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Abstract: This thesis treats a new perspective in the theory of classification, 

the context-based approach. The aim is to find out what kind of 
value this new approach can have in the process of creating a clas-
sification scheme for a special library collection. The first question 
to be answered is how the context-based approach works in a real 
life. The second question investigates which role the research in 
this particular area might have. Illustrating a real-life situation, the 
unit of Rättsmedicinalverket in Linköping serves as the object of 
study. The goal is to model tools for creation of a classification 
system that emerges from the context and that serves a special 
group of people with certain interests. Taking a user perspective, 
an inquiry has been conducted to establish the user needs. The data 
was collected by a questionnaire and organised according to main 
tasks performed by the participants. Interesting results were re-
vealed: The context-based approach may play an important role for 
classification research. It may be used as an alternative to the tradi-
tional collection-based classification schemes, but only if multiple 
procedures are applied. The inquiry method used in this thesis can 
be a good complement to other methods.  
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1. Inledning 
Att klassifikation inte är ett enkelt område, vittnar historien om. Många teorier och system 
gällande klassifikation har utvecklats för att ordna dokument. Många klassifikationssystem 
har utarbetats för att de tidigare inte har ansetts tillräckliga och de existerande systemen upp-
dateras i försök att förbättra dem. Olika scheman har valt att fokusera på och utgå ifrån olika 
kriterier och resultaten har blivit mer eller mindre bra. Vi har ännu idag inte hittat ”den ulti-
mata klassifikationen”. Därför, menar Jens-Erik Mai, har forskningen inom området börjat gå 
över till att anpassa klassifikationen till en viss kontext. Klassifikationen måste inte längre 
gälla för alla, alltid, utan kan finnas för en viss grupp under en viss tid.1 En trend att låta an-
vändarnas informationsbehov påverka hur ett klassifikationssystem ska se ut, har alltså star-
tats. 
 
Tidigare har man vanligen haft dokumentsamlingen som utgångspunkt när ett klassifikations-
system har skapats för ett visst bibliotek. Med det nya tankesättet ligger brännpunkten istället 
på att klassifikationsschemat ska vara anpassat till den verksamhet i vilket systemet ska an-
vändas. En tendens att fokusera på den kontext, inom vilket en dokumentsamling existerar, 
gör sig alltmer hörd. Den vill nyttja användarna i processen att skapa en klassifikation, men 
det handlar inte om användarna som individer utan snarare gruppen som helhet. Det är med 
andra ord användargruppen i den kontext den existerar, som studeras. De studier som redan 
har gjorts inom den nya inriktningen har sett mycket olika ut men gemensamt för de flesta är 
viljan att undersöka vilka tillvägagångssätt som är tillämpliga för det nya tankesättet. Den 
utgångspunkten kommer även den här uppsatsen att ta.  
 
Den kontextbaserade kunskapsorganisationen är alltså ett ganska nytt forskningsämne och det 
finns en del forskare på fältet, men inte många. Vilken roll den nya inriktningen ska/bör spela 
är ännu inte fastställd och den här uppsatsen syftar till att testa dessa nypublicerade tendenser.  
 
Uppsatsen handlar inte om att skapa ett klassifikationssystem eller att redogöra för hur ett 
sådant skulle kunna se ut. Den syftar istället till att fokusera på processen för att ta fram ett 
klassifikationssystem för ett specifikt specialbibliotek. Studien kommer, med avseende på 
detta, att inrikta sig på hur den kontextbaserade forskningen kan fungera på specialbibliotek. 
Det är också på ett sådant som uppsatsens empiriska undersökning ska utföras. När det gäller 
klassifikation på ett specialbibliotek, är tanken att den ska underlätta återvinningen av doku-
menten utifrån ett speciellt syfte. Specialbiblioteket ska ge service åt den verksamhet som det 
arbetar för och därför är det lämpligt att det klassificeras utifrån en verksamhetsfrämjande 
aspekt. Klassifikationen bör därför anpassas efter vilken sorts verksamhet som biblioteket ska 
ge service åt och ta hänsyn till dem som besöker biblioteket. Om biblioteket befinner sig på en 
arbetsplats, är det viktigt att ta hänsyn till det personalen arbetar med. Det är då betydelsefullt 
att ta hänsyn till de arbetsuppgifter som personalen ska utföra.  

1.1 Bakgrund och val av ämne 
Genom högskolan fick jag reda på att Rättsmedicinalverkets enhet i Linköping ville ha hjälp 
med dokumentorganisationen i deras nya bibliotek.2 Rättsmedicinalverkets enhet i Linköping 
består av tre separata avdelningar: rättsmedicin, rättsgenetik och rättskemi.3 Varje avdelning 
har sin egen dokumentsamling. Hela verksamheten ska flytta från universitetssjukhuset till 

                                                 
1 Mai, Jens-Erik 2004. Classification in Context: Relativity, Reality, and Representation, s. 46. 
2 Rättsmedicinalverkets enhet i Linköping kommer i den här uppsatsen att förkortas med RMV. 
3 Se kapitel 1.6 för mer information om Rättsmedicinalverket. 
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egna lokaler i ett nybyggt hus och vill då ha ett gemensamt bibliotek med gemensam en orga-
nisation. Deras tre övergripande tankar om det nya biblioteket är att de vill ha en gemensam 
katalog, en enhetlig klassifikation samt att det innan flytten ska ske en gallring av dokumen-
ten.   
 
Den här uppsatsen kommer att fokusera på ett av dessa mål, och kommer därför att studera 
processen för att skapa en klassifikation. Jag anser att klassifikation är det område av dessa tre 
som lättast låter sig studeras inom ramen för en uppsats inom biblioteks- och informationsve-
tenskap. Katalogisering är i mångt och mycket ett praktiskt ämne som i en uppsats inte skulle 
ha tillfört Rättsmedicinalverket nämnvärt. Gallring är en viktig beståndsdel i det praktiska 
biblioteksarbetet, men faller utanför ramen för biblioteks- och informationsvetenskap. Därför 
var valet enkelt att göra: en studie över skapandet av verktyg som kan generera en klassifika-
tion på specialbibliotek tedde sig lämplig då det finns många olika sätt att organisera en sam-
ling.  
 
Rättsmedicin, rättsgenetik och rättskemi är ämnen som är nya för mig. Dock verkar det inte 
som att det ska bereda några större svårigheter för arbetet med uppsatsen. 

1.2 Problemformulering 
Det kan vara problematiskt att skapa eller välja ett klassifikationssystem endast genom att se 
på dokumentsamlingen. Ett klassifikationssystem är endast bra om det hjälper användarna att 
återvinna dokument på ett effektivt sätt. Att inte ta med användarnas perspektiv vid skapande 
av en klassifikation kan göra att det blir svårt för dem att hitta de dokument som söks, vilket i 
värsta fall kan leda till att biblioteket inte används. På specialbibliotek, där det ofta inte finns 
någon bibliotekarie till hands, är kraven på användarvänlighet ännu högre. Dessutom kräver 
olika verksamheter olika saker av klassifikationssystemen beroende på vilket kunskapsområde 
verksamheten arbetar inom. Dessa aspekter måste tas i hänsyn vid skapandet av klassifika-
tionssystem för att göra det användarvänligt. Det är alltså viktigt att studera den kontext inom 
vilken användarna arbetar. 
 
Den kontextbaserade inriktningen inom forskningen erbjuder ett sätt att skapa en klassifika-
tion som är anpassad till det sammanhang inom vilket en dokumentsamling verkar. Ett speci-
albibliotek har syftet att förse sin kundkrets med information i ett särskilt ämnesområde, ofta 
inom en given verksamhet. Biblioteket måste därför vara anpassat efter verksamhetens behov 
och organiseras så att det kan ge service åt de anställda på bästa sätt. Hur dokumenten ska 
ordnas i biblioteket måste därför styras av vilka anspråk verksamheten/användarna har. Ett 
klassifikationssystems egenskaper måste alltså matcha användarnas informationsbehov och 
biblioteksvanor. Även en rättsmedicinsk verksamhet har sina specifika behov. Därför bör bib-
lioteket använda sig av en organisation som är anpassade efter dessa aspekter. 
 
Ett system som passar ett specialbibliotek är ett som är anpassat för att serva experter inom 
området. Systemet ska möta den ämneskompetens som finns bland personalen. Det är den typ 
av arbete som utförs inom verksamheten som begränsar vilken slags klassifikation som be-
hövs. I det här fallet är det verksamheten på Rättsmedicinalverket som ska styra hur klassifi-
kationen bör se ut. Att det finns tre skilda ämnena på RMV gör att kraven ökar på hur organi-
sationen ska se ut. De som jobbar på Rättsmedicinalverket har mycket olika arbetsuppgifter, 
och borde då därför även ha mycket olika informationsbehov. Genom att göra en användar-
studie, avser jag att nå de behov som finns inom verksamheten. Det handlar inte om att stude-
ra enskilda individer, utan snarare om användargrupper. Användarperspektivet används i syfte 
att stödja processen för att skapa en klassifikation. Eftersom forskningen är så omfattande 
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inom användarperspektivet och oftast fokuserar på andra processer än framtagandet av ett 
klassifikationssystem, går jag inte in på denna, utan använder endast de studier som har en 
liknande utgångspunkt som den här studien. 
 
Att studera dokumenten i en specialsamling, ger en exakt bild av vad som finns och vilka äm-
nen som bör finnas med i ett klassifikationssystem. Genom att däremot anta ett kontextbaserat 
perspektiv för att skapa ett klassifikationssystem på ett specialbibliotek, innebär att doku-
mentsamlingen lätt förbises. Uppsatsen vill undersöka vad den kontextbaserade inriktningen 
kan ha för värde för en beståndsorganiserade process i ett specialbibliotek. En viktig tanke 
som genomsyrar den här uppsatsen är vilken roll den nya inriktningen inom klassifikation kan 
komma att spela. För att ta reda på det här har jag valt att undersöka hur den verksamhetsba-
serade inriktningen fungerar i praktiken dels genom att titta på tidigare studiers resultat och 
dels genom att själv utföra en empirisk undersökning på RMV. Den empiriska undersökning-
en utgörs av enkäter. Detta tillvägagångssätt har inte använts tidigare inom den kontextbase-
rade inriktningen, utan testas för första gången i den här uppsatsen. 
 
1.2.1 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att testa den nya, kontextbaserade tendensen inom klassifika-
tionsforskningen och att reflektera över vilken roll den kan få i framtiden. Uppsatsen söker 
pröva vad ett sådant perspektiv kan ha för värde för en beståndsorganiserade process i ett spe-
cialbibliotek. För att undersöka hur den kontextbaserade forskningen kan fungera i det verkli-
ga livet och dess legitimitet, används biblioteken på Rättsmedicinalverkets enhet i Linköping 
som studieobjekt. Den empiriska undersökningen består av en användarstudie i form av enkä-
ter. Studien syftar ej till att skapa en klassifikation, utan det är snarare processen för att skapa 
den, som utgör det här arbetets fokus.  
 
1.2.2 Frågeställningar  
– Hur fungerar det kontextbaserade synsättet i praktiken? 

Här studeras litteratur inom området. Inriktningen prövas genom en empirisk 
undersökning i ett specifikt fall: Rättsmedicinalverkets enhet i Linköping. 
 

– Vilket värde kan det nya synsättet ha för en beståndsorganiserande process i ett specialbib-
liotek? 

Frågan lyfts till en högre nivå och analyserar, på grundval av de förutsättningar 
som finns inom inriktningen, den roll det kontextbaserade synsättet kan komma 
att spela i framtiden. 
 

1.2.3 Avgränsningar och klargöranden 
Detta är inte en klassifikationsuppsats i ordets traditionella mening, utan syftar snarare till 
processen vid skapandet av ett klassifikationssystem. Tanken med den empiriska studien är 
alltså att ta fram de egenskaper och aspekter inom klassifikation som kan vara viktiga, men 
handlar inte om själva skapandet av klassifikationssystemet.  
 
Det finns en nivåskillnad i uppsatsen. Detta beror på att studien opererar på två olika plan, 
nämligen dels på den teoretiska nivån och dels på den praktiska. Rent konkret kan det sägas 
att den första delen av frågeställningarna står för den praktiska biten (mikronivå) och den se-
nare delen för den teoretiska (makronivå). De två bitarna knyts samman i analysen. 
 
Läsaren av den här uppsatsen kommer möjligen att uppfatta en dualism mellan termerna ”do-
kument” och ”information”. Därför krävs några ord för att klargöra hur termerna brukas i 
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uppsatsen. Tanken med den empiriska studien är alltså att se hur ett specialbibliotek kan orga-
nisera sina dokument. Målet är alltså dokumentorganisation. För att nå målet krävs det i det 
här fallet att ta reda på vilka behov användarna har. Deras behov är ju inte i första hand att 
hitta ett dokument, utan snarare att hitta den information som behövs för till exempel en viss 
uppgift. Därför gäller det att ta reda på vilket slags informationsbehov som finns. Informa-
tionsbehovet är således medlet för att nå målet: dokumentorganisation.  
 
Den empiriska undersökningen kommer att bestå av enkäter (med ett fåtal förberedande sam-
tal som förundersökning). Detta tillvägagångssätt har inte använts tidigare inom den kontext-
baserade inriktningen, utan testas för första gången i den här uppsatsen. Tanken är, i enlighet 
med den kontextbaserade inriktningen, att se helheten istället för individerna. Därför kommer 
studien inte att fokusera på enskilda användare, utan att försöka få en bild av vilka aspekter 
och egenskaper inom klassifikation som skulle kunna vara viktiga för verksamheten och per-
sonalen som helhet. Enkäter har då valts för att få en överblick över hela populationen.  
 
Som tidigare antytts, är uppsatsen riktad mot användarperspektivet och stödjer sig på det. Per-
spektivet nyttjas i syfte att stödja processen att skapa en klassifikation. Dock går jag inte in på 
det mer än så, eftersom den forskning som förts inom användarperspektivet är alltför omfat-
tande för att gå in på i den här uppsatsen. Det vore en orimlig arbetsinsats, och därför har jag 
valt att lämna det därhän. 
 
Det är viktigt att påpeka att den huvudsakliga uppgiften ligger inom området för klassifika-
tion. Dock är det så, att eftersom studien kopplas till en verksamhet där tanken är att organise-
ra samlingarna, tangeras även frågor (till exempel fysisk organisation av samlingen och kata-
logisering) som ej ligger i fokus för uppsatsen.  
 
Viktigt att tänka på vid läsning av uppsatsen är att det som utgör en domän i den litteratur som 
refereras är kunskapsdomäner, exempelvis rättsgenetik, rättskemi och rättsmedicin. En domän 
är alltså ej ekvivalent med till exempel RMV som arbetsplats. 

1.3 Presentation av Rättsmedicinalverket 
I en broschyr om Rättsmedicinalverket står det skrivet att verket är en central, statlig förvalt-
ningsmyndighet som har tio avdelningar på sex olika ställen i landet. Verket är en rättsvår-
dande myndighet och delar upp sig i fyra olika inriktningar: rättsgenetik, rättskemi, rättsmedi-
cin och rättspsykiatri. Rättsmedicinalverket utför tjänster åt rättsinstanser: polis, åklagare och 
domstol. På det sättet skiljer sig till exempel rättsmedicin från en medicinsk avdelning på ett 
sjukhus eftersom det senare inte har samma slags uppgift. Verket ska ge svar till polis, åklaga-
re och domstol och även till socialtjänsten i olika kommuner. 
 
Rättsmedicinalverket grundades 1991 med anledningen att garantera att hela landet får likstäl-
lig kompetens inom den här biten av rättsväsendet. Det är viktigt att juridiska frågor inte base-
rar sig på antaganden, utan bygger på fakta. Fakta kan fås fram genom att till exempel läkare, 
psykologer och kemister rådfrågas och att de, genom analyser och professionella granskning-
ar, kan bidra till att lösa fallet. Alla de olika kompetenser som krävs för dessa analyser ham-
nar under samma tak, nämligen Rättsmedicinalverket. Dessutom är forskning och utveckling 
en viktig byggsten för att fördjupa och förnya verksamheten.4 
 
I Linköping finns tre avdelningar: rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik.  

                                                 
4 Fakta i målet: Sakkunnigas svar på rättvisans svåra frågor. En presentation av Rättsmedicinalverket, s. 3. 
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Avdelningen rättsmedicin arbetar mest med att ta reda på människors dödsorsaker. Om polis 
eller åklagare anar att det kan handla om våld eller förgiftning som har vållat ett dödsfall, 
vänder de sig till rättsmedicin. Förhållanden kring ett dödsfall kan variera mycket och genom 
att undersöka den avlidnes kropp kan polis och åklagare få fram en hel del fakta. Det finns tre 
olika sätt att undersöka avlidna: rättsmedicinsk likbesiktning, rättsmedicinsk obduktion och så 
kallad utvidgad obduktion. Vid misstanke om ett brott, genomförs en utvidgad obduktion.5 
 
När det gäller den rättskemiska avdelningen, är uppdraget att ”göra analyser i blod och urin 
för att hitta eventuella spår av alkohol, narkotika, läkemedel och gifter”6. Den rättskemiska 
avdelningen, som bara finns i Linköping, ger service åt de sex rättsmedicinska avdelningarna. 
Oftast beror det på att en rättsläkare behöver hjälp med rättskemiska analyser vid en obduk-
tion. I ett annat uppdrag kan det vara fråga om att analysera blod och urin från personer som 
är misstänkta för att ha kört onyktra.7  
 
För den rättsgenetiska avdelningen är det faderskapsundersökningar som är det viktigaste 
uppdraget. Det finns två olika uppdragsgivare, dels kommunernas socialnämnder som vänder 
sig till rättsgenetiska för att få reda på vem som är far till ett barn, dels privatpersoner som vill 
bringa klarhet i om en viss person är fadern. Tack vare att DNA-baserade tester har blivit 
standard, istället för de gamla metoderna med blodgruppsserologiska och biokemiska analy-
ser, har säkerheten på resultaten ökat till 99,99 %. Ett annat uppdrag som rättsgenetiska av-
delningen har, är att utföra släktutredningar. Det kan till exempel angå faderskapsärenden där 
mannen i fråga har gått bort.8  
 
När det gäller biblioteken på RMV:s enhet i Linköping, finns de ännu på respektive avdelning 
och används nästan uteslutande av den personal som finns där. Rättsgenetiskas samling består 
till största delen av böcker av varierande datum och har en hemmagjord klassifikation som är 
anpassad till den samling som finns. Rättsmedicinska avdelningens samling har ingen klassi-
fikation alls och består till stor del av inbundna tidskrifter. Rättskemiska avdelningen använ-
der sig av SAB-systemet för att ordna böckerna och har också en hel del tidskrifter. 

1.4 Disposition 
Här följer en redogörelse för hur uppsatsen är uppbyggd. 
 
I detta första kapitel presenteras problemformulering, syfte och frågeställningar. Dessutom 
finns ett stycke med avgränsningar och klargöranden som är viktiga för den fortsatta läsning-
en av uppsatsen. En kort presentation över Rättsmedicinalverket finns också med, för att un-
derlätta förståelsen för läsaren. 
 
Kapitel två presenterar den forskning som har gjorts inom ämnet, men redogör även för 
grundläggande kunskap inom klassifikation. Därför valde jag att kalla kapitlet för Utgångs-
punkter i vetenskap och praktik, för att tydliggöra att det inte bara tar upp vetenskapligt be-
lagda texter. Kapitel tre innehåller tidigare studier inom området, inte bara gällande det kon-
textbaserade synsättet, utan även det traditionella. Anledningen till varför denna ordning på 
kapitlen har valts, är att det finns mycket information i det tidigare kapitlet som är värdefull 
för att förstå det senare. 
                                                 
5 Fakta i målet: Sakkunnigas svar på rättvisans svåra frågor. s. 6. 
6 Fakta i målet: Sakkunnigas svar på rättvisans svåra frågor. s. 8. 
7 Fakta i målet: Sakkunnigas svar på rättvisans svåra frågor. s. 8. 
8 Fakta i målet: Sakkunnigas svar på rättvisans svåra frågor. s. 10f. 
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I kapitel fyra beskrivs den metod och det tillvägagångssätt som används i studien. I kapitel 
fem kommer analysen och den är uppdelad i tre delar. Först kommer resultaten, i form av ta-
beller, och sedan knyts resultaten till vilka aspekter som är viktiga att tänka på vid konstruk-
tion av ett klassifikationssystem på RMV. Sist förs analysen upp till en högre nivå och disku-
terar, i ljuset av den här studien, vilken roll den kontextbaserade inriktningen kan få. Slutligen 
kommer diskussion och sammanfattning. Diskussionen är ganska kort, och det beror på att 
mycket redan diskuteras i analysen och tas därför inte upp ytterligare i diskussionen. 
 
I slutordet släpps den praktiska biten av klassifikationskonstruktion fram: en kort redogörelse 
ges för hur det sedan gick med klassifikationen på RMV.   
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2. Utgångspunkter i vetenskap och praktik 
Detta kapitel är uppdelat i två delar, dels ett avsnitt om den kontextbaserade forskningen och 
dels ett avsnitt om klassifikation. Det senare nämnda har jag valt att ta med på grund av att det 
behövs för förståelsen av analyskapitlet. 
 
Viktigt att tänka på vid läsning av detta kapitel är att det som utgör en domän i den litteratur 
som refereras är kunskapsdomäner, exempelvis rättsgenetik, rättskemi och rättsmedicin. En 
domän är alltså ej ekvivalent med till exempel RMV som arbetsplats. 

2.1 Verksamhetsbaserad kunskapsorganisation 
Som tidigare diskuterats, är den kontext- eller verksamhetsbaserade inriktningen ett ganska 
nytt forskningsämne och det finns ännu inte så mycket skrivet om det. En del texter har dess-
utom varit svåra att hitta, och därför har andrahandskällor fått duga i dessa fall. Hjörland skri-
ver dessutom att det inte finns så mycket professionell litteratur om klassifikation inom speci-
fika kunskapsfält. Den mesta forskningen som bedrivits har handlat om universella system 
och lite har forskats om specialområden. 9 
 
Birger Hjörland skriver i sin artikel Domain Analysis in Information Science: Eleven approa-
ches – traditional as well as innovative att det inte går att behandla alla olika arbetsområden 
på samma sätt utan att det gäller att anpassa biblioteket efter det område som det gäller. Till 
exempel ska ju ett medicinskt bibliotek serva människor som har hälsoproblem. Framgång för 
en läkare är ju när patienten blir frisk. Det gäller alltså att läkarna får den information de be-
höver för att hjälpa patienten. Inom andra områden finns helt andra mål.10 Även biblioteket på 
RMV kommer att serva personalen utifrån ett speciellt syfte och området kräver sin speciella 
behandling.  
 
Nielsen refererar till vad Soergel (1985) har sagt när det gäller tesauruskonstruktion. Han me-
nar att det är viktigt att se en tesaurus och dess funktion i informationssystemet i vilket den 
ska användas. Väsentligt är även att kartlägga informationssystemets roll inom institutionen 
innan utvecklandet av en tesaurus kan börja. Han rekommenderar ett behovsstudium som be-
står av redogörelser för uppgifter, funktioner, problem och beslut, redovisningar av tidigare 
användning samt användarna som själva kan beskriva sina egna problem, tidigare användning 
och behov. 11 
 
Jens-Erik Mai skriver i sin artikel Classification in Context: Relativity, Reality, and Represen-
tation att forskningen inom klassifikation har gått från att försöka beskriva verkligheten så 
objektivt som möjligt, till att ha en mer användarcentrerad inriktning genom att göra en analys 
på det berörda området. Därigenom kan en enklare kommunikation skapas mellan användare, 
dokument och klassifikatör. Klassifikationen måste reflektera det område som är i fråga. Ett 
klassifikationssystem skapas inte för en verksamhet, utan måste växa fram ur den.12 Mai skri-
ver att ett klassifikationssystem visar ett sätt att se verkligheten på, men att det finns många 
andra sätt. Det kan alltså inte finnas någon ”sann” klassifikation. Han säger också att en viss 

                                                 
9 Hjörland, Birger 2002. Domain analysis in information science: Eleven approaches – traditional as well as 
innovative, s. 425. 
10 Hjörland 2002, s. 422. 
11 Nielsen, Marianne Lykke 2001. A Framework for Work Task Based Thesaurus Design, s. 776. 
12 Mai 2004, s. 46. 
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klassifikation är en förklaring av relationer inom ett visst område som ska tillgodose en grupp 
av människor under en viss tid.13 
 
Mai ställer upp tre kriterier för hur en klassifikation bör skapas: 

1. Målet för klassifikation är inte att reflektera den objektiva verkligheten, utan att skapa 
ett användbart verktyg för ett visst område. 

2. Konstruktionen av klassifikationen bör baseras på studier av användarnas samspel 
med information, deras arbete och vanor men även områdets struktur. Det går inte att 
arbeta efter allmänna tillvägagångssätt och riktlinjer. 

3. Klassifikationen måste vara befriad från objektivitetskrav. Den är, och måste få vara, 
värderande och politisk.14 

 
Dessa riktlinjer för hur ett klassifikationssystem kan utformas är ett betydelsefullt element i 
den här uppsatsen. Målet är, genom att följa dessa punkter, att skapa bra verktyg inför det 
praktiska arbetet med konstruktionen av klassifikationssystem på RMV. Nielsen är inne på 
samma spår som Mai och skriver att en tesaurus:  
 

should reflect the characteristics of the information environment in order to present the perspective of that 
particular knowledge domain. However, the thesaurus should also reflect the mental models and search 
behaviour of the individuals acting in the domain community in order to help them to access and interact 
with the thesaurus.15  

 
Jag menar att det samma kan sägas om ett klassifikationssystem. 
 
“Domain analysis” är en del av det nya sättet att se på klassifikation och Hjörland och Alb-
rechtsen menar att  
 

the best way to understand information in IS is to study the knowledge-domains as thought or discourse 
communities, which are parts of society’s division of labor. Knowledge organization, structure, coopera-
tion patterns, language and communication forms, information systems, and relevance criteria are reflec-
tions of the objects of the work of these communities and of their role in society.16  

 
Hjörland och Albrechtsen säger att det är utifrån det här perspektivet som en persons psyko-
logi, kunskap, informationsbehov och subjektiva relevansbedömning ska ses.17 Denna text är 
relativt svår att förstå och författarna gör inga större anspråk på att ingående förklara hur en 
sådan analys skulle kunna gå till. Observera att den här uppsatsen endast inspireras av Hjör-
land och Albrectsens artikel, och att deras syn på domänanalysen tonas ned som teoretisk 
grund. Fokus läggs snarare på de andra forskarna som redovisas här nedan då det är de som 
har kommit att bli tongivande för den här studien.  
 
Mai menar att fokus i domänanalys ligger på att studera ett visst områdes aktiviteter och pro-
dukter med målet att få reda på de strukturer som finns där. Bakom detta ligger antagandet att 
området producerar artefakter som kan användas för att studera områdets struktur. Synsättet 
inom klassifikationsforskningen vill därmed anknyta uppbyggandet av klassifikationsscheman 
med dokumentanvändarnas kontext och verksamhet. En analys av området i fråga är alltså en 

                                                 
13 Mai 2004, s. 41. 
14 Mai 2004, s. 46. 
15 Nielsen, Marianne Lykke 2001. A Framework for Work Task Based Thesaurus Design, s. 778. 
16 Hjörland, Birger & Albrechtsen, Hanne 1995. Toward a New Horizon in Information Science: Domain-
Analysis, s. 400. 
17 Hjörland & Albrechtsen 1995, s. 400. 
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väsentlig del av arbetet när det gäller att konstruera ett klassifikationssystem.18 Han säger 
även att det då är viktigt att studera användares informationsbehov och – användning.19  
 
Domänanalysen, så som Hjörland och Alrechtsen beskrivit den i sin artikel,20 har sedan fått en 
hel del olika tolkningar av olika forskare. Dessa kommer att redovisas här. 
 
Jens-Erik Mai skriver i sin artikel Analysis in indexing: document and domain centered ap-
proaches att det finns problem med att indexera endast utifrån dokumentet (det traditionella 
sättet).  Sådan indexering gör att kontexten i vilken dokumentet kommer att användas, ej får 
sätta sin prägel på indexeringen. Tanken med den dokumentorienterade approachen, är att 
indexeraren ska fastställa dokumentets ämne endast genom att analysera dokumentet och må-
let är att indexeringen ska bli så sann som möjligt samt att indexeringstermerna ska vara vali-
da under en väldigt lång tid. I den här artikeln föreslås istället en domäncentrerad indexering 
där användare, indexerare och domänen analyseras. Inriktningen är en tolkning av domänana-
lytiska inriktningen som Hjörland och Albrechtsen (1995) och Hjörland (2002) föreslagit.21 
Det nya i den här tanken är att användarens behov och perspektiv ska sättas i första rummet 
och att dokumentets ämne är beroende av det sammanhang inom vilket det ska nyttjas. 22 
 
Mai talar vidare om hur en domäncentrerad studie går till. Till skillnad från den dokument-
centrerade strategin, tar den domäncentrerade inriktningen arbetsområdet som huvudfokus i 
analysen. Tillvägagångssättet är först en analys av området, sedan en analys av användarna, 
vidare ses indexerarens perspektiv och roller över och slutligen analyseras dokumenten i kon-
texten av domänen och användarnas behov. De olika frågorna som bör ställas, menar Mai, 
varierar från kunskapsdomän till kunskapsdomän. 23 
 
Mai skriver i artikeln att en texts betydelse kommer till när läsaren läser den och att ord därför 
inte kan vara objektiva. Betydelsen av ord är flytande och individuella. Eftersom ords bety-
delse är starkt kopplat till det samhälle eller den grupp i vilket texten läses, är det ett visst 
samhälles tolkning av ordet som är viktigt. Tolkningen av texten kan alltså inte separeras från 
sin kontext. Med andra ord, indexeraren kan inte bestämma ett dokuments termer utan att ha 
en förståelse för den kontext som kommer att omsluta dokumentet och inte heller utan att ha 
uppfattning av dess framtida användning.24 Där är klivet till den domäncentrerade inriktning-
en inte långt. 
 
”Cognitive work analysis” är ett arbetscentrerat metodologiskt ramverk där tanken, enligt 
Fidel och Pejtersen, är att analysen ska leda till att skapa ett informationssystem. Här innebär 
informationssystem varje system som underlättar interaktionen mellan människa och informa-
tion. Således kan även ett bibliotek ses som ett informationssystem, precis som till exempel 
webben eller en referensdisk. ”Cognitive work analysis” utvärderar det existerande systemet, 
och utvecklar sedan rekommendationer för hur systemet ska förbättras. Utvärderingen utgår 
ifrån en analys av informationsbeteendet i ett givet sammanhang. Analysen baserar sig på 
människor som interagerar med information där människorna är aktörer som utför sina ar-
betsuppgifter, snarare än användare av systemen. Det handlar alltså om att utvärdera system i 

                                                 
18 Mai 2004, s. 45. 
19 Mai, Jens-Erik 2005. Analysis in indexing: document and domain centered approaches, s. 605. 
20 Hjörland & Albrechtsen 1995. 
21 Dessa två texter finns med i detta kapitel och därmed även i litteraturlistan. 
22 Mai 2005, s. 599f. 
23 Mai 2005, s. 608. 
24 Mai 2005, s. 604. 
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arbetsrelaterade situationer. För att skapa ett system som passar väl ihop med människorna, 
gäller det att ta reda på: arbetet som aktörerna utför, deras informationsbeteende, i den kontext 
de arbetar och anledningen till deras handlingar. Eftersom analysen är tänkt att studera bete-
endet i en viss kontext, innebär det att det informationssystem som sedan skapas, är anpassat 
just till det sammanhanget och gäller inte generellt.25 
 
Då faktorerna som påverkar informationsökningsbeteendet är väldigt många, har ”cognitive 
work analysis” antagit ett arbetscentrerat perspektiv och uteslutit det användarcentrerade. 
Brännpunkten ligger med andra ord inte på individen, utan på arbetsområdet och dess anspråk 
det har gentemot de som arbetar där. Eftersom målet med ”cognitive work analysis” är att 
skapa skräddarsydda informationssystem, utan att ta hänsyn till individen, är det de utmär-
kande egenskaperna (för hela gruppen), prototypen, som är det viktiga.26   
 
”Cognitive work analysis” lämpar sig bra, menar de, till skapandet av informationssystem 
tack vare att den fokuserar på analysen av krav som skapar beteenden istället för det observe-
rade beteendet. Observerade beteenden kan vara alltför individualistiska och snedvridna samt 
baserar sig på redan existerande system. Genom den här analysmetoden kan skapandet av 
informationssystemet äga rum i frihet från de existerande systemen och deras effektivitet i 
samspelet mellan människa och information.27  
 
Albrechtsen och Pejtersen skriver i sin artikel om en ny arbetscentrerad syn för att konstruera 
klassifikationsscheman. Den baserar sig på ”cognitive work analysis” och kallas för ”work 
centered design”. Albrechtsen och Pejtersen menar att, vid en jämförelse av ”domain analy-
sis”, tar den arbetscentrerade synen ett steg längre genom att lägga vikt på dynamiken i en 
arbetssituation. De menar att arbetsrelaterat skapande av klassifikationssystem bygger på tan-
ken att semantiska strukturer utvecklas dynamiskt i arbetssituationer. Det gäller alltså att 
fånga arbetsområdets semantik genom analys av situationer då gemensamma uppgifter ska 
genomföras och aktörerna formulerar semantiska strukturer. Utmaningen är att fånga seman-
tiken i arbetsområdet eftersom arbetets karaktär förändras hela tiden. 28 
 
Albrechtsen och Pejtersen menar, att i en situation där aktörerna är beroende av varandra och 
behöver skapa en ömsesidig förståelse, kan en analys av situationer då gemensamma uppgifter 
ska utföras, bidra till en förståelse av hur semantiska strukturer utvecklas i arbetsområden. 
Dessutom, menar de, att klassifikationssystem ska kunna skapas ur detta.29  
 
Några inriktningar inom domänanalysen har här redovisats. De olika modellerna som tillhör 
inriktningarna är för omfattande för att de skulle kunna utföras i den här uppsatsen, och därför 
har jag fokuserat på att endast redogöra för tanken bakom inriktningarna. Detta är bra att ha 
att stå på vid analysen och jag plockar bitar från inriktningarna till analysen. 

2.2 Klassifikation 
Det kan vara på plats att redogöra för vad klassifikation är. Eric J. Hunter förklarar klassifika-
tion med att säga att det handlar om att föra ihop saker som, genom någon slags egenskap 

                                                 
25 Fidel, Raya & Pejtersen, Annelise Mark, 2004. From information behaviour research to the design of informa-
tion systems: the Cognitive Work Analysis framework, s. 3ff. 
26 Fidel & Pejtersen 2004, s. 8f. 
27 Fidel & Pejtersen 2004, s. 13. 
28 Albrechtsen, Hanne & Pejtersen, Annelise Mark 2003. Cognitive Work Analysis and Work Centered Design 
of Classification Schemes, s. 213f. 
29 Albrechtsen & Pejtersen 2003, s. 215. 
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eller kännetecken, liknar varandra. Detta innebär då också att de saker som är olika varandra, 
separeras.30 Brian Buchanan beskriver klassifikation lite mer ingående i sin bok Theory of 
Library Classification. Han menar att det handlar om att sätta ihop det som liknar varandra. 
Varje medlem i en grupp eller klass ska dela minst en egenskap som medlemmar från andra 
klasser inte delar. Buchanan menar vidare att klassifikationen visar relationerna mellan saker, 
och klasser av saker. Han ger ett exempel där målningar skiljer sig från teckningar, medan de 
är närmare besläktade varandra än vad skulptur är till någon av dem. Resultatet, menar han, är 
ett nätverk av relationer.31  
 
Robert M. Loose har skrivit en artikel som heter How to Study Classification Systems and 
Their Appropriateness for Individual Institutions.32 Loose skriver om olika metoder för att 
undersöka om ett visst klassifikationssystem är effektivt i det individuella biblioteket. Han 
menar att det är användaren som bör stå i fokus och att ett system är effektivt om det är bra 
för användaren. Loose säger även att klassifikationssystem skänker en ordning för dokument, 
oberoende av vilket medium det handlar om. Ordningen baserar sig på den klassifikationskod 
som dokumentet tilldelats. Koden ska således representera dokumentets huvudfokus och ver-
ka som ett ämnessurrogat. Det som ett klassifikationssystem erbjuder, är browsing från ett 
dokument till ett annat. Det kan vara i en bibliotekssamling eller i en bibliografi etc. Tanken 
är att de dokument som står bredvid ett visst dokument, ska ha samma eller ett liknande ämne. 
Loose menar att ett bibliotek är i tanken en enda lång hylla där dokumentens ämne ändras 
efter hand som användaren flyttar sig åt ett håll.33 Loose menar också att klassifikationssy-
stem för facklitteratur bör samla ihop verk med liknande innehåll, och separera de dokument 
som skiljer sig åt i ämnet.34 Det är de här förklaringarna av bibliografisk klassifikation och 
dess syfte som antas i den här uppsatsen. 
 
Dessutom, menar Loose, att klassifikationssystemet ska kunna peka ut besläktade ämnen för 
användaren som han/hon kanske inte tänkt på när han/hon först gick till samlingen. Använda-
re tänker ofta inte på, att det kan ha skrivits om vissa ämnen och att de därför kan finnas i bib-
lioteket.35 Det är uppenbart att Loose har valt att definiera klassifikation utifrån bibliotekets 
mål, nämligen att serva användaren. 
 
Rita Marcella och Robert Newton har skrivit en bok som heter A New Manual of Classifica-
tion och är en handbok i klassifikation.36 Marcella och Newton menar att målet med klassifi-
kation är att skapa och bevara en ämnesordning som ger informationssökarna den maximala 
hjälpen.37 Det är ganska självklart att det är målet, för utan användarna behövs inget system. 
Det är dock ändå på sin plats att påpeka detta, eftersom det i många fall kan vara lätt att 
glömma bort det. 
 
Marcella och Newton säger även att det vanliga i ett specialbibliotek är att det behövs ett 
schema som på djupet behandlar det ämne samlingen är specialiserat på, och har en översikt-
lig indelning av alla andra ämnen.38 Frågan är vad systemet ska kunna klara av eller var prio-
                                                 
30 Hunter, Eric J. 1988. Classification Made Simple, s. 3. 
31 Buchanan, Brian 1979. Theory of Library Classification, s. 9f. 
32 Loose, Robert M. 1995. How to Study Classification Systems and Their Appropriateness for Individual Insti-
tutions. 
33 Loose 1995, s. 45f. 
34 Loose 1995, s. 52f. 
35 Loose 1995, s. 53. 
36 Marcella, Rita & Newton, Robert 1994. A New Manual of Classification.  
37 Marcella & Newton 1994, s. 3. 
38 Marcella & Newton 1994, s. 115. 
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ritet ska ligga. Behövs ett detaljerat system eller motverkar ett sådant syftet genom att brows-
ning försvåras?39 Det är en intressant fråga att ställa sig även i den här uppsatsen eftersom 
RMV:s nya bibliotek inte kommer att vara speciellt stort. 
 
Marcella och Newton säger att när en klassifikation utförs utifrån ämne, gäller det att gå från 
breda, generella teman till specifika sådana. På så sätt kan en användare som finner för lite 
information inom ett visst område, gå uppåt i hierarkin och där kanske hitta mer generell in-
formation i området.40 
 
Det gäller att skilja mellan enumerativa och facetterade klassifikationssystem. Benito säger att 
de enumerativa systemen räknar upp alla ämnen som kan klassificeras i ett system, enkla som 
sammansatta ämnen. Varje ämne finns färdigt på sin plats. Det enumerativa systemet kallas 
även för analytiskt, då klassifikatören analyserar ett ämnesområde med assistans av några 
indelningsgrunder. I de facetterade systemen, däremot, undersöks ett ämnesområde med hjälp 
av en mängd begreppskategorier, alltså facetterna. Här blir inte det sammansatta ämnet till 
förrän klassifikationen utförs.41  
 
Gillman skriver också om enumerativ klassifikation och säger att ett enumerativt system delar 
upp all kunskap i ett antal kategorier och sedan delas de ämnena successivt upp i underkatego-
rier. Det innebär att varje klass är exklusiv. Nackdelen med ett sådant här system är att det 
låser in ämnena i sina hierarkier och det är omöjligt att förutse nya ämnen som kommer till. 
Därför är systemet inte flexibelt eftersom det är svårt att införliva nya ämnen. När det gäller 
analytisk-syntetisk eller facetterad klassifikation, menar Gillman att de är mycket mer flexibla 
och hospitabla eftersom dess karakteristika form, tid och språk används parallellt. Därför kan 
man i ett sådant här system analysera ett ämne till sina beståndsdelar och sedan bygga upp en 
klassifikationskod så att mer komplexa ämnen kan skapas.42 Det enumerativa systemet är 
därmed lättare att lära sig och förstå eftersom alla ämnen som finns, står uppradade. Dock är 
en samling i de flesta fall inte betjänt av ett system som inte kan införliva nya ämnen.  
 
Benito skriver om klassifikation och menar att det finns fem viktiga kriterier för att ett klassi-
fikationssystem ska vara bra: 
 

- Ett system ska innefatta alla ämnen och även kunna inkorporera nya när det behövs. 
- Klassifikationen måste vara systematisk: ämnen som är besläktade bör finnas bredvid 

eller nära varandra. 
- Systemet ska vara anpassbart och utbyggbart. Hela systemet ska inte behöva göras om 

för att nya ämnen ska kunna införlivas. Det ska dessutom gå att skapa nya relationer 
mellan ämnen. 

- Klassifikationens terminologi ska vara tydlig och aktuell. 
- Systemet ska vara literary warrant, det vill säga den ska spegla den litteratur som finns 

i samlingen.43 
 
Benito skriver att det är betydelsefullt i ett klassifikationssystem att notationen är så kort som 
möjligt. Om notationen är lång, blir det krångligare att hitta i systemet. Han talar även om att 

                                                 
39 Marcella & Newton 1994, s. 11. 
40 Marcella & Newton 1994, s. 8 och 10. 
41 Benito, Miguel 2001. Kunskapsorganisation: en introduktion till katalogisering, klassifikation och indexering, 
s. 112. 
42 Gillman, Peter 1997. Analysing the Organisation’s Information Needs. 
43 Benito 2001, s. 116. 
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det underlättar mycket för minnet om notationen använder sig av signa som återkommer med 
samma betydelse i systemet. Han talar om två olika sorters memorerbarhet: dels kan varje 
ämne motsvaras av en bokstav som finns i ämnesordet, exempelvis F för Fysik, dels där ko-
den uttalas som ett ord. Det första kallas för ”litterärt minne”, medan det senare är ”syllabisk 
notation”.44 Problemet med dessa strategier, åtminstone den första av dem, är att de olika 
ämnesorden hamnar efter en alfabetisk lista och inte efter släktskap. Därmed förkastas tanken 
att ett bibliotek i teorin är en lång hylla där ämnena avlöser varandra. 
 
Buchanan talar om exhaustivitet och säger att det är viktigt att alla klasser får komma med, för 
att annars kommer schemat inte att vara komplett.45  
 
Peter Gillman skriver att det är informationsbehoven hos individer, vilka är sedda som delar 
av funktionella grupper, som formar organisationens informationsbehov.46 Det är i det här 
uttalandet svårt att se var individens informationsbehov börjar och slutar samt var organisa-
tionens dito tar över. Kanske spelar det heller ingen roll, då alla individer arbetar för samma 
mål, nämligen verksamhetens. 
 
Marcella och Newton menar att den viktigaste faktorn att ta i anspråk för ett specialbibliotek, 
är att samlingen är begränsad på något sätt. Vanligtvis är det ämnet som är begränsat, men det 
kan även vara formen som är speciell, till exempel ett bibliotek för blinda.47 I fallet med RMV 
är det ju ämnet, eller ämnena, som begränsar.  
 
Marcella och Newton menar att specialsystemet måste baseras på ett väldigt tydligt perspektiv 
av vilken roll systemet ska spela i biblioteket. Det första vi måste fråga oss är: Varför ska sy-
stemet finnas i biblioteket? Kommer det att användas för hylluppställning eller för ämnesåter-
vinning? Varför är de existerande schemana inte tillräckliga för ett visst ämne? Har användar-
na behov som inte blir tillfredsställda med ett visst system? Behöver fler detaljer finnas? Om 
det är så, finns det aspekter inom ämnet som är speciellt åtråvärda? En god förståelse för an-
vändarnas behov är viktigt: hur de söker information och deras attityd till kunsapsområdet. 
Klassifikationssystemet ska vara literary warrant.48 Det är viktigt att använda sig av de doku-
ment som finns i ämnet och användarnas preferenser för att ta reda på vilken hylluppställning 
som är den bästa. Hur studeras ämnet? Hur närmar sig människorna inom ett visst område 
materialet? Hur letar användarna efter materialet? Svaret på dessa frågor varierar naturligtvis 
beroende på den verksamhet som står bakom biblioteket.49 Dessa frågor har delvis funnits 
som underlag till inspiration vid konstruktionen av enkäten då det är relevanta frågor för den 
här uppsatsen. 
 
Elve Ellerud påpekar att olika sektorer inom arbetslivet förändras i olika hastigheter: vissa 
sektorer ter sig ganska konstanta, medan det i andra sker en oupphörligt utveckling.50 Rätts-
medicin, rättsgenetik och rättskemi tillhör det senare och klassifikationen bör anpassas efter 
detta. 
 

                                                 
44 Benito 2001, s. 118f. 
45 Buchanan 1979, s. 55. 
46 Gillman 1997, s. 23. 
47 Marcella & Newton 1994, s. 114. 
48 Marcella & Newton 1994, s. 118. 
49 Marcella & Newton 1994, s. 137. 
50 Ellerud, Elve 1975. Företagsbiblioteket/informationscentralen – en angelägenhet för företaget, s. 4. 
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Det finns alltså mycket att ta hänsyn till när ett system ska konstrueras inom den kontextbase-
rade inriktningen. Det gäller att ta reda på en hel del om verksamheten, och det arbete som 
utförs inom den, för att en alldeles särskild klassifikation ska kunna formas i den speciella 
kontexten. Klassifikationen ska gälla för en viss grupp under en viss tid och systemet skräd-
darsys till den specifika verksamheten. Gruppens informationsbehov måste alltså översättas 
till verktyg med vilka ett klassifikationssystem ska kunna skapas. Det gäller att hitta de saker 
som kan hjälpa till med att skapa en kontextbaserad klassifikation. 
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3. Tidigare studier i området 
Jag har här valt att ta upp tidigare studier utifrån två olika aspekter, nämligen dels klassifika-
tion för en viss samling (det traditionella sättet) och dels den kontextbaserade forskningen 
inom kunskapsorganisation. Den tidigare nämnda delen handlar en hel del om jämförelser 
mellan existerande system och använder sig alltså av en annan metod än vad jag har gjort. 
Anledningen till varför jag har valt att även ta upp traditionella studier, är att det ger mer ”kött 
på benen” till analysen. För att kunna se vilket värde den kontextbaserade inriktningen kan få 
för en beståndsorganiserande process, är det bra att ha något att jämföra med. När det gäller 
de verksamhetsbaserade studierna, behandlar de inte bara klassifikation utan även andra gre-
nar inom kunskapsorganisation. Jag menar dock att denna forskning går att överföra på klassi-
fikation. 
 
I Isabelle de Cours artikel Choosing a classification scheme for the Inha library in Paris be-
skrivs forskningen kring valet av klassifikationssystem inför sammanslagningen av fyra 
konst- och arkeologibibliotek.51 Det handlar om Institut national d’histoire de l’art-biblioteket 
som ska öppna 2006 och ska vara öppet för allmänheten. 
 
En arbetsgrupp tillsattes för att välja vilket klassifikationssystem de skulle använda sig av. De 
började med att göra en lista över de specialsystemen över konst och arkeologi som användes 
både i Frankrike och utomlands och sedan studerade de de största existerande klassifikations-
systemen. Slutligen tillfrågades även användare om deras åsikter.52 Tre saker, menar de Cours, 
är viktiga vid val av klassifikationssystem: Systemet ska passa samlingen och dess användare, 
dess lämplighet för att organisera dokumenten för den användningen som biblioteket kommer 
att få samt dess möjlighet till att anpassas och växa allteftersom tiden går.53 
 
De Cours skriver att arbetsgruppen inte ansåg att det var lämpligt att välja ett specialsystem 
eftersom de som existerade inte var specialiserade på både konst och arkeologi utan hade 
tyngdpunkten på det ena området. Att välja ett sådant system hade inneburit att ett arbete för 
att anpassa systemet till deras samling hade varit nödvändig och med det en hel del annat ar-
bete, som uppdateringar till exempel.54 Tanken att skapa ett eget system slogs snabbt bort av 
ekonomiska och tidsmässiga anledningar. Efter dessa beslut, var det bara Universella deci-
malklassifikationen (UDK), Deweys decimalklassifikationssystem (DDC) och Library of 
Congress Classification (LCC) som fanns kvar som möjliga system.55 Resultatet av arbetet 
blev att de valde LCC tack vare bland annat dess användarvänlighet och att det passar för 
konst och arkeologi samt att det uppdateras regelbundet.56  
 
Det arbete som de Cours beskriver i sin artikel, liknar trots allt på många sätt den här studien. 
Olika bibliotek (olika kunskapsområden) skulle slås ihop, och arbetsgruppen hade som upp-
gift att hitta de egenskaper i klassifikationssystem som skulle passa bäst till deras behov.  
 
Peter Lewis skriver i sin artikel Factors in the Selection of a Classification Scheme for a 
Large General Library om när The British Library skulle välja ett nytt klassifikationssys-

                                                 
51 Cours, Isabelle de 2002. Choosing a classification scheme for the Inha Library in Paris. 
52 De Cours 2002, s. 23. 
53 De Cours 2002, s. 23. 
54 De Cours 2002, s. 23f. 
55 De Cours 2002, s. 23f. 
56 De Cours 2002, s. 25. 
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tem.57 Tre bibliotek är kopplade till the British Library: the British Museum Library, the Sci-
ence Reference Library och the Lending Division i Yorkshire. 1972 bildades en arbetsgrupp 
med intentionerna att undersöka olika klassifikations- och indexeringssystem som just då an-
vändes i de olika delarna av British Library och att granska möjligheterna till att använda 
samma system.58 Här kommer endast de aspekter som berör klassifikationen att tas upp. 
 
De två olika referensbiblioteken som skulle hamna under samma tak var:  
– The British Museum Library (BML). Detta bibliotek hade fram till dess inte använt sig av 
något klassifikationssystem och dess samling var inriktat på samhällsvetenskap och humanio-
ra. Det fanns alltså planer på att biblioteket skulle flytta in i nya lokaler och ha en mindre del 
av samlingen öppen för allmänheten, vilket gjorde en klassifikation nödvändig. 
– The Science Reference Library (SRL) var klassificerat enligt ett specialsystem som utveck-
lats inom biblioteket. Denna klassifikation hade utvecklats från ett system specialiserat på 
patent. Biblioteket hade lagt ner mycket pengar på detta system under mer än ett decennium 
och var inte intresserade av att byta system för att ha samma som sin granne. 
De två viktigaste kriterier som fanns, var att systemet skulle vara så kostnadseffektivt som 
möjligt och att det helst endast skulle behövas ett system från en källa. Arbetsgruppen menade 
att det skulle bli billigare att använda sig av ett och samma system, vilket var ett starkt argu-
ment. Om de valde att ha ett system fanns möjligheten att sälja systemet till andra bibliotek 
och länder, vilket var en viktig aspekt för the British Library. Om SRL fick behålla systemet, 
skulle det endast vara det biblioteket som använde sig av det systemet och hade därför varit 
endast en kostnad för British Library och den enda som skulle tjäna på det var det enskilda 
biblioteket.59 
 
Det som arbetsgruppen kunde göra i den här situationen, var att undersöka om det system som 
SRL använde sig av, var effektivare än något annat generellt klassifikationssystem. Tanken 
var att om ett generellt system valdes, kunde BML också använda sig av det. De studerade 
fyra system: DDC, UDK, LCC och BC (the Bibliographic Classification). Dessa system un-
dersöktes efter 17 kriterier som handlade om: effektivitet som klassifikation, enkelhet att klas-
sificera, schemanas tillgänglighet, uppdatering och hur mycket systemet användes.60 
 
Resultatet av undersökningen blev att om de två referensbiblioteken skulle ha en gemensam 
klassifikation, var det antingen UDK eller DDC som var lämpligast. Om de valde att markera 
skillnaden mellan biblioteken, kunde olika system väljas. För BML hade DDC varit det bästa 
valet, medan det inte är uppenbart vilket system som är bäst för SRL. Beslutet blev slutligen 
att BML skulle börja använda sig av DDC direkt, medan SRL fick avvakta, men inköpen 
skulle klassificeras med DDC.61  
 
Elsa M. López-Mertz har skrivit The Adequacy of the Structure of the National Library of 
Medicine Classification Scheme for Organizing Pharmacy Literature.62 I sin studie har hon 
undersökt om NLM:s klassifikationssystem passar för farmaceutisk litteratur. Hon påpekar att 
när NLM skapades, fanns ett arbetslag med experter från de flesta delarna av disciplinen me-
dicin. Det fanns dock ingen från farmakologin, men det skapades ändå en sektion till 
farmakologin inom NLM. Därför är hennes övergripande forskningsfrågor som följer: I vilken 
                                                 
57 Lewis, Peter 1975. Factors in the Selection of a Classification Scheme for a Large General Library. 
58 Lewis 1975, s. 100. 
59 Lewis 1975, s. 101 och 105. 
60 Lewis 1975, s. 106. 
61 Lewis 1975, s. 110ff. 
62 López-Mertz, Elsa M. 1997. The Adequacy of the Structure of the National Library of Medicine Classification 
Scheme for Organizing Pharmacy Literature. 
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kologin inom NLM. Därför är hennes övergripande forskningsfrågor som följer: I vilken ut-
sträckning passar NLM:s struktur till den publicerade farmaceutiska litteraturen? I vilken ut-
sträckning är NLM adekvat för att organisera farmaceutisk litteratur? Alla titlar som skulle 
användas i undersökningen, söktes i CATLINE för att få fram NLM-koderna.63 
 
Genom sin studie fann hon att NLM:s struktur inte passar ihop med den existerande farma-
ceutiska litteraturen eftersom de två delarna (NLM: s struktur och den farmaceutiska litteratu-
ren) inte stämmer ihop. Hon menar även att NLM inte kan organisera den farmaceutiska litte-
raturen adekvat eftersom 58% av litteraturen är utspridd i NLM eller i LCC.64 En viktig lär-
dom av den här studien borde vara att det inte är enkelt att få ett klassifikationssystem att pas-
sa för ett visst ämnesområde och att det gäller att vara försiktig vid val av system till en till-
tänkt samling. 
 
Lynn Silipigni Connaway och MaryEllen C. Sievert har skrivit en artikel om en studie som de 
har gjort som heter Comparison of Three Classification Systems for Information on Health 
Insurance.65 I studien har tre klassifikationssystem jämförts: LCC, DDC och NLM för att un-
dersöka hur pass väl varje system kan appliceras på dokument inom området ”hälsoförsäk-
ringar”. De ställer frågan huruvida klassifikationssystemen sätter material om hälsoförsäk-
ringar på samma ställe i biblioteket eller om de splittras. De menar att eftersom användare 
ofta går och browsar på hyllorna, är det viktigt att dokumenten ordnas på rätt sätt. Vidare fun-
derar de på att även om ett system splittrade upp ämnet, skulle dokumenten hamna i samma 
slags kategorier om samma dokument klassificerades av alla tre systemen? Två hypoteser 
sattes således upp: Det skulle inte vara någon skillnad i splittring av dokument vid applicering 
av de tre systemen och att där det var överlappning mellan alla tre schemana, skulle det inte 
vara någon skillnad i klasserna i vilket ämnet var placerat.66  
 
Studiens resultat blev att båda hypoteser fick förkastas. Det fanns ämnessplittring i alla tre 
systemen och det var mycket lite överlappning dem emellan.67 Artikelförfattarna säger att 
resultaten visar på att en användare genom browsing har svårt att hitta den information 
han/hon letar efter då dokumenten befinner sig på olika ställen i biblioteket. Om användaren 
känner till hur informationen är klassificerad i ett visst system, hjälper det inte om han går till 
ett bibliotek med ett annat system.68 Det här är en viktig aspekt av klassifikation att ta hänsyn 
till: det är viktigt att det är lätt för användarna att hitta på hyllorna. 
 
Sofia Gjertz och Camilla Lengborn har skrivit en uppsats som heter Klassifikationssystem för 
en medicinhistorisk samling – en jämförande studie av SAB och NLM69. I sin studie hade de 
en medicinhistorisk samling i tankarna och jämförde universalsystemet SAB med National 
Library of Medicine’s specialsystem. De använde titlarna från den medicinhistoriska samling-
en och jämförde de koder som dokumenten hade fått (när det gäller SAB-koder har de kollat 
upp dokumenten i LIBRIS och för NLM-koder Locatorplus). De valde bort de dokument som 
endast hade klassificerats av ena systemet. Dessutom tittade de på systemen för att jämföra 
nackdelar och fördelar etc. Tanken var att undersöka hur systemen påverkar organiseringen av 
                                                 
63 López-Mertz, Elsa M. 1997, s. 123ff.  
64 López-Mertz, Elsa M. 1997, s. 132f. 
65 Connaway, Silipigni Lynn & Sievert, MaryEllen C. 1996. Comparison of Three Classification Systems for 
Information on Health Insurance. 
66 Connaway & Sievert 1996, s. 89f. 
67 Connaway & Sievert 1996, s. 98f. 
68 Connaway & Sievert 1996, s. 100. 
69 Gjertz , Sofia & Lengborn, Camilla 2003. Klassifikationssystem för en medicinhistorisk samling – en jämfö-
rande studie av SAB och NLM. 



 

18  

litteraturen. Slutsatserna som dras i den här studien är att det finns många fördelar och nack-
delar med båda systemen, men att det är SAB som passar bäst till en medicinhistorisk sam-
ling. Anledningen till detta, anser de, är att det är mycket viktigt att ordna dokumenten krono-
logiskt i en medicinhistorisk samling och att SAB tillgodoser det behovet medan NLM inte 
gör det.70 Av den här uppsatsen har jag fått goda litteraturtips och även om inte den här studi-
en kommer att använda sig av samma tillvägagångssätt, finns det i Gjertz och Lengborns upp-
sats en del intressant information för den här uppsatsen. 
 
Nu går jag vidare till de kontextbaserade studier som har gjorts. 
 
Nielsen säger att Pejtersen (1980) var en av de första att nyttja fältstudier av användares in-
formationsförfrågningar som underlag vid utvecklandet av indexeringssystem. I det här fallet 
gällde det skönlitteratur och det visade sig att olika användare tenderade att karakterisera en 
bok utifrån en mängd olika perspektiv. Detta ledde till utvecklandet av ett multidimensionellt 
klassifikationssystem. Det resulterade i ”The Book House” som i sin tur senare utvecklades 
till att utgöra ett ramverk för arbetscentrerad utvärdering och design av informationssystem, 
känd som ”the onion model”(Pejtersen & Fidel, 1998).71 Som jag förstår det, handlar det om 
att precis som när en lök skalas, skalar forskaren av skal efter skal för att slutligen hamna i 
mitten. Det gäller att gå från hela verksamhetsmiljön till företagets mål till en analys av orga-
nisationen till den enskilda användaren. 
 
Goodstein och Pejtersen har skrivit The Book House: System Functionality and Evalutation 
där de talar om The Book House som ett datorsystem som ska hjälpa användarna att hitta 
skönlitteratur. Systemet använder ”cognitive work analysis” som bas i arbetet med design och 
utvärdering och bygger, som tidigare nämnts, på informationsåtervinning i verkliga situatio-
ner.72 Arbetet faller dock något utanför ramarna för den här uppsatsen, och förklaras därför 
inte ytterligare. 
 
Nielsen skriver om sin studie där målet var att skapa en tesaurus som var anpassad till ett visst 
arbetsområde. Studien gjordes på ett stort företag som sysslar med farmaceutisk industri. Fö-
retaget ville ha en tesaurus som var skräddarsydd för deras företag för att underlätta utbyte 
och återvinning av dokument inom organisationen. Studien blev en empirisk undersökning 
med olika tillvägagångssätt: gruppintervjuer, återberättande av tidigare informationsbehov 
samt test där respondenterna skulle associera till ord. Innehållsanalys och diskursanalys an-
vändes till att undersöka datan. Tanken var att undersöka om dessa metoder gav den informa-
tion som behövdes för att skapa en arbetsorienterad tesaurus. Resultatet blev att tillsammans 
var metoderna tillräckliga för att ge tillfredsställande med kunskap om området för att kunna 
skapa ett innehåll och en struktur till tesauren. Dock var det ändå problematiskt att fånga den 
individuella personens informationsbehov och kunna anpassa tesauren efter detta.73  
 
En övergripande tanke med hela studien var alltså att ta reda på vilka aspekter eller variabler 
som bör undersökas, vilka metoder som bör användas för insamling och analys av data samt 
hur resultaten bör översättas, för att kunna bygga en tesaurus. Allt detta för att kunna ge rikt-
linjer för hur studier inom ett visst område ska utföras.74 Genom diskursanalysen gick det att 

                                                 
70 Gjertz &Lengborn 2003. 
71 Nielsen 2001, s. 776. 
72 Goodstein, L. P. & Pejtersen, Annelise Mark 1989. The Book House: System Functionality and Evaluation, s. 
1. 
73 Nielsen 2001, s. 774f. 
74 Nielsen 2001, s. 774f. 
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avgränsa ämnesområdet och att utveckla definitioner och relationer som speglade 
arbetsområdet. Intervjuerna gav information om sökbehoven i databaserade 
informationssystem och gjorde det möjligt att utforma tesaurens innehåll och struktur.  
Innehållsanalysen och testet med ordassociering gav konceptuell kunskap. Nielsen menar att 
ingen av de olika gav metoderna gav en helhetsbild av arbetsområdet utan kompletterade 
snarare varandra.75   
 
Varken tid eller utrymme i den här uppsatsen tillåter en så pass fullständig undersökning som 
den Nielsen berättar om. Därför har jag valt att använda mig av enkäter för att snabbare kunna 
få en helhetsbild av personalen, samtidigt som enkäterna tillåter mig att plocka de viktigaste 
bitarna ur respondenternas informationsbehov och biblioteksvanor för att kunna skapa verktyg 
till en bra klassifikation. 
 
Marianne Lykke Nielsen har även skrivit en avhandling som heter The Word Association 
Method: A Gateway to Work-Task Based Retrieval. Den här studien syftade till att skapa ett 
ramverk för ordassociationer för att, om det var möjligt, kunna använda detta vid 
tesauruskonstruktion. Avhandlingen ville utvärdera vilken inverkan ordassociationer har när 
en användare söker i ett system. Detta för att undersöka om och hur ordassociationer kan 
påverka hur tesaurer bör konstrueras. För att ta reda på detta skapade de, med hjälp av 
ordassociationer, en associativ tesaurus. Denna jämförde de med en traditionellt skapad 
tesaurus. En grupp människor fick söka i båda tesaurerna, utan att veta om att de sökte i två 
olika. Testpersonerna var vana informationssökare och experter i ämnet som de sökte i. 
Bakom studien låg antagandet att den associativa tesauren, då den baserade sig på 
ordassocieringstest, skulle fungera väl för användarna och vara lätt att använda. Dessutom 
antogs att de associativa termerna skulle hjälpa användaren när han/hon skulle formulera 
informationsbehovet.76 Resultaten visade att det inte var någon skillnad mellan tesaurerna för 
användarna när det gällde hur bra de lyckades med sina sökningar. Testtesauren lyckades inte 
stimulera fram mer speciella informationsbeteenden än vanligt. Författaren menar att den 
associativa tesauren fungerade lika bra som den som konstruerats på ett traditionellt sätt.77 
 
María J. López-Huertas har skrivit en artikel om en studie som har gjorts angående 
tesauruskonstruktion. Hon menar att strukturen på en tesaurus bör utgå ifrån det som är 
betydelsefullt för användarna och för dem som har skapat informationen78 inom ett visst 
ämnesområde. Artikeln undersöker huruvida det är möjligt att skapa en tesaurus och dess 
vokabulär utifrån en sådan utgångspunkt. Hon menar att det här sättet att gå tillväga, tar sin 
utgångspunkt i att ett informationssystem ska ligga så nära användarnas och texternas 
författares syn på kunskapsområdet som möjligt. Allt detta för att underlätta samspelet mellan 
användare och återvinningssystem. Genom denna analys, synliggörs användarnas 
informationsbehov. Diskursanalys används som metod i den här studien för att gräva fram den 
semantiska kunskapen för att kunna analysera och strukturera en vokabulär. Dessutom 
diskuteras om diskursanalys är lämplig som metod för ett sådant här arbete.79  
 

                                                 
75 Nielsen 2001, s. 794. 
76 Nielsen, Marianne Lykke 2002. The Word Association Method: A Gateway to Work-Task Based Retrieval, s. 
3f. 
77 Nielsen 2002, s. 176. 
78 Till exempel författare. 
79 López-Huertas, María J. 1997. Thesaurus Structure Design: A Conceptual Approach for Improved Interaction, 
s. 139. 
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López-Huertas menar att resultatet av undersökningen visade att det här sättet att undersöka 
semantiska strukturer är ett bra sätt att förbättra återvinningen av information. Hon säger 
också att det här tillvägagångssättet ska föra in författare, texter, användare och system i 
harmoni tillsammans.80  
 
Nielsen berättar om en annan empirisk studie som använder diskursanalys som metod för 
kunskapsorganisation. Talja et al. (1997) använde den metoden för att utröna och klassificera 
användarnas vokabulär och nyttjade diskursanalysen för att kunna analysera och strukturera 
upp vokabulären genom semantisk kunskap.81  
 
Morten Hertzum och Annelise Mark Pejtersen har gjort en studie som handlar om ingenjörers 
informationssökning. Då en hel del av den information ingenjörerna behöver till sina 
arbetsuppgifter inte finns dokumenterade, handlar deras informationssökning ofta om att leta 
upp personer som kan svara på deras fråga. Hertzum och Pejtersen menar att ingenjörerna 
söker efter personer för att få fram information och söker efter information för att få fram 
personer och säger att deras informationssökning baseras på de arbetsuppgifter som de utför. 
Avsikten med studien är att ge ett förslag till hur denna sökning efter personer kan utföras i ett 
datorsystem.82 

                                                 
80 López-Huertas, María J. 1997, s. 172ff. 
81 Nielsen 2001, s. 777. 
82 Hertzum, Morten & Pejtersen, Annelise Mark 2000. The information-seeking practices of engineers: searching 
for documents as well as for people, s. 761. 
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4. Metod och arbetssätt 
I den här uppsatsen har ett empiriskt tillvägagångssätt tillämpats, i form av en användarstudie. 
För att få svar på mina frågeställningar gjordes först en förstudie i form av tre förberedande 
samtal. Detta för att få tillräckligt med underlag till den enkät som sedan skulle delas ut till de 
anställda på RMV. Analysen av enkätens resultat matchades med de aspekter inom 
klassifikation som kan vara viktiga i RMV:s nya bibliotek. I sista delen av analyskapitlet 
diskuteras huruvida denna undersökning fungerar inom ramen för den kontextbaserade 
forskningen och vilket värde det nya perspektivet kan ha för en beståndsorganiserande 
process i ett specialbibliotek. 
 
Motiveringen till varför jag valde att göra enkäter, var att det verkade viktigt att ta reda på 
användarnas informationsbehov och biblioteksvanor. Tanken var att resultatet skulle kunna ge 
ett verktyg för att skapa en verksamhetsanpassad klassifikation av samlingen.  
 
Då det i dagsläget inte finns så mycket forskning inom området, var det svårt att planera 
enkäten eftersom jag inte hade stöd från tidigare resultat. Därför fick jag, med trevande steg, 
skapa en enkät som förhoppningsvis skulle kunna motsvara de krav som en kontextbaserad 
användarundersökning skulle kunna ha.  

4.1 Förundersökningen och dess resultat 
Förundersökningen utfördes i all sin enkelhet med informanter som valts ut av personal på 
RMV.83 Jag hade förberedande samtal med tre personer, en från varje avdelning och jag 
använde endast penna och papper som stöd för minnet. Avsikten var således inte att göra 
någon analys på samtalen, utan snarare att få material till enkäterna. Mallen för samtalen 
föreligger som bilaga.84 
 
En del intressanta iakttagelser gjordes vid de förberedande samtalen som kom att påverka 
enkätens utformning. Här redogörs för de viktigaste:  
 
Informanterna verkade uppleva att informationsanvändning och behov inom verksamheten 
var ett svårt ämne att prata om, förmodligen för att det inte var något som de vanligtvis 
funderade över. Därför valde jag i min enkät att göra frågorna så konkreta som möjligt och 
att, där det var rimligt, ge svarsalternativ till frågorna.  
 
En annan viktig sak som kom fram, var att de anställda hade mycket olika uppgifter i sitt 
arbete. Därigenom hade de väldigt olika informationsbehov. Därför kändes det viktigt att lite 
närmare ta reda på vilka arbetsuppgifter respondenterna hade, för att sedan kunna relatera det 
till svaren som handlar om deras informationsbehov och biblioteksvanor.  
 
Det visade sig dessutom att det fanns en kontakt mellan RMV och biblioteket på 
Hälsouniversitetet i Linköping. RMV har nämligen genom universitetet möjlighet att utnyttja 
alla de databaser som biblioteket har tillgång till. Därigenom fick jag även reda på att det 
fanns ett visst intresse för besök på biblioteket på Hälsouniversitetet för att inhämta 
information. Därför kändes det viktigt att ta reda på hur många som gick dit. Om det visade 
sig att det var många som gick dit ofta, var de förmodligen bekanta med hur dokumenten där 
organiserats.  

                                                 
83 De förberedande samtalen utfördes i mars månad, 2005. 
84 Se bilaga 1. 
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En del tänkvärda tankar och förväntningar om det nya biblioteket gjorde att jag ansåg att det 
var lämpligt att ha med en fråga i enkäten om detta. Till exempel vore det intressant att veta 
om de anställda kunde se en ökad användning av biblioteket i framtiden och hur de tror att de 
kommer att söka information. Klassifikationen måste anpassas efter detta. 
 
Efter analysen av enkäten, hade jag fått en hel del kunskap om hur informationsbehoven såg 
ut på RMV. Tack vare denna kunskap, framträdde de förberedande samtalen på ett klarare sätt 
än tidigare och jag såg tydliga samband mellan samtalen och resultaten av enkäten. Därför har 
jag valt att referera en del ur samtalen i samband med analysen i kapitel 5.3. 

4.2 Enkätens utformning 
Syftet med den empiriska undersökningen var att ge en bild av verksamheten och personalen 
som helhet, och inte att fokusera på de enskilda personerna. Det gjordes alltså en 
totalundersökning, det vill säga att populationen bestod av alla anställda på 
Rättsmedicinalverkets enhet i Linköping. De grupper som urskönjdes i studien var baserade 
på vilka arbetsuppgifter de hade och inte på till exempel kön eller ålder. 
 
Frågorna till personalen utformades som en postenkät och enkäten delades ut och samlades in 
via externposten. Enkäten gjordes för att ta reda på vilka informationsbehov och 
biblioteksvanor som fanns på Rättsmedicinalverket. Enkätens frågor hade som mål att utröna 
vilka aspekter ett klassifikationssystem kan ha för att passa verksamheten. Frågorna var därför 
utformade för att svara på vilka aspekter som kan vara viktiga att ta hänsyn till när samlingen 
ska klassificeras.  
 
Enkäten bestod av fyra delar.85 Den första delen behandlade vilket yrke och vilka 
arbetsuppgifter personen i fråga hade, samt vilken avdelning han/hon tillhörde. Uppgifterna 
om personernas arbetsmiljö skapade en kontext kring de andra svaren, vilket gjorde att jag 
kunde relatera mina data till det arbete som utfördes på RMV. Olika arbetsuppgifter ger 
sannolikt olika informationsbehov. Andra delen av enkäten handlade om hur respondenternas 
informationsbehov på arbetet såg ut. Olika aspekter togs upp, till exempel vilka anledningar 
de anställda hade för att söka information. I tredje delen ville jag ta reda på, hur personalens 
biblioteksvanor såg ut när de gick till ett ”vanligt” bibliotek. Eftersom biblioteken på 
respektive avdelning användes så pass lite, verkade det inte fruktbart att fråga om hur de sökte 
information där. Fjärde och sista delen av enkäten handlade om vilka förväntningar 
personalen hade på det nya biblioteket. Förväntningarna kunde visa, hur biblioteket sedan bäst 
kunde användas, och var därför även av vikt för undersökningen.  
 
De flesta frågorna i enkäten var kvantifierbara. Fråga 1 innehöll en nominalvariabel, det vill 
säga att den inte kunde rangordnas. Fråga 8 hade en dikotom variabel, vilket innebar att 
respondenten bara hade två alternativ att välja på. Resten av frågorna som hade 
svarsalternativ, hade ordinalvariabler. Det är variabler som kan rankas men som inte har 
samma avstånd överallt. 86 I en del fall fick respondenten skriva själv. Det kallar Trost för 
öppna frågor, det vill säga att det finns inte några svarsalternativ.87  
 

                                                 
85 Se bilaga 2. 
86 Termerna hämtade ur Bryman, Alan 2002. Samhällsvetenskapliga metoder, s. 229. 
87 Trost, Jan 2001. Enkätboken, s. 70ff. 
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I efterhand skar jag bort de frågor som rörde informanternas mer ytliga 
informationsanvändning då dessa inte gav så mycket information till den 
beståndsorganiserande processen. Det var fråga 12, 13 och delar av fråga 1488 som fick skäras 
bort i analysen, men finns ändå med i bilaga 2, där enkäten i sin helhet visas.89 

4.3 Kvantitativ enkät 
Eggeby och Söderberg säger att det är bra att använda kvantitativa metoder när forskaren vill 
ha struktur i data.90 Repstad påpekar att den kvantitativa undersökningen betonar bredden och 
det generella perspektivet snarare än djupet. Det är siffror och tal som utgör materialet.91 I den 
här studien var syftet att nå ut till många för att få en bred bild om vilka informationsbehov 
och biblioteksvanor som fanns inom Rättsmedicinalverkets enhet i Linköping. Speciellt viktig 
blev den breda bilden av verksamheten eftersom det fanns så många olika yrken och behov. 
Genom enkäten kunde jag nå ut till många, och det hade varit svårt att fånga mångfalden 
genom att använda sig av intervjuer. Tack vare enkäten, kunde jag få struktur på mina svar 
och dessutom kvantifiera resultaten. Min bedömning var alltså att detta tillvägagångssätt var 
det mest ändamålsenliga för den här uppsatsen. 
 
Repstad menar att alla människor lägger ett filter på verkligheten när de upplever den.92 
Naturligtvis skapade det vissa problem i undersökningen. Vilka värderingar lade 
respondenterna i de ord och meningar som fanns i enkäten? Det är omöjligt att undvika 
subjektivitet vid svar på en enkät. Å andra sidan är det enda sättet att få reda på till exempel 
vilka informationsbehov de anställda har, att fråga dem. Det är omöjligt att helt komma runt 
problemet, men det kan göras mindre genom att ställa så tydliga frågor, och göra så konkreta 
svarsalternativ som möjligt. 
 
Problemet är tyvärr med enkäter, som Eggeby och Söderberg säger, att det ofta är många som 
struntar i att fylla i dem. Några procents bortfall är naturligtvis inga problem, men blir det för 
många kan forskaren kanske inte ens dra några säkra slutsatser.93 Det är vanligt att forskare 
får skicka påminnelser till sina respondenter, men det blir ändå alltid ett visst bortfall. I mitt 
fall fanns det inte tid för att skicka ut påminnelser. Dessutom trodde och hoppades jag att 
utformningen av biblioteket var en sak som skulle intressera de anställda tillräckligt för att 
engagera dem i enkäten. Genom att fylla i den, fick de en chans att påverka hur det nya 
biblioteket skulle komma att se ut. Det borde ligga i allas intresse. 

4.4 Indelningskriterier 
För att kunna analysera materialet, krävdes en grov indelning av materialet. Materialet blev 
sorterat i tre olika högar. Samtliga frågor analyserades enligt inledningskriterierna nedan. 
Anledningen till att jag valde att göra så få grupper, var för att materialet skulle bli mer 
lätthanterligt.  Dessutom var det svårt att dela in de olika yrkena i smalare kategorier, då 
arbetsuppgifterna på många sätt gick in i varandra. Indelningen blev godtycklig om det var för 
smala kategorier. De tre grupper har sina brister, men det är den bästa indelningen som, enligt 
mig, gick att göra. De tre kategorierna var: 

                                                 
88 De frågor som togs bort från fråga 14, var om personalen instämde i följande påstående: att gå och botanisera 
av eget intresse, att det ska bli ett rofyllt rum där man kan sitta och läsa, att det ska bli ett vackert rum med 
ålderdomliga böcker (som ett museum av böcker), att få information om de andra avdelningarna. 
89 Se bilaga 2. 
90  Eggeby, Eva & Söderberg, Johan 1999. Kvantitativa metoder: för samhällsvetare och humanister, s. 20f.  
91 Repstad, Pål 1999. Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 9.  
92 Repstad 1999, s. 53. 
93 Eggeby & Söderberg 1999, s. 44. 
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1. Administrativ personal, sekreterare osv. (Den kallas för grupp Admin i den här 

uppsatsen.) 
2. Personal som arbetar med utveckling och forskning samt läkare (de som förväntas 

söka mycket).  (Grupp FoU i den här uppsatsen) 
3. Personal som sysslar med laborationer: biomedicinska analytiker, kemister osv. 

(Grupp Labb i den här uppsatsen)94 
 
Det visade sig vid analysen, att grupp Admin använde information så pass lite, att den 
gruppen inte tillförde så mycket till min uppsats. Därför valde jag att lyfta bort gruppen ur 
analysen, för att kunna fokusera på dem som var mer flitiga informationsanvändare. Jag anser 
dock att det är viktigt att påpeka att grupp Admin fanns med ända fram till analysstadiet, men 
att det där gällde att skära bort de mer irrelevanta delarna av studien. Det var nämligen viktigt 
att de mer flitiga informationsanvändarna tydligare skulle få fram sina informationsbehov för 
att den beståndsorganiserande processen skulle kunna fokuseras på dem. Därför talar jag i 
fortsättningen om två grupper, grupp Labb och FoU. 
 
Det fanns ett problem med grupperna när det gällde storleken på dem. Eftersom det var 19 
respektive 30 personer i grupperna, försvårades avläsningen av resultatet. Tanken var att båda 
grupper skulle få lika behandling. Därför valde jag att redovisa resultaten i procent, för att 
resultatet skulle bli så rättvist som möjligt. De exakta procenttalen var dock inte så intressanta 
eftersom varje grupp bestod av ett fåtal individer, utan skulle endast fungera i syftet att kunna 
jämföra de olika grupperna emellan. Det var skillnaderna och likheterna som var det 
intressanta. 
 
Det är svårt att utvärdera hur många från varje grupp som inte svarade eftersom indelningen 
endast gäller för den här studien.  

4.5 Analys 
Analysen som utfördes i studien är vad Bryman kallar en bivariat analys. Han säger, att det 
som utmärker en sådan, är att två variabler i taget analyseras för att undersöka hur de förhåller 
sig till varandra. Tanken med att jämföra relationer mellan variabler, är att kunna se om en 
förändring i den ena variabeln innebär en förändring i den andra variabeln. Beroende på vilka 
slags variabler som jämförs, används olika tekniker.95 Enligt Bryman är det den bivariata 
analysmetoden Contingencytabell som är relevant i det här sammanhanget.96 Motiveringen till 
att en bivariat analys tillämpades här, var att de analyser som utfördes i studien i huvudsak 
bestod av två variabler. Den ena variabeln var olika yrkeskategorier och den andra hur ofta 
respondenterna gör något eller hur mycket de instämmer i ett påstående. 
 
Några frågor i enkäten var inte av kvantifierbar karaktär, vilket naturligtvis innebar att de inte 
finns med i den bivariata analysen. Svaren var däremot betydelsefulla i arbetet då de gav 
information om de ämnesområden som fanns inom RMV. Därför redovisas de ändå i 
analysen.  
  
Resultaten av analysen diskuterades sedan i en vidare kontext för att dra paralleller till vilka 
aspekter man bör tänka på innan ett klassifikationssystem skapas. Undersökningen som helhet 

                                                 
94 Se kapitel 1.7.1 för mer specifik beskrivning. 
95 Bryman 2002, s. 233. 
96 Bryman 2002, s. 234. 
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diskuterades sedan för att ta reda på huruvida en studie som denna kan vara användbar inom 
den kontextbaserade inriktningen. 
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5. Analys och resultat 
I kapitel 5 opererar uppsatsen på de två i inledningen nämnda nivåerna, nämligen en mikro- 
och en makronivå. Kapitel 5.1-5.4 behandlar den förstnämnda nivån och tar i huvudsak därför 
upp den studie som gjorts på RMV. Kapitel 5.5 använder en makronivå och behandlar den 
teoretiska aspekten och lyfter därför studien till en högre nivå. 

5.1 Beskrivning av arbetsuppgifter 
Inom avdelningarna på RMV arbetar rättsläkare, biologer, medicinska biologer, kemister och 
administrativ personal osv. Här nedan redogörs för de två personalkategorier som är 
konstruerade för den här studien. Grupperna är grundade på de svar jag har fått på fråga 2 i 
enkäten och behandlar alltså endast de som svarat på enkäten och inte all personal inom de två 
grupperna på RMV. Kategorierna är baserade på de arbetsuppgifter personalen har och är inte 
indelade efter vilken avdelning de tillhör. Dessa grupper används i analysen av enkäterna. 
Observera att det här endast är ett sätt att dela in personalen på. Andra lösningar hade varit 
möjliga, men i det här fallet har jag bedömt den här lösningen som den mest användbara. 
 
62 personer svarade på enkäten, men då 3 personer inte hade skrivit vilka arbetsuppgifter de 
hade, kunde endast 59 personers svar användas. Av dessa var det 49 personer som kunde 
räknas till grupp FoU eller grupp Labb. Alltså var det 49 enkäter som kunde användas i 
analysen. Sammanlagt delades 102 enkäter ut.  
 
Grupp FoU 
Den här gruppen präglas av mångfald och har för många olika titlar för att kunna beskrivas i 
detalj här. Det som håller den här gruppen samman, är att de på något sätt sysslar med 
forskning och utveckling. Bakom konstruktionen av den här gruppen ligger antagandet att det 
är personal som tvingas söka mer efter information än andra på grund av karaktären av deras 
arbetsuppgifter. Det handlar alltså om kemister, handläggare, rättsläkare, personal inom 
administrationen med flera. Arbetsuppgifterna, som speciellt utmärker sig för den här gruppen 
är metodutveckling, forskning, undervisning, organisationsutveckling, hålla sig uppdaterad 
inom sitt gebit med mera. 19 personer ingår i denna grupp. 
 
Grupp Labb 
Den här gruppen består av personal som i huvudsak har praktiska arbetsuppgifter inom 
laboratorierna. De som har svarat på enkäten är biomedicinska analytiker, biologer, kemister 
och rättsmedicinska assistenter. Det är de biomedicinska analytikerna som utgör den största 
delen i den här gruppen. Gruppen består av 30 personer. 
 
Biomedicinska analytikernas uppgifter: Arbetsuppgifterna är av skiftande slag, men det 
grundläggande är här det laborativa arbetet det vill säga göra analyser, väga in prover, 
utvärdera provresultat m.m. Analyserna som görs är DNA-analyser, analyser av 
narkotika/alkohol i blodprov samt analys av urinprov. Inom rättsmedicin utförs även 
preparering av biologiskt materiel och analyser av läkemedel i obduktionsprover. 
 
Biologer och kemister: Här handlar det om olika arbetsuppgifter för de olika personerna som 
handläggning av faderskapsärenden och id. ärenden, släktutredningar men även drog- och 
läkemedelsanalys.  
 
De rättsmedicinska assistenternas uppgifter är att utföra obduktionsarbete.  
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5.2 Analys av enkäten 
Här följer en redovisning av enkäternas resultat samt lite kommentarer till resultaten som 
pekar på vad som är viktigt för läsaren att ta med sig vidare i uppsatsen. Frågorna tas upp i 
den ordning som de kommit i enkäten. 
 
 
3. Hur ofta använder du dig av följande källor om du behöver information? 
 
Böcker 
 
Frekvens Arbete    
 Grupp 

FoU 
 Grupp 

Labb 
 

 Antal Procent Antal Procent 
3-5 ggr/vecka 4 21 0 0 
Någon gång/v 7 37 3 10 
1 gång/månad 6 32 5 17 
Mer sällan 2 11 20 67 
Aldrig 0 0 2 7 
Internt bortfall 0 0 0 0 
     
TOTALT 19  30  
 
Tabell 1.1 Frekvens för användandet av böcker 
 
Det är uppenbart i tabell 1.1 vilken grupp som använder sig mest av böcker i sitt arbete, 
nämligen grupp FoU. Det är 37 % som använder böcker någon gång per vecka inom gruppen 
och de flesta använder sig av böcker minst en gång per månad. De allra flesta i grupp Labb 
har svarat ”mer sällan”. 
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Tidskrifter (tryckta artiklar) 
 
Frekvens Arbete    
 Grupp 

FoU 
 Grupp 

Labb 
 

 Antal Procent Antal Procent 
3-5 ggr/vecka 3 16 0 0 
Någon gång/v 10 53 0 0 
1 gång/månad 5 26 6 20 
Mer sällan 1 5 19 63 
Aldrig 0 0 5 17 
Internt bortfall 0 0 0 0 
     
TOTALT 19  30  
 
Tabell 1.2 Frekvens för användandet av tryckta artiklar 
 
Tabell 1.2 visar att de tryckta artiklarna spelar utan tvekan störst roll för Grupp FoU. Lite fler 
än hälften läser artiklar någon gång per vecka och den största delen läser dem en gång per 
månad eller mer. I grupp Labb har fler än hälften sagt att de läser tryckta artiklar mer sällan än 
en gång per månad.  
 
 
Databaser (elektroniska artiklar) 
 
Frekvens Arbete    
 Grupp 

FoU 
 Grupp 

Labb 
 

 Antal Procent Antal Procent 
3-5 ggr/vecka 3 16 2 7 
Någon gång/v 8 42 1 3 
1 gång/månad 5 26 0 0 
Mer sällan 3 16 15 50 
Aldrig 0 0 12 40 
Internt bortfall 0 0 0 0 
     
TOTALT 19  30  
 
Tabell 1.3 Frekvens för användandet av elektroniska artiklar 
 
Även här är grupp FoU som är de flitigaste användarna, vilket tabell 1.3 visar. Alla använder 
databaser, men det är någon gång per vecka som är det vanligaste svaret. För grupp Labb 
gäller att de flesta använder databaser mer sällan än en gång per månad. Bland grupp Labb 
finns det dock personal som använder databaser minst någon gång per vecka. 
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Sökmotorer på Internet (t ex Google, AltaVista) 
 
Frekvens Arbete    
 Grupp 

FoU 
 Grupp 

Labb 
 

 Antal Procent Antal Procent 
3-5 ggr/vecka 6 32 1 3 
Någon gång/v 8 42 2 7 
1 gång/månad 2 11 6 20 
Mer sällan 2 11 12 40 
Aldrig 1 5 9 30 
Internt bortfall 0 0 0 0 
     
TOTALT 19  30  
 
Tabell 1.4 Frekvens för användandet av sökmotorer 
 
Att döma av tabell 1.4, använder sig de flesta i grupp FoU av sökmotorer på Internet någon 
gång per vecka eller oftare. Personerna i grupp Labb har svarat ganska olika, men de flesta 
har svarat mer sällan än en gång per månad. Tyngdpunkten ligger dock på en gång per månad 
eller mer sällan än så. 
 
 
Läser på intranätet 
 
Frekvens Arbete    
 Grupp 

FoU 
 Grupp 

Labb 
 

 Antal Procent Antal Procent 
3-5 ggr/vecka 11 58 8 27 
Någon gång/v 5 26 16 53 
1 gång/månad 2 11 3 10 
Mer sällan 1 5 3 10 
Aldrig 0 0 0 0 
Internt bortfall 0 0 0 0 
     
TOTALT 19  30  
 
Tabell 1.5 Frekvens för läsning på intranätet 
 
Tabell 1.5 visar att lite fler än hälften i grupp FoU har valt alternativet 3-5 ggr per vecka och 
84 % läser på intranätet någon gång per vecka eller mer. Grupp Labb ligger där på 
motsvarande poäng, men har tyngdpunkten på någon gång per vecka. 
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Produktkataloger 
 
Frekvens Arbete    
 Grupp 

FoU 
 Grupp 

Labb 
 

 Antal Procent Antal Procent 
3-5 ggr/vecka 1 5 0 0 
Någon gång/v 2 11 6 20 
1 gång/månad 5 26 5 17 
Mer sällan 7 37 8 27 
Aldrig 3 16 11 37 
Internt bortfall 1 5 0 0 
     
TOTALT 19  30  
 
Tabell 1.6 Frekvens för användandet av produktkataloger 
 
Det finns ganska stor spridning på hur ofta produktkataloger används, vilket tabell 1.6 visar, 
och det går inte att säga något generellt. En iakttagelse kan dock göras, och det är att en 
ganska stor del av de två grupperna sällan utnyttjar dem. 
 
 
Frågar en medarbetare 
 
Frekvens Arbete    
 Grupp 

FoU 
 Grupp 

Labb 
 

 Antal Procent Antal Procent 
3-5 ggr/vecka 9 47 15 50 
Någon gång/v 6 32 12 40 
1 gång/månad 2 11 2 7 
Mer sällan 0 0 1 3 
Aldrig 0 0 0 0 
Internt bortfall 2 11 0 0 
     
TOTALT 19  30  
 
Tabell 1.7 Frekvens för hur ofta de frågar en medarbetare 
 
I tabell 1.7 kan vi se att båda två grupperna har högst procent på alternativet 3-5 gånger per 
vecka. 90 % av respondenterna i grupp Labb frågar en medarbetare minst någon gång per 
vecka eller oftare och grupp FoU ligger på motsvarande sätt på 79 %. 
 
För att summera, kan det generellt sägas att grupp FoU oftare söker efter information än 
grupp Labb. Det är logiskt, eftersom den gruppen har arbetsuppgifter som kräver mer 
inhämtande av information. I alla kategorier söker den gruppen mer, utom när det gäller 
produktkataloger och att fråga en medarbetare. Intressant är även att se att intranätet, såväl 
som den muntliga informationen, nämligen mellan medarbetare, är de två viktigaste 
informationskällorna. 
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5. När du söker efter information, vilka anledningar har du då? 
 
Inför en viss uppgift 
 
Frekvens Arbete    
 Grupp 

FoU 
 Grupp 

Labb 
 

 Antal Procent Antal Procent 
3-5 ggr/vecka 7 37 2 7 
Någon gång/v 7 37 4 13 
1 gång/v 1 5 3 10 
Mer sällan 3 16 14 47 
Aldrig 0 0 2 7 
Internt bortfall 1 5 5 17 
     
TOTALT 19  30  
 
Tabell 2.1 Frekvensen för att söka inför en viss uppgift 
 
Som vi ser i tabell 2.1, söker 74% i grupp FoU någon gång i veckan eller oftare efter 
information för en viss uppgift. I grupp Labb ligger tyngdpunkten på alternativet ”mer sällan” 
och utgör därmed den grupp som minst frekvent söker efter information inför en viss uppgift. 
Hos grupp Labb finns även ett ganska högt internt bortfall, nämligen 17 %.  
 
 
För att uppdatera mig 
 
Frekvens Arbete    
 Grupp 

FoU 
 Grupp 

Labb 
 

 Antal Procent Antal Procent 
3-5 ggr/vecka 0 0 3 10 
Någon gång/v 5 26 2 7 
1 gång/v 2 11 5 17 
Mer sällan 9 47 13 43 
Aldrig 0 0 1 3 
Internt bortfall 3 16 6 20 
     
TOTALT 19  30  
 
Tabell 2.2 Frekvensen för att söka för att uppdatera sig 
 
När det gäller att söka information för att uppdatera sig har den största delen, 47 % i grupp 
FoU, svarat ”mer sällan”, vilket tabell 2.2 visar. Tyngdpunkten ligger där även för grupp 
Labb, med 43 %.  Det finns här ett stort internt bortfall hos både grupp FoU och grupp Labb. 
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Av rent intresse 
 
Frekvens Arbete    
 Grupp 

FoU 
 Grupp 

Labb 
 

 Antal Procent Antal Procent 
3-5 ggr/vecka 0 0 3 10 
Någon gång/v 6 32 6 20 
1 gång/v 3 16 4 13 
Mer sällan 6 32 14 47 
Aldrig 1 5 1 3 
Internt bortfall 3 16 2 7 
     
TOTALT 19  30  
 
Tabell 2.3 Frekvensen för att söka av rent intresse 
 
Här har svaren fått en bred spridning i tabell 2.3. Kanske kan det bero på att det för de flesta 
är frivilligt och, som stipulerats, av rent intresse. 47 % i grupp Labb söker ”mer sällan” av 
rent intresse, och de flesta i grupp FoU har valt alternativet någon gång per vecka respektive 
”mer sällan”. Ingen i grupp FoU har valt alternativet 3-5 gånger per vecka. Intressant att veta 
är att grupp FoU söker så pass sällan för att uppdatera sig då det ingår i mångas 
arbetsuppgifter att göra det. 
 
 
6. Hur pass mycket instämmer du i följande påstående?  
 
När jag behöver/söker efter dokument på jobbet,   
 
vet jag exakt vad jag vill ha och kan identifiera källan. 
 
Frekvens Arbete    
 Grupp 

FoU 
 Grupp 

Labb 
 

 Antal Procent Antal Procent 
Alltid 0 0 1 3 
Oftast 11 58 13 43 
Sällan 7 37 13 43 
Aldrig 0 0 0 0 
Internt bortfall 1 5 3 10 
     
TOTALT 19  30  
 
Tabell 3.1 Frekvens för sökning efter dokument: om de vet exakt vad de vill ha och kan identifiera källan  
 
Att döma av tabell 3.1, menar majoriteten i grupp FoU att de oftast vet exakt vad de vill ha 
och kan identifiera källan. 37 % menar dock att det händer dem sällan. I grupp Labb är det 
vanligaste svaret oftast eller sällan, båda på 43 %. Väldigt få har svarat ”alltid”. 
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vet jag vad jag vill ha men kan inte ange någon källa. 
 
Frekvens Arbete    
 Grupp 

FoU 
 Grupp 

Labb 
 

 Antal Procent Antal Procent 
Alltid 0 0 0 0 
Oftast 8 42 6 20 
Sällan 9 47 19 63 
Aldrig 1 5 2 7 
Internt bortfall 1 5 3 10 
     
TOTALT 19  30  
 
Tabell 3.2 Frekvens för sökning efter dokument: om de vet vad de vill ha men inte kan ange någon källa 
 
I tabell 3.2 ser vi att både grupp FoU och grupp Labb har svarat att det är sällan de vet vad de 
vill ha men inte kan ange någon källa. Grupp FoU har även en betydande svarsfrekvens på 
alternativet ”oftast”. Ingen av respondenterna har svarat ”alltid”. 
 
 
kollar jag upp vad som finns inom området och bestämmer sedan vad jag vill ha. 
 
Frekvens Arbete    
 Grupp 

FoU 
 Grupp  

Labb 
 

 Antal Procent Antal Procent 
Alltid 1 5 1 3 
Oftast 10 53 15 50 
Sällan 7 37 9 30 
Aldrig 0 0 2 7 
Internt bortfall 1 5 3 10 
     
TOTALT 19  30  
 
Tabell 3.3 Frekvens för sökning efter dokument: hur ofta de kollar upp vad som finns inom området och 
sedan bestämmer vad de vill ha 
 
Grupp FoU och Labb har i tabell 3.3 båda högst svarsfrekvens på alternativet oftast. 37 
respektive 30 % har svarat sällan. Genomgående för båda två grupperna är att det är väldigt få 
som har svarat ”alltid”. 
 
Svaren på de tre ställda påståenden visar tillsammans att det är få personer som alltid har det 
på ett visst sätt när de söker efter information. En hel del av respondenterna menar att de 
oftast vet exakt vad de vill ha och kan identifiera källan. Samtidigt menar en liten majoritet av 
respondenterna att de oftast kollar upp vad som finns inom området och sedan bestämmer vad 
de vill ha. Det kan bero på att personalen inte alltid vet lika mycket, från gång till gång om det 
de vill ha, när de söker information. 
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7. Vilka aspekter är vanligtvis viktiga när du letar efter dokument? 
 
Att dokumentet är publicerat det senaste året 
 
Frekvens Arbete    
 Grupp 

FoU 
 Grupp 

Labb 
 

 Antal Procent Antal Procent 
Instämmer helt 2 11 3 10 
Instämmer 
delvis 

5 26 16 53 

Instämmer inte 8 42 3 10 
Instämmer inte 
alls 

2 11 2 7 

Internt bortfall 2 11 6 20 
     
TOTALT 19  30  
 
Tabell 4.1 Frekvens för hur viktigt det är att dokumentet är publicerat det senaste året  
 
De flesta i grupp FoU har valt alternativet att det inte stämmer att det är viktigt att dokumentet 
är publicerat det senaste året, vilket tabell 4.1 visar. Grupp Labb har sin majoritet på 
”instämmer delvis”. De som har valt instämmer helt eller delvis, är i respektive grupper 37 % 
och 63 %. Detta innebär då, att även om en ganska stor del av personalen inte tycker att det 
spelar roll, så är det en hel del av respondenterna som anser att det är viktigt. 
 
 
Att dokumentet är publicerat de senaste tre åren 
 
Frekvens Arbete    
 Grupp 

FoU 
 Grupp 

Labb 
 

 Antal Procent Antal Procent 
Instämmer helt 3 16 3 10 
Instämmer 
delvis 

10 53 13 43 

Instämmer inte 4 21 6 20 
Instämmer inte 
alls 

1 5 2 7 

Internt bortfall 1 5 6 20 
     
TOTALT 19  30  
 
Tabell 4.2 Frekvens för hur viktigt det är att dokumentet är publicerat de senaste tre åren 
 
I tabell 4.2 har de flesta svarat att de delvis instämmer i att det är viktigt att dokumentet är 
publicerat de senaste tre åren. De som instämmer helt eller delvis, är inom respektive grupp 
69 % och 53 %. Detta indikerar på att det finns många som anser att en sådan aspekt är viktig. 
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Att dokumentet behandlar svenska förhållanden 
 
Frekvens Arbete    
 Grupp 

FoU 
 Grupp 

Labb 
 

 Antal Procent Antal Procent 
Instämmer helt 1 5 3 10 
Instämmer 
delvis 

3 16 14 47 

Instämmer inte 8 42 5 17 
Instämmer inte 
alls 

7 37 2 7 

Internt bortfall 0 0 6 20 
     
TOTALT 19  30  
 
Tabell 4.3 Frekvens för hur viktigt det är att dokumentet behandlar svenska förhållanden 
 
Som vi ser i tabell 4.3, är det i grupp FoU övervägande flest personer, 79 %, som menar att de 
inte instämmer eller inte instämmer alls i att det är viktigt att dokumentet behandlar svenska 
förhållanden. 21 % menar att de instämmer helt eller delvis. I grupp Labb är det övervägande 
flest som instämmer delvis, och tillsammans med dem som instämmer helt, är det 57 %. 
 
 
Att dokumentet är publicerat på svenska 
 
Frekvens Arbete    
 Grupp 

FoU 
 Grupp  

Labb 
 

 Antal Procent Antal Procent 
Instämmer helt 1 5 4 13 
Instämmer 
delvis 

2 11 9 30 

Instämmer inte 5 26 5 17 
Instämmer inte 
alls 

11 58 6 20 

Internt bortfall 0 0 6 20 
     
TOTALT 19  30  
 
Tabell 4.4 Frekvens för hur viktigt det är att dokumentet är publicerat på svenska 
 
Tabell 4.4 visar att grupp FoU inte instämmer eller inte instämmer alls i att det är viktigt att 
dokumentet är publicerat på svenska, och endast 16 % menar att det stämmer helt eller delvis. 
I grupp Labb är de ganska oense om vad de tycker, men flest instämmer helt eller delvis. 
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Att dokumentet är publicerat på svenska eller engelska 
 
Frekvens Arbete    
 Grupp 

FoU 
 Grupp 

Labb 
 

 Antal Procent Antal Procent 
Instämmer helt 12 63 12 40 
Instämmer 
delvis 

6 32 10 33 

Instämmer inte 1 5 1 3 
Instämmer inte 
alls 

0 0 1 3 

Internt bortfall 0 0 6 20 
     
TOTALT 19  30  
 
Tabell 4.1 Frekvens för hur viktigt det är att dokumentet är publicerat på svenska eller engelska 
 
Här instämmer båda grupperna helt eller delvis i påståendet och det är en väldigt liten procent 
som inte eller inte alls instämmer, vilket går att utläsa i tabell 4.1. 
 
 
8a. Har du någon litteratur på ditt kontor som du använder dig mycket av i arbetet? 
 
Frekvens Arbete    
 Grupp 

FoU 
 Grupp 

Labb 
 

 Antal Procent Antal Procent 
Ja 15 79 11 37 
Nej 4 21 17 57 
Internt bortfall 0 0 2 7 
     
TOTALT 19  30  
 
Tabell 5 Frekvens för hur många som har användbar litteratur på sina kontor 
 
De allra flesta har svarat ja på den frågan i grupp FoU, som tabell 5 visar. I grupp Labb har 
flest svarat nej, men även ganska många ja. 
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9a Tycker du att det kan vara svårt att hitta rätt information till dina arbetsuppgifter? 
 
Frekvens Arbete    
 Grupp 

FoU 
 Grupp 

Labb 
 

 Antal Procent Antal Procent 
Instämmer helt 2 11 2 7 
Instämmer 
delvis 

11 58 6 20 

Instämmer inte 3 16 17 57 
Instämmer inte 
alls 

1 5 2 7 

Internt bortfall 2 11 3 10 
     
TOTALT 19  30  
 
Tabell 6 Upplevd svårighetsgrad för att hitta rätt information till arbetsuppgifterna 
 
I grupp FoU är det flest som har instämt delvis i frågan, vilket kan ses i tabell 6. Instämmer 
helt eller delvis gör 69 %. För grupp Labb ligger tyngdpunkten på ”instämmer inte” och det är 
64 % som antingen inte instämmer eller inte instämmer alls.  
 
 
10. Hur pass mycket instämmer du i följande påstående? 
 
Jag tycker att biblioteket på min avdelning är mycket viktigt för mitt arbete. 
 
Frekvens Arbete    
 Grupp 

FoU 
 Grupp 

Labb 
 

 Antal Procent Antal Procent 
Instämmer helt 5 26 2 7 
Instämmer 
delvis 

9 47 7 23 

Instämmer inte 5 26 17 57 
Instämmer inte 
alls 

0 0 3 10 

Internt bortfall 0 0 1 3 
     
TOTALT 19  30  
 
Tabell 7 Frekvens för hur viktigt biblioteket på avdelningen är för arbetet 
 
I tabell 7 kan ses att flest i grupp FoU har svarat ”instämmer delvis” i påståendet och 
tillsammans med ”instämmer helt” utgör de 73 % av hela gruppen. 26 % har dock inte instämt 
i att biblioteket är viktigt för deras arbete. 57 % i grupp Labb har svarat att de inte instämmer i 
påståendet och 23 % har sagt att de instämmer delvis. ”Instämmer inte” och ”instämmer inte 
alls” har dock en stor majoritet i den gruppen, nämligen 67 %. 
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11. Hur ofta går du till Hälsouniversitetets bibliotek? 
 
Frekvens Arbete    
 Grupp 

FoU 
 Grupp 

Labb 
 

 Antal Procent Antal Procent 
1-2 ggr/vecka 1 5 0 0 
Varannan vecka 0 0 0 0 
1 gång/månad 6 32 1 3 
Mer sällan 10 53 9 30 
Aldrig 2 11 20 67 
Internt bortfall 0 0 0 0 
     
TOTALT 19  30  
 
Tabell 8 Frekvens för besök på Hälsouniversitetets bibliotek 
 
De flesta i grupp FoU går mer sällan till Hälsouniversitetets bibliotek än en gång per månad 
och 32 % går dit en gång per månad, vilket kan ses i tabell 8. Endast 5 % (en person) går dit 
1-2 gånger per vecka. När det gäller grupp Labb, går majoriteten aldrig till biblioteket och 30 
% går mer sällan än en gång per månad. 
  
 
14. Vilka förväntningar har du på det nya biblioteket? 
 
Att biblioteket ska bli mer användbart än biblioteket på min avdelning är idag. 
 
Frekvens Arbete    
 Grupp 

FoU 
 Grupp 

Labb 
 

 Antal Procent Antal Procent 
Instämmer helt 14 74 19 63 
Instämmer 
delvis 

5 26 8 27 

Instämmer inte 0 0 1 3 
Instämmer inte 
alls 

0 0 0 0 

Internt bortfall 0 0 2 7 
     
TOTALT 19  30  
 
Tabell 9.1 Förväntningar om att det nya biblioteket ska bli mer användbart 
 
Grupp FoU och Labb vill gärna att det nya biblioteket ska bli mer användbart än det bibliotek 
de har idag, vilket tabell 9.1 visar. De som instämmer helt är 74 respektive 63 %, och delvis 
26 respektive 27 %.  
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Att kunna hitta relevanta dokument endast genom att gå och titta på hyllorna. 
 
Frekvens Arbete    
 Grupp 

FoU 
 Grupp 

Labb 
 

 Antal Procent Antal Procent 
Instämmer helt 6 32 10 33 
Instämmer 
delvis 

10 53 15 50 

Instämmer inte 3 16 2 7 
Instämmer inte 
alls 

0 0 1 3 

Internt bortfall 0 0 2 7 
     
TOTALT     
 
Tabell 9.2 Förväntningar om att kunna hitta relevanta dokument endast genom att gå och titta på 
hyllorna 
 
I tabell 9.2 kan vi se att grupperna är ganska överens. De flesta instämmer delvis, och 
tillsammans med dem som instämmer helt, ligger procenten mellan 83 och 85 %. Det är inte 
många som inte instämmer eller inte instämmer alls på påståendet. 
 
 
Att kunna hitta dokument genom att leta i en katalog 
 
Frekvens Arbete    
 Grupp 

FoU 
 Grupp 

Labb 
 

 Antal Procent Antal Procent 
Instämmer helt 10 53 8 27 
Instämmer 
delvis 

8 42 17 57 

Instämmer inte 0 0 4 13 
Instämmer inte 
alls 

0 0 0 0 

Internt bortfall 1 5 1 3 
     
TOTALT 19  30  
 
Tabell 9.3 Förväntningar om att kunna hitta dokument genom att leta i en katalog 
 
Grupp FoU och Labb menar att de instämmer helt eller delvis 95 respektive 84 %, vilket kan 
ses i tabell 9.3.  
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Att tidskrifterna ska få en framskjutande roll i biblioteket. 
 
Frekvens Arbete    
 Grupp 

FoU 
 Grupp 

Labb 
 

 Antal Procent Antal Procent 
Instämmer helt 13 68 10 33 
Instämmer 
delvis 

5 26 17 57 

Instämmer inte 1 5 2 7 
Instämmer inte 
alls 

0 0 0 0 

Internt bortfall 0 0 1 3 
     
TOTALT 19  30  
 
9.4 Förväntningar om att tidskrifterna ska få en framskjutande roll i biblioteket 
 
I grupp FoU och Labb instämmer personerna helt eller delvis till 94 respektive 90 %, som 
tabell 9.4 visar. 
 

5.3 Enkätresultat och klassifikation 
 
I det här kapitlet sammankopplas enkätresultatet med olika aspekter inom klassifikation. 
Delar av de förberedande samtalen redovisas även här för att berika analysen. 
 
Informationsbehov 
Mai säger att domänanalysen vill anknyta uppbyggandet av klassifikationsscheman med 
dokumentanvändarnas kontext och verksamhet. En analys av området i fråga är alltså en 
väsentlig del av arbetet när det gäller att skapa verktyg för att konstruera ett 
klassifikationssystem.97 Det är i det sammanhanget bland annat viktigt att ta reda på vilka 
informationskällor de använder sig av. Informant 1 menar att olika arbetsuppgifter kräver 
olika slags information och att vilken slags information man söker beror på vad man själv har 
för inriktning. Han nämner exempelvis att labbpersonalen behöver hålla sig à jour när det 
gäller ny utrustning till laboratorierna och nya tekniker som lanseras. Handläggare använder 
ofta vetenskapliga texter som informationskälla.98 Informant 3 påpekar att läkarna informerar 
sig genom böcker och tidskrifter via biblioteket på avdelningen, Hälsouniversitetets bibliotek 
och Internet. Labbpersonalen använder mest tidskrifter och produktkataloger (exempelvis från 
läkemedelsföretag).99  
 
Det är uppenbart vilken grupp som använder sig mest av böcker och tryckta artiklar i sitt 
arbete på RMV, nämligen grupp FoU. Den gruppen förväntas också söka mer än grupp Labb, 
då det är personal som har sådana uppgifter att de behöver tillägna sig mer information. 
Informant 1 bekräftar detta genom att säga att det är 10-15 personer på hans avdelning som 
söker mycket. Bland annat handläggarna har som en del av deras normala arbetsuppgifter att 
söka och läsa för att hålla sig uppdaterade. Den övriga personalen måste inte söka 
                                                 
97 Mai 2004, s. 45. 
98 Informanten arbetar på den rättskemiska avdelningen. 
99 Informanten arbetar på den rättsmedicinska avdelningen. 
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information, men det uppmuntras eftersom det är ett så kunskapstätt ämne.100 Grupp FoU har 
inte rutinuppgifter på det sättet som grupp Labb, vilket enkäten visade. Rutinuppgifter kräver 
inte så mycket extern information, utan fordrar snarare kunskap som personalen bär med sig 
hela tiden. Extern information är däremot en viktig ingrediens i till exempel forskning och 
utvecklingsarbete. Även vissa personer i grupp Labb använder böcker och tryckta artiklar 
ibland. Marcella och Newton menar att målet med klassifikation är att skapa och bevara en 
ämnesordning som ger informationssökarna den maximala hjälpen.101 Den här uppsatsen har 
tagit som utgångspunkt att vid skapande av system, ska fokus ligga på de flitiga användarna 
för att tillgodose deras behov och utgå ifrån deras arbetsuppgifter.  
 
När det gäller att söka i databaser och i sökmotorer på Internet, är det återigen grupp FoU som 
är de flitigaste användarna. Det är troligt att anta, att det är av samma anledning som angetts 
ovan angående böcker och tryckta artiklar, nämligen att de behöver mer extern information än 
grupp Labb. Informant 1 påpekar att alla inte har varsin dator.102 Det kan vara en annan 
anledning till varför grupp Labb inte söker lika mycket. 
 
Gerstberger och Allen menar att en av de allra vanligaste anledningarna till att välja en viss 
källa, är lättillgängligheten.103 Det förklarar varför intranätet och den muntliga informationen 
är mycket viktiga informationskällor, nämligen att de är lättillgängliga. Jag antar att dessa 
källor påverkar sättet för personalen att söka information, då de kanske i många fall söker 
information där först, eftersom de källorna är lättillgängliga, och sedan eventuellt går till 
biblioteket. 
 
Marcella och Newton menar att den viktigaste faktorn att ta i anspråk för ett specialbibliotek 
vid valet av system, är att samlingen är begränsad på något sätt. Vanligtvis är det ämnet som 
är begränsat.104 Det senare gäller på RMV. Buchanan talar om exhaustivitet och säger att det 
är viktigt att alla klasser får komma med, för att annars kommer schemat inte att vara 
komplett.105 För att få reda på vilka ämnesområden som är aktuella att inhämta information 
från blev de respondenter, som söker i databaser och sökmotorer 1 gång per månad eller mer, 
ombedda att skriva ner vilka termer de brukar söka på. Termerna återges i så hög grad som 
möjligt som de avlästs, det vill säga på det språk som de skrivits ned.  
 
När det gäller grupp Labb, söker en del på läkemedelsnamn, författarnamn, genetiska 
sjukdomar och produkter till laboratoriet. Explicita termer kan vara: Stabilitet, förvaring, 
hållbarhet, forensic genetic, Y-chromosome, population genetics, histosearch, 
immunohistokemi och kemi. Grupp FoU söker på läkemedelssubstanser eller 
missbrukssubstanser, t ex amfetamin samt analysteknik, t ex LC-MS. Substansnamnen kan 
även kopplas ihop med termer som toxic, therapeutic, abuse, excretion eller bestämning, 
terapeutiskt och dödligt. Ibland söks det direkt på sjukdom eller på författare. Direkta termer 
kan vara: alkohol, toxikologi, narkotikamissbruk, metaboliter, dödsfall, forensisk genetik, 
genetik, farmakokinetik och plasmakoncentration. Ytterligare termer kan vara: solid phase 
extraction, blood, pre-treatment, drugs, forensic, self inflicted, pattern/distribution, cause of 
death, mass spectronomy, liquid chromatography, ionization, urine samples. Fördelen med att 

                                                 
100 Informanten arbetar på rättskemiska. 
101 Marcella & Newton 1994, s. 3. 
102 Informanten arbetar på rättskemiska. 
103 Gerstberger, P. & Allen, T. 1968. Criteria used by research and development engineers in selection of an 
information source. 
104 Marcella & Newton 1994, s. 114. 
105 Buchanan 1979, s. 55. 
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ta reda på vilka termer som personalen söker med, är att resultatet som kommer fram, är den 
terminologi som används just nu och därför måste sägas vara aktuell. Benito för fram i sina 
fem kriterier för ett bra klassifikationssystem att det är viktigt att terminologin är tydlig och 
aktuell.106 Det här resultatet visar något om vad personalen arbetar med på RMV. 
Klassifikationssystemet som väljs måste ta hänsyn till dessa ämnesområden. Det är viktigt att 
känna till de ämnesområden som finns inom litteraturen eftersom ett bra system ska kunna 
inkludera dem alla. Systemet kan med fördel ha en mer detaljerad klassifikation på de ämnen 
där det finns mycket litteratur och mindre detaljerat där det inte finns så mycket, till exempel 
böcker om administration. Dessutom är det också viktigt att fundera på vilka relationer 
termerna har, för att de ska hjälpa till att bilda olika ämnesområden som är viktiga för 
rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik. Det är, som sagts tidigare, viktigt att de nära 
besläktade ämnena hamnar så nära varandra som möjligt.  
 
Det konstaterades i resultatavsnittet att intranätet och den muntliga informationen var de 
viktigaste informationskällorna på RMV. Att dessa källor anses så pass betydelsefulla, gör att 
det är viktigt att ställa sig frågan vilken roll det nya biblioteket ska ha. Ska biblioteket spela 
en central roll vad gäller informationssökning på RMV eller ska det endast agera som en 
stödjande funktion? Svaret på den frågan avgör hur mycket det ska satsas på biblioteket, till 
exempel ifall en detaljerad katalog ska skapas. Detta bör påverka klassifikationens 
utformning. 
 
Informant 1 säger att det finns bra böcker i ämnet och som används på rättskemiska 
avdelningen, men att de står på kontoren just eftersom de är bra och användbara.107 Det är 
naturligt att böcker i en verksamhet får stå där de används. Det innebär att många av 
bibliotekets böcker får sin placering ute på olika ställen i verksamheten. Organiseringen av 
böckerna i biblioteket påverkas av detta, eftersom mängden böcker där minskar, och kanske 
speciellt inom vissa ämnesområden. Detta försvårar naturligtvis skapandet av en klassifikation 
då det kan vara svårt att bedöma hur mycket av litteraturen som ska stå/står på biblioteket 
eller ute på kontoren. För att användarna ska kunna hitta dokumenten, krävs det dessutom att 
en katalog finns eftersom det blir otillräckligt att endast gå till biblioteket för att söka 
information. 
 
En del har alltså litteratur på sina kontor som de använder sig mycket av, och det framkom 
även i enkäten. Det är i huvudsak grupp FoU som har dokument som de använder, vilket åter 
bekräftar att de behöver mer extern information än grupp Labb. För att få reda på vad för 
slags litteratur som kan vara användbar i personalens arbetsuppgifter, ställdes frågan vilken 
litteratur de har på sina kontor. Många i grupp Labb har svarat att de har FASS (en 
läkemedelsguide som kommer ut en gång per år) på sitt rum. Andra har skrivit att de har 
böcker om till exempel histoteknologi, toxikologi, genetik samt formelregister. Några har 
även produktkataloger och ITAKA (ett dokument som beskriver hur tabletter ser ut, vad de 
väger och mäter). För grupp FoU är det också många exemplar av FASS som gäller och även 
ett uppslagsverk som heter Clarke’s Isolation and Identification of Drugs. De har även 
speciallitteratur inom områden som: farmakologi, toxikologi, analytisk kemi, histopatologi, 
patologi, anatomi, medicinsk terminologi, rättsgenetik, ledarskap och organisation. De har 
även ordböcker och böcker av uppslagskaraktär.  
 
Det här ger en till, om än lite fragmentarisk bild om vilka ämnen som är viktiga för 
personalens arbetsuppgifter. Det klassifikationssystem som ska finnas på det nya biblioteket 
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bör innefatta dessa ämnen. Det är därför viktigt att veta vilken slags litteratur som används. 
Klassifikationssystemet ska vara ”literary warrant”, som Benito menar, och därmed spegla 
litteraturen i biblioteket.108 Det borde ju vara så, att den slags litteratur som läses mycket, är 
också den som det finns mycket av i biblioteket. Biblioteken består i så fall mest av litteratur 
till grupp FoU och Labb, och inte lika mycket till den administrativa gruppen (som plockats 
bort från undersökningen). Därför blir det naturligt att den litteratur som grupp FoU och Labb 
behöver, får mest uppmärksamhet i klassifikationssystemet. Marcella och Newton säger även 
att det vanliga i ett specialbibliotek är att det behövs ett schema som på djupet behandlar det 
ämne samlingen är specialiserat på, och har en översiktlig indelning av alla andra ämnen.109 
Detta borde kunna appliceras i RMV:s nya bibliotek. 
 
Det är flest personer i grupp FoU som verkar ha svårt att hitta rätt information till sina 
uppgifter, men det är ju också den gruppen som oftast söker information. Grupp Labb verkar 
överlag inte uppleva det svårt. Respondenterna har fått motivera varför de tycker som de 
tycker i följdfrågan.  
 
Några i grupp Labb tycker att det är svårt med just sökprocessen. En del i grupp FoU menar 
att biblioteket på deras avdelning är för dåligt organiserat och uppdaterat och att det därför är 
svårt att hitta rätt information. Många påpekar att det är krångligt eftersom det inte finns så 
mycket skrivet i ämnet då det är ett så speciellt område. Någon menar att tillgängligheten på 
monografier i specialområden är liten i Sverige. Den finns att köpa men är dyr. Andra menar 
att det är själva sökningen som är svår med sökord m.m. En person påpekar att det ofta inte 
finns något skrivet när det gäller utvecklingsarbete eftersom man själv måste ta reda på det 
och att det därför kan vara svårt att hitta information. Dessa svar ger inte så mycket 
information om hur biblioteket kan klassificeras. Dock kan dessa uttalanden vara bra att ha i 
bakhuvudet till det fortsatta arbetet. 
 
Hjörland skriver att det inte går att behandla alla olika arbetsområden på samma sätt utan att 
det gäller att anpassa biblioteket till vilket område det gäller.110 En viktig sak att ta hänsyn till 
är då att fundera över vilka aspekter inom klassifikationen som kan vara viktiga inom just det 
området. En sak som då kan försvåra är om det finns många olika yrken inom verksamheten. 
Speciellt krångligt blir det om tre avdelningars verksamheter ska kunna samsas. Informant 2 
berättar om vilken mångfald av yrken som finns inom hennes avdelning: De är 23 personer 
som jobbar där, varav åtta är labbpersonal (biomedicinska analytiker) och fem personer är 
handläggare med olika bakgrund. Vidare finns en personalansvarig, en IT-ansvarig, en 
säkerhetsansvarig och en kvalitetsansvarig. Dessutom finns assistenter och sekreterare.111 
 
På frågan vilka aspekter som är viktiga när personalen söker dokument, är det ett ganska högt 
internt bortfall. Förmodligen är det många som anser att de inte söker efter dokument 
tillräckligt ofta för att kunna säga något säkert i frågan. Konsekvensen blir att resultatet kan 
bli lite skevt. Trots den reservationen, bedömer jag att resultatet ändå är tillräckligt tillförlitligt 
för att tas med. 
 
På frågan om det är viktigt att dokumentet är publicerat det senaste året, visar resultaten lite 
olika. Även om en ganska stor del av personalen inte tycker att det spelar någon roll, så är det 
en hel del av respondenterna som anser att det är viktigt. Tittar vi istället på resultaten på 
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frågan om det är viktigt att dokumentet är publicerat under de senaste tre åren, är det högre 
procent som anser det vara viktigt än i den tidigare frågan. Kontentan av det hela borde 
innebära att det finns ett visst värde i att återvinna ett dokument som är ganska nypublicerat. 
Det kan därför vara viktigt att framhäva ett ”nytt” dokument på ett bibliotek genom att ställa 
det på en viss hylla som är avsedd för nypublicerade dokument. Anledningen till detta är att 
det troligen kommer att läsas i högre grad än ett som är lite äldre. Problemet är då att dessa 
dokument kommer att brytas ut ur den rådande ordningen (som i de flesta fall är ämnesvis), 
och kan kanske därmed bli svårare att hitta. Dessutom försvåras informationssökningen om 
användaren behöver titta på två ställen när han/hon letar efter ett dokument. 
 
På frågan om det är viktigt att ett dokument behandlar svenska förhållanden, har grupperna 
svarat olika. Grupp FoU tycker inte att det är speciellt viktigt, och det är kanske inte så 
konstigt eftersom liknande arbete förmodligen utförs i andra länder, och den forskning och 
utveckling som i så fall sker utomlands, borde utgöra betydelsefull information i Sverige 
också. Grupp Labb tycker att det är ganska viktigt. Det är svårt att avgöra om det är 
betydelsefullt för personalen som helhet att dokumentet behandlar svenska förhållanden. 
Eventuellt kunde det vara en idé att bryta ut de dokument som behandlar svenska områden 
och ställa det för sig i biblioteket, för att det lättare skulle kunna gå att hitta just de 
dokumenten. Men återigen skulle de som inte bryr sig om denna aspekt vara tvungna att leta 
på två ställen. Ett litet tillägg på klassifikationskoden skulle dock kunna visa ifall dokumentet 
handlar om svenska förhållanden, men utan att brytas ut ur den rådande ordningen. Ett 
alternativ skulle kunna vara, att om en katalog konstruerades, att det framgick i katalogposten 
ifall dokumentet behandlade svenska förhållanden. 
 
Det verkar som att ju mer van informationssökande man är, desto mindre roll spelar det om 
dokumentet är på svenska. Det är många i grupp FoU som inte instämmer i att det är 
betydelsefullt och grupp Labb är lite splittrad i frågan. De som söker ofta är förmodligen mer 
vana vid att läsa på engelska. Vid ett besök i de nuvarande biblioteken på RMV, är det lätt att 
se att mycket av litteraturen är skriven på engelska.  
 
Att det är viktigt att dokumentet är publicerat på svenska eller engelska är de flesta ense om. 
Det är frågan om bibliotekets användare skulle gagnas av att de dokument som inte är skrivna 
på ovanstående språk, bröts ut. Det är ju ganska snabbt konstaterat vilket språk ett dokument 
är publicerat på genom att titta på titeln på bokryggen, och om det är ett språk som 
användaren inte behärskar, går han/hon lätt snabbt vidare till nästa dokument i hyllan. 
 
Biblioteksvanor 
Förundersökningen visade lite intressanta infallsvinklar när det gällde att söka efter 
information. Informant 1 menar att det är när en fråga kommer upp som han söker 
information. Det kan då vara ett fall eller ärende som är av lite annorlunda karaktär. Han säger 
att personalen nästan alltid söker efter svar på en fråga. Däremot kan det hända att de söker 
efter specifika artiklar då de söker på ett visst ämne och vill veta allt om något, söka all 
litteratur.112 Informant 3 säger att när det gäller rutinarbete, söker han för att få svar på en 
fråga, men när det handlar om att kolla upp forskning är det oftast en speciell artikel han söker 
efter (men det kan även ibland vara för att besvara en fråga). Han säger också att det är vid 
ovanliga fall som det behövs mer information. Det handlar då om att det är fall som inte är så 
familjära och som hamnar lite utanför de vanliga ramarna.113 
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På enkätfrågan varför de söker information, är det en del respondenter som inte har svarat på 
alla alternativen. Det skulle kunna bero på att frågan uppfattades som att det inte var 
meningen att alla påståenden skulle besvaras. Tyvärr ger det en skevhet i resultatet, men 
antagandet att respondenterna har svarat på det tillvägagångssätt de oftast nyttjar, gör att 
resultaten ändå kan räknas som tillräckligt tillförlitliga. 
 
Det är relativt ofta som personalen söker efter information inför en viss uppgift. De har då en 
specifik fråga, och därmed ett avgränsat ämne. Grupp FoU söker oftast av den anledningen, 
någon gång per vecka eller oftare och det är inte förvånande, då grupp FoU söker information 
mer frekvent grupp Labb. Grupp Labb anser sig generellt inte söka information inför en viss 
uppgift speciellt ofta. Detta resultat kan bero på att de ofta gör rutinuppgifter som inte kräver 
så mycket extern information.  
 
Det är inte lika ofta som personalen söker information för att uppdatera sig. Förvånande nog, 
söker inte grupp FoU speciellt ofta för att uppdatera sig. Det framkom av de förberedande 
samtalen att en del i den gruppen hade det som sina arbetsuppgifter. Till exempel menar 
informant 3 att det är viktigt för läkarna med information som handlar om ny kunskap och ny 
teknik.114 Förklaringen kan vara att det räcker för dem att uppdatera sig någon gång ibland. 
 
En del söker av rent intresse ibland. Det är väldigt olika hur ofta, och det är svårt att säga 
något generellt om grupperna. I det här fallet verkar det naturligt att inte kunna ge något 
allmängiltigt svar på frågan eftersom det handlar om just intresse. Olika människor intresserar 
sig förmodligen olika mycket för ämnet. 
 
Det är en hel del av respondenterna som har menat att när de söker dokument, vet de oftast 
exakt vad de vill ha och kan identifiera källan. Därför är det viktigt att biblioteket anpassas 
efter dessa användare. En person som exakt vet vad han/hon vill ha, är bäst betjänt av att 
kunna leta reda på dokumentet genom en beståndskatalog. Detta påstående styrker Byström 
och Järvelin genom att säga att användaren, vid en enklare uppgift (till skillnad från en mer 
komplicerad sådan), lättare hittar vad han/hon letar efter genom att söka i ett 
informationssystem.115 Genom att leta upp ett visst dokument i katalogen, får användaren en 
klassifikationskod eller liknande som då visar var dokumentet befinner sig på hyllan. Det är 
då viktigt att koden har så kort notation som möjligt och har konstruerats för att vara lätt att 
komma ihåg (att den är mnemonisk). Benito skriver att det är viktigt att notationen är kort och 
att det underlättar mycket för minnet om den använder sig av signa som återkommer med 
samma betydelse i systemet.116 Tyvärr, som tidigare diskuterats, kan det finnas ett problem 
med att göra koden mnemonisk eftersom ämnesorden då ofta organiseras efter alfabetet och 
inte efter släktskap (dvs om det rör sig om ett klassifikationssystem som är baserat på 
bokstäver). Av den anledningen kan det bli svårare att hitta och användaren blir i högre grad 
bunden att komma ihåg vad de olika koderna betyder. Detta för att dokumenten inte kommer i 
logisk ämnesföljd och han/hon kan bli tvingad att gå till olika ställen i biblioteket för att hitta 
dokument. Handlar det om ett litet bibliotek, behöver dock inte detta vara ett problem, 
eftersom organiseringen då ändå blir lättöverskådlig. 
 
Allting tyder här på att påståendet ”jag vet vad jag vill ha men kan inte ange någon källa” inte 
stämmer in så bra på personalen då det är så många som har svarat ”sällan”. Däremot är det 
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46  

många som har menat att de oftast kollar upp vad som finns inom området och sedan 
bestämmer vad de vill ha. Om användaren vill kolla upp området och sedan bestämma vad 
han/hon vill ha, kan det vara organiseringen i hyllorna som viktig. Då kan det nämligen vara  
logiskt att användaren vill gå till hyllan för att få inspiration och hjälp att hitta det som 
han/hon söker. Därför är det då viktigt att dokumenten står organiserade på ett sådant sätt, att 
användaren lätt kan hitta bland ämnena. Då kan en expressiv notation vara hjälpsam eftersom 
den då kan hjälpa användaren att se var han/hon befinner sig i hierarkin. Loose säger att det 
ett klassifikationssystem erbjuder, är browsing från ett dokument till ett annat. Tanken är att 
de dokument som står bredvid ett visst dokument, ska ha samma eller ett liknande ämne. 
Loose menar att ett bibliotek är i tanken en enda lång hylla där dokumentens ämne ändras 
efter hand som användaren flyttar sig åt ett håll.117 Loose menar dessutom att 
klassifikationssystemet ska kunna peka ut besläktade ämnen för användaren som han/hon 
kanske inte tänkt på när han/hon först gick till samlingen. Användare tänker ofta inte på, att 
det kan ha skrivits om vissa ämnen och att de därför kan finnas i biblioteket.118 Som Loose 
menar, fungerar en bra klassifikation som inspiration för användaren och ger honom/henne 
nya uppslag när denne går till hyllan. Därför menar jag att en expressiv notation kan vara 
behjälplig i letandet.  Dessutom, som Marcella och Newton säger, att när en klassifikation 
utförs utifrån ämne, gäller det att gå från breda, generella teman till specifika sådana. På så 
sätt kan en användare, som finner för lite information inom ett visst område, gå uppåt i 
hierarkin och där kanske hitta mer generell information i området.119 
 
Svaren på de tre ställda påståenden visar tillsammans att det är få personer som alltid går till 
väga på ett visst sätt när de söker efter information. Det behöver inte vara motsägelsefullt, för 
olika slags informationsbehov kan kräva olika strategier att hitta ett dokument. Tyvärr 
försvårar det möjligheten att kunna säga något generellt i frågan om hur biblioteket kan 
organiseras, men det gäller kanske då att försöka hitta en medelväg för att försöka 
tillfredsställa alla informationsbehov. Dock visar resultaten att det är något vanligare att de 
kollar upp vad som finns inom området och sedan bestämmer vad de vill ha. Därför kan 
kanske hylluppställningen ha en lite större relevans för klassifikationen.  
 
Det är, som ganska logiskt, grupp FoU som anser sig ha mest nytta av biblioteket på deras 
avdelning av alla grupperna. Informant 3 säger att biblioteket på avdelningen används en del, 
men att det är läkarna som utnyttjar det mest. 120 Eftersom det framkom i förundersökningen 
att många personer i grupp FoU har som uppgift att uppdatera sig regelbundet, är det inte så 
konstigt om det förhåller sig så. Även om en del i grupp Labb har menat att de tycker att 
biblioteket är betydelsefullt för deras arbete, så är det flest som ansett att det inte är viktigt. 
Det verkar som att ju oftare en användare söker dokument, desto mer betydelsefullt är 
biblioteket. Därmed borde en slutsats kunna dras: de som söker mycket information, använder 
biblioteket mycket. Därför kan det finnas en anledning i detta att göra biblioteket lägga 
tyngdpunkten i användaranpassningen efter behoven i grupp FoU.  
 
När det gäller frågan hur ofta de anställda går till Hälsouniversitetets bibliotek, visar svaren 
att det inte är alls ofta biblioteket får besök från RMV. Från grupp FoU är det några som går 
dit ibland, men annars går de flesta väldigt sällan eller aldrig dit. Att döma av resultaten på 
frågan, är inte så pass många i personalen familjära med systemet på nämnt bibliotek, att det 
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är värt att försöka skapa ett liknande system för att underlätta personalens 
informationssökning i det nya biblioteket. 
 
Att det är många som vill att det nya biblioteket ska bli mer användbart än det som finns på 
deras avdelning idag, är inte så konstigt. Däremot förklarar det inte den höga procenten i 
grupp Labb på ”instämmer helt” då de inte använder biblioteket så väldigt mycket. Här finns 
en intressant poäng att betona. Då majoriteten anser att det vore bra med ett användbart 
bibliotek, innebär det att de till olika grader behöver det. Ett bibliotek som är användbart 
kräver att det satsas på vad gäller uppdatering, gallring, inköp med mer. När det gäller 
klassifikationen, är det viktigt att den är hospitabel, det vill säga att den kan införliva nya 
ämnen i sitt system. Det här beror på att utvecklingen går snabbt framåt inom berörda 
områden, vilket informant 2 bekräftar,121 och att det gäller att systemet kan följa med i 
utvecklingen. Ett system som inte kan förnyas på ett bra sätt, blir föråldrat och förtynar efter 
hand. Det håller Benito med om när han skriver att systemet ska vara anpassbart och 
utbyggbart. Hela systemet ska inte behöva göras om för att nya ämnen ska kunna införlivas. 
Det ska dessutom gå att skapa nya relationer mellan ämnen.122 Så bör en framåttänkande 
klassifikation fungera. 
 
När det gäller att kunna hitta relevanta dokument endast genom att gå och titta på hyllorna, är 
de ganska enade om att det är viktigt. Det här resultatet pekar, precis som i frågan om hur 
mycket de vet om dokumentet när de ska söka, att hylluppställningen är viktig. Återigen är det 
viktigt med en tydlig klassifikation som visar var ett visst dokument befinner sig i 
hierarkierna; notationen ska vara expressiv. Dock kan det ju vara så, att i ett så pass litet 
bibliotek som det nya biblioteket kommer att vara, kan det vara onödigt att ha flera hierarkier 
då de olika koderna får så få dokument tilldelade sig. Jag menar att hierarkierna då med fördel 
kan vara väldigt få. Det löser sig ändå ganska enkelt eftersom användaren snabbt kan titta 
igenom de dokument som kan vara intressanta eftersom de är så få. 
 
Personalen tycker även att det är viktigt att kunna hitta dokument genom att leta i en katalog. 
Klassifikationen ska då gärna ha en kort och enkel notation för att vara lätt att komma ihåg 
när användaren går från katalogen till hyllan. Den ska även gärna vara mnemonisk. Detta 
svar, tillsammans med svaret att de tycker att det är viktigt att kunna leta reda på dokument 
genom att titta på hyllorna, behöver inte var motsättningsfullt. Det kan snarare komplettera 
varandra: i olika situationer söker de på olika sätt beroende på vad de letar efter.    
 
Resultatet går hand i hand med åsikten att biblioteket ska bli mer användbart än idag. Jag 
menar att bibliotek som fungerar som ett museum (med bara gamla böcker) kräver en 
klassifikation som fokuserar på till exempel tidsaspekter medan ett framåttänkande bibliotek 
behöver ett system som till exempel lätt kan inkorporera nya ämnen. Därför är det viktigt att 
ha i åtanke vilka ambitioner verksamheten har för sitt bibliotek. Ett facetterat schema kan då 
vara att föredra eftersom det då är enklare att införliva nya ämnen i systemet efterhand som 
utvecklingen går framåt. Med ett enumerativt schema finns bara de ämnen som konstruerats 
när klassifikationen skapades och ett ämne som är svårt att förutse passar inte in i ett sådant 
system. 
 
En annan poäng med ett användbart bibliotek är att det är många i grupp FoU som vill att 
tidskrifterna ska få en framskjutande roll i biblioteket. Då både grupp FoU och Labb visar 
intresse för detta, finns det anledning att beakta saken. Elve Ellerud påpekar att olika sektorer 
                                                 
121 Informanten arbetar på rättsgenetiska. 
122 Benito 2001, s. 116. 



 

48  

inom arbetslivet förändras i olika hastigheter: vissa sektorer ter sig ganska konstanta, medan 
det i andra sker en oupphörligt utveckling.123 Det framgick av de förberedande samtalen att 
rättsmedicin, rättsgenetik och rättskemi är ämnen som förändras i snabb takt. Eftersom 
utvecklingen inom området går fort framåt, får tidskrifter ett stort värde eftersom artiklarna 
kommer ut snabbare än böcker och därför är mer färska. Det kan vara en förklaring till varför 
intresset i frågan är så pass stort hos personalen. Informant 2 illustrerar situationen genom att 
säga att böcker är generellt sett inte speciellt intressant inom rättsgenetik eftersom de, på 
grund av den snabba utvecklingen, redan är gamla när de kommer ut. Därför är det artiklar 
som används på rättsgenetiska avdelningen och som är av mest intresse eftersom de är mycket 
mer aktuella.124 De tre biblioteken har en hel del tidskrifter i dagsläget. Dock är det brukligt 
att tidskrifter organiseras efter titel och inte klassificeras, vilket gör att själva organiserandet 
av tidskrifter inte kommer att diskuteras mer här. 
 
Som tidigare sagts, det som bland annat kännetecknar en bra klassifikation är att det ska gå 
enkelt att införliva nya ämnen utan att ändra om mycket i systemet. När det gäller facetterad 
klassifikation, menar Gillman att de är mycket mer flexibla och hospitabla eftersom dess 
karakteristika form, tid och språk används parallellt: Därför kan man i ett sådant här system 
analysera ett ämne till sina beståndsdelar och sedan bygga upp en klassifikationskod så att 
mer komplexa ämnen kan skapas.125 Därför kan en facetterad klassifikation vara en fördel 
inom det här området där utvecklingen går så fort fram.  
 
De tre kriterier som Mai ställer upp för hur en klassifikation bör skapas, som togs upp i 
kapitel 2.3,126 anser jag att jag har följt i analysen. Det system som kommer att skapas 
kommer inte att gälla för alla alltid, utan kommer att vara skapad för att kunna användas i 
RMV:s nya bibliotek. Konstruktionen av klassifikationen kommer att baseras på hur 
verksamheten ser ut ur olika aspekter och kommer att vara befriad från objektivitetskrav. 

5.4 Huvudresultat från enkäten 
Här visas de viktigaste resultaten från enkäten: 
 
Det visade sig att informationsbehoven skiljer sig åt beroende på vilka arbetsuppgifter 
respondenterna har. Det är mest grupp FoU som använder sig av böcker, artiklar (tryckta och 
elektroniska) samt databaser. De två viktigaste informationskällorna för båda grupperna 
tillsammans är dock intranätet och muntlig information.  
 
Ju mer en person använder biblioteket på sin avdelning, desto viktigare anser de att biblioteket 
är för arbetsuppgifterna. Det är grupp FoU som i störst utsträckning anser att biblioteket är 
viktigt i arbetet.  
 
Frågor ställdes angående om de hade någon litteratur på sitt kontor och i så fall vilken samt att 
de fick skriva ner de termer som de brukar söka på. Detta gav en bild av de ämnesområden 
inom vilka personalen arbetar. Olika aspekter är olika viktiga på ett specialbibliotek beroende 
på karaktären av ämnet. På RMV är det viktigt att dokumentet är relativt nypublicerat, och för 
vissa grupper är det viktigt att dokumentet behandlar svenska förhållanden. Dessutom är det 
viktigt att dokumentet är publicerat på antingen svenska eller engelska. Därför gäller det att 
överväga vilka aspekter som bör finnas med i en klassifikations notation. 
                                                 
123 Ellerud 1975, s. 4. 
124 Informanten arbetar på rättsgenetiska avdelningen. 
125 Gillman 1997. 
126 Mai 2004, s. 46. 
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När personalen på RMV behöver ett dokument på jobbet, kollar de oftast upp vad som finns 
och bestämmer sedan vad de vill ha. Ganska ofta vet de exakt vad de vill ha och kan 
identifiera källan. Därmed är i första hand hylluppställningen en viktig aspekt att tänka på vid 
skapandet av klassifikationssystem, men systemet bör även påverkas av att det finns en 
katalog att söka i. Det visade sig dessutom att hylluppställningen och katalogen är viktiga 
aspekter överlag när de söker information och de två sakerna ansågs även vara viktiga i det 
nya biblioteket. 
 
Resultaten visade att personalen tänker snarare framåt och vill ha en användarvänlig 
klassifikation av samlingen. Även detta påverkar klassifikationen till att exempelvis inte 
fokusera på tidsaspekter, utan den måste vara flexibel och kunna inkorporera andra ämnen. De 
som mest är intresserade av att den ska vara användarvänlig är de som oftast söker 
information. 

5.5 Den kontextbaserade inriktningens roll inom klassifikation 
Det gäller alltså att skapa ett system som får växa fram ur sin kontext och får vara subjektiv 
och värderande, precis som Mai menar att det ska.127 Det klassifikationssystem som ska 
skapas till RMV efter denna studie, ska inte visa verkligheten på ett objektivt, allmängiltigt 
sätt. Systemet är ämnat att spegla den miljö inom vilken rättsmedicinska, rättsgenetiska och 
rättskemiska avdelningen verkar. Tack vare studien av informationsbehov och 
biblioteksvanor, kan klassifikationen ha för avsikt att vara anpassad efter RMV:s verksamhet 
men även efter de människor som verkar i den. Det är en grupp av människor som kommer att 
använda klassifikationssystemet under en begränsad period. Systemet kommer att tillåtas att 
vara värderande. Värderande i den meningen att det inte kommer att ha några 
objektivitetskrav utan behöver endast vara ett användbart verktyg för låntagarna. Det viktiga 
är att optimera dokumentets tillgänglighet för användarna för en så säker och snabb 
informationsåtervinning som möjligt. 
 
Den här studien kan inte sägas arbeta utifrån generella tillvägagångssätt och principer utan 
fokuserar på att arbeta utifrån en viss kontext och en viss grupp människor. Med den 
empiriska studien har jag velat kartlägga användarnas arbetsuppgifter, deras interaktion med 
information och hur deras väg till dokumentet ser ut. Tanken var att få en adekvat bild av den 
kontext inom vilket samlingen bör organiseras. 
 
För att få lite perspektiv på det hela, krävs en kort jämförelse mellan den traditionella 
inriktningen och den kontextbaserade. Att göra en jämförelse mellan de två inriktningarna är 
en svår uppgift. De två olika vägarna arbetar nämligen på olika premisser. De traditionella 
studierna som redovisades i kapitel 3 utgick från en given samling och jämförde olika 
existerande system för att se vilket som passade samlingen bäst. Att i stället som den 
kontextbaserade inriktningen antyder, skapa ett nytt system, är rimligen ett svårare och 
annorlunda arbete. 
 
Jag menar att den traditionella inriktningen har sina fördelar. Studiet av varje enskilt objekt i 
samlingen ger en bra överblick över vilka ämnen som finns i samlingen och ger en översikt 
över vilken slags litteratur som finns där. Det klassifikationssystem som sedan väljs, passar 
förhoppningsvis sedan bra ihop med den existerande samlingen. Verksamheten, som 
biblioteket är ämnad att serva, faller dock bort från situationen. En samlingsbaserad studie 

                                                 
127 Se kap. 3.3 Klassifikation anpassat till verksamheten. 
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hade alltså inte fått fram någon information om de olika arbetsuppgifterna som finns inom 
verksamheten. Trots allt bör det ju vara så, att dokumentsamlingen motsvarar det som 
verksamheten arbetar med. Då ligger klassifikationen ändå på något sätt i fas med 
verksamheten trots att sådana aspekter egentligen fallit bort i arbetet med dokumenten.  
 
När det gäller att jämföra två eller flera system för en specifik samling och sedan anta ett av 
dem, blir inte resultatet optimalt. Som vi såg i kapitlet om tidigare forskning, var det inte det 
perfekta systemet som valdes, utan det som passade bäst. Därmed är det sannolikt att det 
valda systemet ändå hade brister och inte tillgodosåg användarnas behov på det maximalt 
bästa sättet. Att anta ett redan existerande system är inte alltid ett bra alternativ. Ett bevis för 
detta är studien som gjordes angående den farmaceutiska litteraturen,128 där det var stor 
spridning i klassifikationsscheman av den berörda litteraturen. 
 
Det ligger i den kontextbaserade inriktningens natur att ett nytt klassifikationssystem ska 
skapas till den specifika verksamheten. Genom att anta ett redan existerande system faller 
hela tanken med att klassifikationen ska vara verksamhetsbaserad bort då det existerande 
systemet är skapat helt oberoende den omtalade verksamheten. 
 
Jens-Erik Mai skriver att forskningen inom klassifikation har gått från att försöka beskriva 
verkligheten så objektivt som möjligt, till att ha en mer användarcentrerad inriktning genom 
att göra en analys på det berörda området. Därigenom kan en enklare kommunikation skapas 
mellan användare, dokument och klassifikatör. Klassifikationen måste reflektera det område 
som är i fråga. 129 Jag menar att en verksamhet som RMV behöver inte ett system som 
reflekterar omvärlden exakt som den är. Det viktiga för dem är att de hittar det dokument de 
söker så snabbt och lätt som möjligt. Hur ett återvinningssystem ser ut är då mindre relevant, 
det viktiga är att det fungerar bra. Ett system som passar den specifika verksamheten är då 
optimalt. Som vi har sett så finns det ju många olika sätt att göra detta på: intervjuer, enkäter 
och ordassocieringstester m. m. 
 
Mai skriver att ett klassifikationssystem visar ett sätt att se verkligheten på, men att det finns 
många andra sätt. Det kan alltså inte finnas någon ”sann” klassifikation. Han säger också att 
en viss klassifikation är en förklaring av relationer inom ett visst område som ska tillgodose 
en grupp av människor under en viss tid.130 En nackdel med den här synen skulle kunna vara 
att ett klassifikationssystem snabbt ”går ur tiden” eftersom det är så bestämt i tid och rum. 
Uppdateringar måste ske konstant, men det är inte rimligt att behöva göra om hela processen 
några år senare. Speciellt uppenbart blir det på RMV, där ämnena förändras ideligen tack vare 
nya tekniker och så vidare. 
 
Ett av Mais kriterium var att konstruktionen av klassifikationen bör baseras på studier av 
användarnas samspel med information, deras arbete och vanor men även områdets struktur. 
Han menade också att det inte går att arbeta efter allmänna tillvägagångssätt och riktlinjer.131 
Enkäten som utförts i den här studien har inte arbetat utefter någon mall utan, även den, 
skapats efter den verksamhet som den skulle lämnas ut i. Om det inte finns redan utarbetade 
mallar, ställer det höga krav på den personen/de personerna som gör studien. Det borde då 
kunna finnas en större risk än annars, att misslyckas. 
 
                                                 
128 López-Mertz 1997. 
129 Mai 2004. s. 46. 
130 Mai 2004, s. 41. 
131 Mai 2004, s. 46. 
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Det är uppenbart att det finns både fördelar och nackdelar med de båda inriktningarna. 
Lyckligtvis utesluter inte det ena det andra och i en ideal situation skulle båda 
tillvägagångssätten kunna tillämpas. Frågan som återstår, är vilket värde den kontextbaserade 
inriktningen kan få för en beståndsorganiserande process i ett specialbibliotek. 
 
När Mai talar om domänanalys, säger han att en analys av området i fråga är en väsentlig del 
av arbetet när det gäller att konstruera ett klassifikationssystem.132 Det intressanta är att veta 
vilka metoder och vilken slags analys som ger tillräckligt med underlag för att skapa systemet. 
Nielsen exempelvis använde sig av gruppintervjuer, återberättande av tidigare 
informationsbehov samt test där respondenterna skulle associera till ord för att få fram den 
fakta hon behövde för att kunna analysera.133 Enligt henne var det ett ganska bra 
tillvägagångssätt. Vanligt bland de redovisade studierna var att använda diskursanalys för att 
få fram ett resultat. De få studier som har gjorts, verkar ha fått ett gott resultat. 
Undersökningarna är omfattande och med olika infallsvinklar för att få grepp om 
ämnet/ämnena. Att använda olika angreppssätt för att nå målet, är meningsfullt. En 
verksamhet är på många sätt komplex och måste då studeras på ett sätt som framhäver 
komplexiteten. 
 
I den här uppsatsen användes ett tillvägagångssätt, enkäten, som var nytt för den 
kontextbaserade inriktningen. Frågan är om den fungerar som metod för att skapa en 
verksamhetsbaserad klassifikation. Hur de anställdas informationsbehov och biblioteksvanor 
ser ut, blev utforskade här. Vilka informationskanaler de använder sig av, hur ofta och när de 
gör det blev också fastställt. Likaså blev det känt hur de går tillväga när de är på bibliotek och 
hur de tänker sig att det nya biblioteket ska se ut. De yttre ramarna för inom vilken kontext ett 
klassifikationssystem kunde förvänta sig verka i, arbetades fram. Med andra ord grundlades 
skalet runtomkring och gav en bra grund till konstruktionen av en klassifikation som var 
anpassad till verksamheten. Enkäten lyckades dock inte gå så pass djupt att 
informationsbehovens verkliga natur kunde kartläggas. Det hade behövts ett annat verktyg för 
detta då enkäten har som uppgift att studera bredden, inte djupet. Förhoppningen var från 
början, att om undersökningen innehöll information om biblioteksvanor och 
informationsbehov, skulle det lösa sig med ämneskunskapen. Resultatet av de två frågor som 
handlade om ämnenas natur, var inte tillräckliga för att ge en bild av det.  

                                                 
132 Mai 2004, s. 45. 
133 Nielsen 2001, s. 774f. 
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6. Diskussion och slutsatser 
Det är nu dags att återvända till mina frågeställningar och besvara dem.  
 
– Hur fungerar det kontextbaserade synsättet i praktiken? 

Här studeras litteratur inom området. Inriktningen prövas genom en empirisk 
undersökning i ett specifikt fall: Rättsmedicinalverkets enhet i Linköping. 
 

– Vilket värde kan det nya synsättet ha för en beståndsorganiserande process i ett 
specialbibliotek? 

Frågan lyfts till en högre nivå och analyserar, på grundval av de förutsättningar 
som finns inom inriktningen, den roll det kontextbaserade synsättet kan komma 
att spela i framtiden. 

 
Att döma av de studier som tidigare gjorts inom ämnet och som redogjorts för i kapitel 3, 
verkar det finnas vägar för att skapa ett informationssystem enbart genom att använda sig av 
den nya inriktningen. Studierna är dock ganska omfattande och det har krävts flera olika 
tillvägagångssätt för att nå fram till målet som exempelvis Nielsens arbete visar. Som tidigare 
sagts, är en verksamhets informationsbehov komplext och behöver olika infallsvinklar för att 
fånga komplexiteten. 
 
När det gället den empiriska undersökningen i den här uppsatsen, gav den en hel del 
information om hur informationsbehoven och biblioteksvanorna ser ut på RMV. En bra bild 
över hur, när och varför personalen söker har etablerats i och med den här undersökningen. 
Olika problem med informationssökning i dessa ämnen har även kartlagts och därmed kunnat 
ge en bättre förståelse för ämnenas beskaffenhet. Frågan huruvida den nyvunna kunskapen 
räcker för att kunna skapa ett klassifikationssystem, kvarstår dock. Många av de 
grundläggande kriterierna inom klassifikation är tack vare enkäten klarlagda, som till exempel 
i vilken mån systemet bör fokusera på expressivitet och mnemonik. Skalet runt 
klassifikationssystemet har alltså etablerats. När det gäller verktyget för att skapa 
ämnesgrupperna i systemet, räcker resultatet inte riktigt till. Den korta redogörelse för de 
termer som de anställda brukar söka på och vilken slags litteratur de har på sina rum är inte 
tillräcklig för att skapa en välgrundad klassifikation. Studien hade behövt en kompletterande 
metod för att ta sig an det ämnesspecifika och därmed få tillräckliga redskap för att skapa en 
klassifikation. 
 
Det fanns inte heller tillräckligt med tid i den här uppsatsen för att mer ingående studera de 
termer som kom fram genom enkäten. Termerna var dock väldigt specifika och hade ändå inte 
gett så mycket information inför skapandet av ett klassifikationssystem. En analys av 
termerna hade förmodligen gett mer vid skapandet av en tesaurus eller en ämnesordslista där 
termerna ska vara mer specifika.  
 
Enkäten, inom ramen för den kontextbaserade forskningen, har alltså i den här studien visat 
sig inte riktigt räcka till för att ensam kunna skapa redskap till att konstruera ett 
klassifikationssystem. En enkät ger för lite information för att reda ut den uppgiften. 
Förundersökningen visade, att personalen på RMV verkade uppleva att 
informationsanvändning och informationsbehov inom verksamheten var ett svårt ämne att 
prata om. Detta ledde till att enkätens frågor fick bli så konkreta som möjligt och att, där det 
var rimligt, fick frågorna svarsalternativ. Frågorna kunde av samma anledning inte vara så 
djupgående med risken att förvirra informanterna. Detta ledde i sin tur till att enkäterna inte 
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gav all den information som hade varit önskvärd. Enkäten, som forskningsmetod, är inte 
ämnad att gå så mycket på djupet och det är inte heller i dess natur att göra det.134 Därför är 
det kanske inte så speciellt förvånande att resultatet inte riktigt räckte till.  
 
Det gäller dock att se den användarstudie som utförts som ett första steg i processen. Enkäten 
har gett en god start och det gäller att fortsätta arbetet för att kunna skapa en välgrundad 
klassifikation. Enkäten skulle med fördel kunna användas som en kompletterande funktion. 
Det är uppenbart att det finns många tillvägagångssätt som hade kunnat berika den utförda 
analysen, både inom den kontextbaserade inriktningen och inom den traditionella. Exempelvis 
hade det varit en god idé att komplettera med mer djupgående intervjuer. Ett annat alternativ 
hade kunnat vara att utöka studien till att även gälla de enskilda dokumenten. Genom att 
studera dokumenten som finns i de olika biblioteken, hade en djupare förståelse för ämnenas 
struktur och semantik erbjudits och hade underlättat det arbete som ligger utanför den här 
uppsatsen, nämligen konstruktionen av klassifikationssystemet. Det hade även gett en bättre 
förståelse för det sammanhang inom vilket personalen arbetar och hade bidragit till att 
analysen av området hade blivit mer omfattande och nyanserad. Jag tror att de båda 
inriktningarna då hade kunnat komplettera varandra på ett bra sätt.  
 
Allt för få studier har gjorts för att säkert kunna säga vilket värde den kontextbaserade 
inriktningen kan få för en beståndsorganiserande process på ett specialbibliotek. De 
undersökningar som är gjorda, visar dock att det finns en framtid för den kontextbaserade 
inriktningen. I och med att det inte kan finnas någon mall att arbeta efter, kommer studierna 
att te sig mycket olika och ge olika slags resultat. Speciellt tydligt blir det med tanke på att 
olika delar i ett återvinningssystem kräver olika närmanden. Klassifikation, indexering och 
tesauruskonstruktion har mycket gemensamt men fordrar olika slags kunskap.  
 
Jag anser, med erfarenheten av enkäten i bakfickan, att det krävs tid och plats för att skapa ett 
verksamhetsbaserat återvinningssystem som fungerar. Omfattande studier är ett måste, för att 
täcka olika infallsvinklar. En verksamhets informationsbehov är komplext och därför måste 
även återvinningssystemet vara det. Och därmed klassifikationssystemet väl avvägt. Om man 
har tid att ge vad som krävs, kan den nya inriktningen få ett stort värde inom området för 
klassifikation och dessutom kanske bli ett bättre alternativ än den traditionella inriktningen.  
 
Bara för att den här enkäten inte klarade av att göra hela jobbet, betyder det inte att andra inte 
kan lyckas bättre. Det är viktigt att ha i åtanke att det var min första enkät, och även om den 
inte lyckades fullt ut, så var den en del av läroprocessen. Dessutom var det svårt att planera 
enkäten eftersom det ännu finns så få studier att stödja sig på.   
 
Det bör sägas ett par ord om min enkät för att utvärdera den. Två saker bör föras på tal. 
Antagandet som gjordes i metodkapitlet att enkäten borde få en hög svarsfrekvens eftersom 
biblioteket är något som angår dem, visade sig vara fel. Så här i efterhand är det enkelt att 
konstatera att det hade varit en fördel att skicka ut en påminnelse till dem som inte hade svarat 
första gången. Anledningarna till att bara drygt hälften svarade, kan vara många. Jag nöjer 
mig därför med att konstatera att då biblioteken idag används så lite, är det troligt att anta att 
en hel del av personalen bryr sig föga om hur det nya biblioteket kommer att organiseras.  
 
Den andra saken som bör poängteras är det höga interna bortfallet. Resultaten kan i värsta fall 
bli missvisande av ett högt internt bortfall och det är i så fall ganska allvarligt. Förmodligen 
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beror detta på att frågorna inte var anpassade till alla grupperna, utan mer riktade sig mot den 
som söker dokument ganska ofta. Med den kunskap jag har i bakfickan nu, så hade jag nog 
utformat enkäten annorlunda, gjort den mer anpassad till de olika grupperna. En annan möjlig 
anledning till det höga interna bortfallet är att vissa av frågorna inte var tillräckligt tydliga. På 
några frågor verkar respondenterna ha trott att bara ett påstående skulle besvaras när det var 
menat att alla skulle fyllas i. De här problemen är allmänt kända när det gäller enkäter: Det är 
omöjligt att formulera frågorna så att de passar alla och tolkas rätt av alla. Trots detta, anser 
jag att det har fungerat bra med enkäten, och många har tagit sig tid att även svara på de 
öppna frågorna.  
 
Svårigheten i den här uppsatsen har bland annat varit att fånga mångfalden i personalens 
arbetsuppgifter och därmed deras varierande informationsbehov. Därför är det möjligt att 
enkäten inte passade alla till punkt och pricka och förmodligen var det därför en ganska stor 
grupp valde att inte besvara en del av frågorna. Enkäter är ett bra sätt att nå ut till många, och 
det var just det målet jag ville uppnå: att försöka spegla mångfalden. Dessutom ger resultaten 
en bred bild av verksamheten som helhet. Samtidigt var avsikten att resultaten av enkäten 
skulle ge direktiv för hur en klassifikation i det nya biblioteket skulle kunna se ut, och det 
innebär naturligtvis att svaren måste riktas in åt ett håll. En klassifikation måste se ut på ett 
visst sätt. Det gjorde att de båda grupperna, som var konstruerade för att jämföras i analysen, 
ändå måste buntas ihop i en klump för att kunna ge ett svar. 
 
Det finns alltså många tillvägagångssätt för att skapa en kontextbaserad klassifikation. 
Studierna som tidigare har gjorts visar prov på det och det gör även den studie som utförts 
här. Enkäten kan alltså ses som ett steg i processen för att skapa verktyg för att generera en 
klassifikation som är verksamhetsrelaterad. Att skapa ett system som är kontextbaserat kräver 
omfattande studier, men ger i slutändan ett bra resultat. Jag anser att inriktningen kan 
antingen, med olika infallsvinklar, stå för sig själv och därmed konkurrera med den 
traditionella inriktningen. Eller kan de båda inriktningarna komplettera varandra genom att 
användas tillsammans, sida vid sida. 
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7. Slutord 
Det kan vara intressant för läsaren av den här uppsatsen att få reda på hur det sedan gick med 
klassifikationssystemet på RMV:s bibliotek. Jag fick en projektanställning på RMV, inte bara 
för att skapa ett klassifikationssystem, utan snarare för att samordna deras tre bibliotek. 
Uppgiften var att skapa ett välfungerande bibliotek. Det skulle finnas en katalog, ett 
utlåningssystem och en sådan ordning på böckerna, att det skulle vara lätt att hitta. Dessutom 
skulle en noggrann gallring av dokumenten ske.  
 
I skrivandets stund är jag i slutet av mitt projektarbete och ett litet behändigt 
klassifikationssystem har skapats. Jag har haft mycket hjälp av min studie, inte bara av de rent 
klassifikatoriska aspekterna, utan även en hel del runt omkring. Både förundersökningen och 
enkäten gav ett bra underlag för att ”lära känna” den verksamhet inom vilken 
klassifikationssystemet skulle skapas. Rent konkret gav uppsatsen mig kunskap om vilka 
aspekter som var viktiga i RMV:s klassifikationssystem. Exempelvis har jag utformat det så 
att det bär en hög grad av mnemonik, samtidigt som det har en logisk ämnesföljd. Det visade 
sig nämligen att de två olika delarna kunde förenas! Inom de ämnesområden där det finns 
mycket litteratur, har jag byggt ut systemet med ett antal hierarkier, medan ämnen som 
sociologi och statistik har fått stå för sig själva. 
 
Naturligtvis var det mycket enklare att skapa ett klassifikationssystem efter att ha jobbat på 
RMV ett tag. Jag väntade med att göra det till dess att jag hade skrivit in en stor del av 
böckerna i katalogen. Då visste jag bättre vad för slags litteratur som fanns inom 
verksamheten och därmed vilka ämnen som kan vara viktiga i klassifikationssystemet. Utan 
att veta vilken litteratur som finns i en samling är det närmast omöjligt att veta hur 
klassifikationssystemet ska se ut. Därmed håller jag fast vid det som jag skrev i diskussionen, 
nämligen att min empiriska undersökning var ett första steg i processen. Ett komplement till 
den var ett måste och i det här fallet blev komplementet i högsta grad praktiskt. 
 
Det har varit en spännande erfarenhet och utmaning att gå från teori till praktik. Roligast har 
varit att se hur den kunskap som jag själv har skapat faktiskt har gått att omsätta i praktiken. 
Det har dessutom känts roligt att användarna har fått komma till tals i den 
beståndsorganiserande processen. Jag har blivit positivt bemött av mina medarbetare på RMV 
eftersom användarundersökningen har gett dem möjlighet att påverka det framtida 
bibliotekets utseende. 
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8. Sammanfattning 
Tidigare har man vanligen haft dokumentsamlingen som utgångspunkt när ett 
klassifikationssystem har skapats för ett visst bibliotek. En tendens att fokusera på den 
kontext, inom vilket en dokumentsamling existerar, gör sig alltmer hörd. Med det nya 
tankesättet ligger brännpunkten istället på att klassifikationsschemat ska vara anpassat till den 
verksamhet inom vilket systemet ska användas. En trend att låta användarnas 
informationsbehov påverka hur ett klassifikationssystem ska se ut, har alltså startats. De 
studier som redan har gjorts inom den nya inriktningen har sett mycket olika ut men 
gemensamt för de flesta är viljan att undersöka vilka tillvägagångssätt som är tillämpliga för 
det nya tankesättet. Den kontextbaserade kunskapsorganisationen är alltså ett ganska nytt 
forskningsämne och det finns en del forskare på fältet, men inte många. Vilket värde 
inriktningen kan ha för en beståndsorganiserande process på specialbibliotek är ännu inte 
fastställd. Den här uppsatsen syftade till att testa dessa nypublicerade tendenser. 
 
Syftet med den här uppsatsen var att testa den nya, kontextbaserade tendensen inom 
klassifikationsforskningen och att reflektera över vilken roll den kan få i framtiden. Uppsatsen 
sökte pröva vad ett sådant perspektiv kan ha för värde för en beståndsorganiserade process i 
ett specialbibliotek. För att undersöka hur den kontextbaserade forskningen kan fungera i det 
verkliga livet och dess legitimitet, användes biblioteken på Rättsmedicinalverkets enhet i 
Linköping som studieobjekt. Den empiriska undersökningen bestod av en användarstudie i 
form av enkäter. Studien syftade ej till att skapa en klassifikation, utan det var snarare 
processen för att skapa den, som fokuserades. 
 
Frågeställningarna var: 
 
– Hur fungerar det kontextbaserade synsättet i praktiken? 

Här studeras litteratur inom området. Inriktningen prövas genom en empirisk 
undersökning i ett specifikt fall: Rättsmedicinalverkets enhet i Linköping. 
 

– Vilket värde kan det nya synsättet ha för en beståndsorganiserande process i ett 
specialbibliotek? 

Frågan lyfts till en högre nivå och analyserar, på grundval av de förutsättningar 
som finns inom inriktningen, den roll det kontextbaserade synsättet kan komma 
att spela i framtiden. 

 
Rättsmedicinalverkets enhet i Linköping ville ha hjälp med dokumentorganisationen i deras 
nya bibliotek. Verksamheten består av tre separata avdelningar: rättsmedicin, rättsgenetik och 
rättskemi. Varje avdelning har sin egen dokumentsamling men vill nu ha ett gemensamt 
bibliotek med en enhetlig organisation. Därför blev det lämpligt att utföra en användarstudie 
där, med inriktning på kontextbaserad klassifikation. 
 
Ett specialbibliotek har syftet att förse sin kundkrets med information i ett särskilt 
ämnesområde, ofta inom en given verksamhet. Biblioteket måste därför vara anpassat efter 
verksamhetens behov och organiseras så att det kan ge service till de anställda på bästa sätt. 
Ett klassifikationssystems egenskaper måste alltså matcha personalens informationsbehov och 
biblioteksvanor. Personalens arbetsuppgifter påverkar deras informationsbehov och till viss 
del också biblioteksvanor. Därför är arbetsuppgifterna inom en verksamhet ett viktigt element 
att ta hänsyn till när det gäller skapandet av system. Det är den typ av arbete som utförs inom 
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verksamheten som begränsar vilken slags klassifikation som behövs. I det här fallet är det 
alltså verksamheten på Rättsmedicinalverket som ska styra hur klassifikationen bör se ut. 
 
En empirisk användarundersökning företogs i den här studien. En förundersökning utfördes i 
form av tre förberedande samtal: ett samtal per avdelning. Enkäter lämnades sedan ut till alla 
anställda på Rättsmedicinalverkets enhet i Linköping. Frågorna i enkäten behandlade 
personalens informationsbehov och biblioteksvanor. Syftet med den empiriska 
undersökningen var att ge en bild av verksamheten och personalen som helhet, och inte att 
fokusera på de enskilda personerna. I studien var det viktigt att nå ut till många för att få en 
bred bild av vilka informationsbehov och biblioteksvanor som finns inom 
Rättsmedicinalverkets enhet i Linköping. Speciellt betydelsefull blev den breda bilden av 
verksamheten då det finns så många olika yrken och därmed olika slags informationsbehov.  
 
Enkätens frågor hade som mål att utröna vilka aspekter som kan vara viktiga att tänka på vid 
skapandet av ett klassifikationssystem som ska passa verksamheten. Frågorna var därför 
utformade för att svara på vilka aspekter som kan vara viktiga att ta hänsyn till när biblioteket 
ska klassificeras. Resultaten av analysen skulle sedan diskuteras i en vidare kontext för att dra 
paralleller till vilka egenskaper inom klassifikation som kan tänkas passa på RMV: s nya 
bibliotek. Målet var att sedan kunna diskutera huruvida denna undersökning fungerar inom 
ramen för den kontextbaserade forskningen. 
 
Materialet delades in i tre grupper baserat på personalens arbetsuppgifter. Grupp Admin 
bestod av administrativ personal, sekreterare m fl, och grupp FoU av personal som arbetar 
med utveckling och forskning samt läkare (de som förväntas söka mycket). Grupp Labb 
bestod av personal som sysslar med laborationer: biomedicinska analytiker, kemister osv. En 
bivariat analys utfördes på enkäterna och ställdes upp i Contingencytabeller för att resultatet 
skulle kunna avläsas. Det visade sig att grupp Admin sökte information så pass lite, att den 
inte gav nämnvärt till studien. Därför ströks den gruppen ur analysen och endast de två andra 
grupperna fick vara med i den vidare analysen. 
 
I kapitlet ”Utgångspunkter i vetenskap och praktik” togs en hel del relevanta punkter upp. 
Först fördes den kontextbaserade forskningen inom klassifikationsteori fram, nämligen den 
som inte menar att klassifikation ska vara objektiv och gälla för alla alltid, utan som vill skapa 
en klassifikation som gäller för en viss grupp människor under en viss tid. Detta tänkesätt 
menar att det gäller att analysera det området som är i fråga, och analysen präglas av den 
inriktning man antagit till exempel analysera arbetsuppgifter eller semantiska strukturer. 
Inriktningar som ”cognitive work analysis” togs upp. Resonemang fördes om vad 
bibliografisk klassifikation är och hur det bör användas. Vidare togs olika egenskaper inom 
klassifikationsteori upp. Detta kom sedan att bli behjälpligt i analysen när det gällde att 
koppla ihop enkätens resultat med klassifikatoriska aspekter.  
 
När det gäller resultat, analys och diskussion, kunde en hel del intressanta poänger dras ur 
materialet. Några av dem kommer att redovisas här. Det visade sig att informationsbehoven 
skiljer sig åt beroende på vilka arbetsuppgifter respondenterna har. Det är mest grupp FoU 
som använder sig av böcker, artiklar (tryckta och elektroniska) samt databaser. De två 
viktigaste informationskällorna för de båda grupperna tillsammans är intranätet och muntlig 
information. Därför är en viktig fråga att ställa sig vilken roll biblioteket ska ha för 
informationsbehoven på RMV: en central eller endast stödjande roll.  
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Ju mer en person använder biblioteket på sin avdelning, desto viktigare anser de att biblioteket 
är för arbetsuppgifterna. Det är grupp FoU som i störst utsträckning anser att biblioteket var 
viktigt i arbetet.  
 
Resultaten visade att personalen tänker framåt och vill ha en användarvänlig klassifikation av 
samlingen. Även detta påverkar klassifikationen till att exempelvis inte fokusera på 
tidsaspekter, utan måste vara flexibel och kunna inkorporera andra ämnen. De som mest är 
intresserade av att den ska vara användarvänlig är de som oftast söker information. 
 
Det konstaterades i analysen och diskussionen att den kontextbaserade forskningen inom 
klassifikation kan komma att ha ett stort värde för en beståndsorganiserande process. Detta är 
möjligt om ganska omfattande studier, med olika sätt att närma sig ämnet, utförs. Endast ett 
sätt, exempelvis enkäter, ger inte tillräckliga verktyg för att kunna konstruera ett 
klassifikationssystem. Däremot kan det med fördel användas för att komplettera en studie, 
antingen en av traditionellt slag eller en i den kontextbaserade inriktningen. 
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Bilaga 1 
Mall för förberedande samtal 

 
Informationskällor 
 
Vilka informationskällor används av de anställda? På vilket sätt används de? 

- Muntlig information 
- Tidskrifter (elektroniska och tryckta) (exempel på viktiga tidskrifter) 
- Databaser som t ex Medline 
- Internet i allmänhet 
- Böcker 
- Intranät – finns det extern information där och i så fall vad för slags information?  
- Externa källor t ex myndigheter 
- Mer? 

 
Finns det ett informationsutbyte mellan avdelningarna? Vad består det av? 
 
 
Informationens väg inom företaget 
 
Hur förmedlas information mellan chefer och anställda? 
 
Hur fungerar informationsstrukturen inom verksamheten?  
 
Vad är bra och vad är dåligt med informationsstrukturen idag? 
 
Cirkulerar tidskrifter mellan de anställda på ett organiserat sätt? 
 
 
Informationsbehov 
 
Vilken slags information behövs inom verksamheten? 
 
I vilka situationer behöver de anställda information? T ex inför en ny uppgift. 
       Hur använder de anställda information? 
       Finns det situationer när ni inte får den information som ni anser er behöva? 
 
Vilken slags information kan vara svår att hitta? 
 
Inom vilka ämnen finns det störst behov av informationssökning?  
 
Vilken typ av frågor tror du är vanligast? 
 
Får de anställda möjlighet att lära sig söka information?  
 
Finns det någon slags söksupport? 
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Information som nyhetsbärare 
 
Hur viktigt är det för de anställda på avdelningen att uppdatera sig när det gäller nya rön och 
teknik t ex? 
 
Finns det rutiner och tid avsatt för att de anställda ska kunna uppdatera sig? 
 
 
Information efter flytten 
 
Hur skulle du vilja att informationen skulle fungera efter flytten? 
 
Hur tror du att det kommer att se ut med informationen efter flytten? 

Kommer informationen att flöda mer mellan de tre avdelningarna?  
Kommer avdelningarna ha mer insikt i varandras arbete?  

 
 
Övrigt 
 
Finns det något mer du skulle vilja ta upp? Har jag glömt något viktigt?  
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Bilaga 2 
Enkäten 
 
BORÅS HÖGSKOLA 
Institutionen för biblioteks- 
och informationsvetenskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det nya biblioteket vid Rättsmedicinalverkets enhet i Linköping 
 
Rättsmedicinalverket i Linköping har bett mig att hjälpa er med organisationen av dokumen-
ten i det gemensamma biblioteket i de nya lokalerna. Därför skickar jag nu ut en enkät för att 
ta reda på vilka informationsbehov och biblioteksvanor som finns bland personalen. Avsikten 
med undersökningen är att dina svar tillsammans med alla de andras skall ligga till grund för 
hur det nya biblioteket kommer att organisera sina dokument. 
 
Undersökningen görs helt anonymt. Alla anställda på Rättsmedicinalverket i Linköping får ett 
frågeformulär som detta. Jag ber dig att svara på frågorna och skicka formuläret till Lisbeth 
Engdahl (RG) senast den 15 april. 
 
Om du har några frågor om undersökningen så skicka gärna ett mail till mig: lis-
lun@hotmail.com 
 
På förhand tack för din medverkan. 
 
Kisa i april 2005 
 
Liselott Lundsten 
Student 
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Enkätfrågor 
 
Bakgrund 

 
1. På vilken avdelning arbetar du?  Rättsgenetiska avdelningen  

   Rättskemiska avdelningen 

   Rättsmedicinska avdelningen 

 
2. Skriv vilket yrke du har och beskriv kortfattat vilka slags arbetsuppgifter som ingår i ditt 
arbete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationssökning på jobbet 

 
3. Hur ofta använder du dig av följande källor om du behöver information? 

  3-5 gånger    Någon gång      1 gång/månad         Mer sällan          Aldrig 
    /vecka  /vecka 
 
Böcker 

Tidskrifter  
(tryckta artiklar)  
 
Databaser  
(elektroniska artiklar) 
 
Sökmotorer på Internet 
(ex. Google, AltaVista) 
 
Läser på intranätet 

Produktkataloger 

Frågar medarbetare 
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Annat: 

 
 
 
 
 
Om du svarade att du söker i databaser (elektroniska artiklar) eller i sökmotorer på Internet 1 
gång per månad eller mer, svara på fråga 4. Annars hoppar du till fråga 5.  
 
4. Du söker efter elektroniska artiklar eller på Internet. Kan du ge exempel på termer som du 
ofta använder vid informationssökning? (exempel: obduktion, förgiftning) 
 
 
 
 
 
 
 
5. När du söker efter information, vilka anledningar har du då?  

  3-5 gånger     Någon gång       1 gång/vecka         Mera sällan        Aldrig 
  /vecka /vecka 
  
Inför en viss uppgift  

För att uppdatera mig 

Av rent intresse 

Annat: 

 
 
 
 
 
6. Hur pass mycket instämmer du i följande påstående? 
 
När jag behöver/söker  
efter dokument på jobbet,     Alltid    Oftast    Sällan    Aldrig 

              
vet jag exakt vad jag vill ha  
och kan identifiera källan 
 
vet jag vad jag vill ha  
men kan inte ange någon källa 
 
kollar jag upp vad som finns 
inom området och bestämmer  
sedan vad jag vill ha 
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7. Vilka aspekter är vanligtvis viktiga när du letar efter dokument? 

Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer 
       helt    delvis      inte  inte alls 
     
Att dokumentet är publicerat 
det senaste året 
 
Att dokumentet är publicerat 
de senaste tre åren 
 
Att dokumentet behandlar 
svenska förhållanden  
 
Att dokumentet är publicerat 
på svenska 
 
Att dokumentet är publicerat  
på svenska eller engelska 
 
Annat: 
 
 
 
 
 
 
8a. Har du någon litteratur på ditt kontor som  Ja   
    du använder dig mycket av i arbetet?    

Nej 
 
8b. Om du svarade ja, vilken slags litteratur? (till exempel ämne, titel) 
 
 
 
 
 
 
 

Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer 
       helt    delvis      inte  inte alls 
 
9a. Tycker du att det kan vara svårt   
     att hitta rätt information till  
     dina arbetsuppgifter?  
 
9b. Vad tror du att det kan bero på? 
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10. Hur pass mycket instämmer du i följande påstående?  

Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer 
       helt    delvis      inte  inte alls 
 
Jag tycker att biblioteket  
på min avdelning är mycket 
viktigt för mitt arbete. 
 
 
                                                         1-2 gånger/       Varannan       1 gång/            Mer sällan        Aldrig  
                 vecka                vecka           månad 
 
11. Hur ofta går du till Hälso- 
      universitetets bibliotek?          
           
 
På ett bibliotek 

            1-2 gånger/       Varannan       1 gång/           Mer sällan       Aldrig 
                   vecka                vecka           månad 
 
12. Hur ofta går du till  
      ett ”vanligt” bibliotek? 
 
 
13. När du är på ett bibliotek: hur går du till väga för att hitta det du letar efter?  

   Ofta Ibland Sällan Aldrig 
 
Jag frågar en bibliotekarie  
 
Jag söker i katalogen 
 
Jag tittar på orienteringstavlor 
 
Jag går till hyllorna och letar 
 
 
Det nya biblioteket på RMV i Linköping 

14. Vilka förväntningar har du på det nya biblioteket?  

Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer 
       helt    delvis      inte  inte alls 
 
Att biblioteket ska bli mer 
användbart än biblioteket 
på min avdelning är idag 
 
Att kunna hitta relevanta 
dokument endast genom  
att gå och titta på hyllorna 
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Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer 
       helt    delvis      inte  inte alls 
 
Att kunna hitta dokument  
genom att leta i en katalog 
 
Att gå och botanisera av  
eget intresse 
 
Att tidskrifterna ska få en  
framskjutande roll i biblioteket 
 
Att det ska bli ett rofyllt rum  
där man kan sitta och läsa  
 
Att det ska bli ett vackert  
rum med ålderdomliga böcker 
(som ett museum av böcker) 
 
Att få information om de 
andra avdelningarna 
 
 
15. Har du ytterligare tankar om det nya biblioteket, skriv gärna ner dem här.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övrigt 
 
16. Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv dem gärna 
här eller på ett separat ark. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Än en gång: Tack för hjälpen! 




