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Förord 

Först vill jag rikta ett stort tack till samtliga respondenter inom Umeåregionens 

bibliotekssamarbete som ställt upp och öppet berättat om övergången till DDK. Tack också 

till min handledare Jonas Lindahl för en genomgående förträfflig handledning. 
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Abstract 

Objectives: The aim of this studies have been to understand and find out how the libraries in 

the Umeå region cooperation motivated their transition to the dewey decimal classification 

system (DDC) and how they responded to opposition and counterarguments to the transition. 

Further the study aims to produce new information to the subject of reclassification by 

adapting an organization theory approach to the two research questions. (1) How do the public 

libraries in the umeå region cooperation motivate a transition to DDC. And (2) What 

strategies has been used to respond to opposition and counterarguments in the process of 

transition to DDC. 

Theory and Methods: Organization theory is used to understand how people act and think in 

an organization. In this study selected parts concerning motivation and resistance to change in 

an organisation have been used as a framework in the interpretation of the data collected. The 

method for collecting data has been done by conducting semi-structured interviews with (3) 

representatives from different libraries in the region. The selection of respondents was done 

by strategically identifying people who had both knowledge and experience relevant to the 

studies objectives. Transcripted interviews was later analyzed using thematic analysis as 

described by Braun and Clarke (2006) where the raw data is coded and placed into themes 

describing different aspects of the research question.  

Results and conclusion: The study shows that the motivations used to reclassify could be 

divided between motivations within the organization and those outside the organization. The 

ones within consisted of (1) a will by the employees to learn and develop both personally and 

as an organization, (2) advantages in Dewey and (3) as a proactive change for the future 

disappearance of the national classification system. The outside organizational motivations 

was (1) a reactive change due to the national libraries recommendation to reclassify, (2) a 

reaction to a more international world and (3) external changes making it wise to reclassify. 

The strategies used to respond to opposition and counterarguments in the process of 

reclassification was shown to focus on cultural responses by (1) making it possible for 

libraries to adapt the DDC to fit their own collection and (2) mediate a sense of self-

determining among libraries, Also (3) creating opportunities for cooperation and dialog 

between different libraries, and (4) organize education on the new system. Lastly (5) the 

reclassification process had dedicated employees being able to respond when faced with 

oppoisition and motivate the reclassification to DDC.  
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1. Introduktion 

Denna uppsats handlar om folkbibliotekens arbete med övergången till Dewey decimal 

classification (DDK), specifikt inom Umeåregionens bibliotekssamarbete. Fokus ligger på hur 

man motiverat en övergång och hur man förhållit sig till argument emot en övergång. Detta 

första kapitel ämnar fungera som en introduktion till ämnet, både vad gäller bakgrund till 

syftet och problemområdet samt forskningsområdet. Kapitlet startar från det breda och jobbar 

sig sedan ner mot uppsatsens kärnpunkter.  

1.1 Klassifikation och omklassificering 

En av grundpelarna inom biblioteks- och informationsvetenskap är kunskapsorganisation och 

dess underordnade ämne klassifikation. Ända sedan antiken har bibliotek arbetat med att 

klassificera sina samlingar för att lättare kunna återfinna eftersökt material och skapa ordning 

i hyllorna. Ett klassifikationssystem ska skapa ordning i samlingarna genom att fungera som 

ett ramverk vilket förklarar och beskriver kunskapen som finns i samlingarna, samtidigt som 

det visar på relationerna mellan olika kunskapsområden. Ett bra klassifikationssystem leder 

inte endast till ett specifikt exemplar utan ger också förståelse för hur det exemplarets ämne 

relaterar till andra ämnen och idéer. Om klassifikationssystemet också används som en grund 

för hylluppställning underlättas också möjligheten för den som söker information att se dessa 

relaterade ämnen direkt i hyllan (Rubin 2016, 305, 310).  

Forskningen inom området omklassificering hade sina glansdagar under 1960 och 1970-talet 

då stora delar av USA:s akademiska bibliotek omklassificerade sina samlingar från DDK till 

Library of congress klassifikationssystem (LCC). Anledningar till omklassificeringsprojekt 

kan variera, vanliga är att äldre system inte längre passar in i moderna samlingar på grund av 

uteblivna revideringar eller att man hittar nya system som passar samlingarna bättre. 

Omklassificering kan också äga rum trots att man är nöjd med det aktuella systemet, 

framförallt om många andra bibliotek omklassificerar vilket resulterar i en känsla av att man 

vill hänga med i utvecklingen (Kumbhar 2012, 83; Shorten, Seikel och Ahrberg 2005, 128). 

Arbetet med den praktiska omklassificeringen av bibliotekens samlingar har förändrats 

mycket under de senaste åren, framförallt genom utvecklandet av digitala hjälpmedel och 

internet. Det som tidigare var ett helt manuellt arbete med att fylla i nya katalogkort och 

handskrivna bokryggsnummer görs idag i stort sett uteslutande i bibliotekets datoriserade 

katalog och med skrivarens hjälp. Detta har lett till att arbetet med omklassificering har 
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effektiviserats och rationaliserats rejält, vilket till viss del minskat den ekonomiska kostnaden 

förknippad med omklassificering (Steele och Foote 2011, 15). Samtidigt har relevansen av 

omklassificering och klassifikation blivit ifrågasatt när en allt större del av bibliotekens 

samlingar tillgängliggörs online. Låntagare förväntas i större utsträckning använda sig av 

fritextsökningar genom sökmotorer som exempelvis Google vid informationssökning. 

Förväntningarna på bibliotekens webbplats färgas också av enkelheten hos andra sökmotorer 

och bibliotekens besökare förväntar sig att all information de söker är funnen, beskriven och 

levererad till dem lika enkelt och effektivt som genom de stora Discovery-tjänsterna (Steele 

och Foote 2011, 22; Rubin 2016, 306). Folkbibliotekens omklassificeringsprojekt är ett 

område med stora kunskapsluckor. Den övervägande delen forskning utgår från 

forskningsbibliotekets perspektiv, vilket har andra förutsättningar och mål än folkbiblioteken 

(Lund & Agbaji 2018b, 380). 

1.2 Dewey i Sverige 

Vid svenska bibliotek har det nationella klassifikationssystemet Klassifikationssystem för 

svenska bibliotek (SAB) varit rådande sedan dess publicering 1921. Valet stod vid denna 

period mellan att klassificera utifrån DDK eller utveckla ett eget system anpassat till svenska 

förhållanden. Sverige, till skillnad från våra grannländer Norge och Danmark som valde 

DDK, ansåg att ett egenutvecklat system var att föredra. Under denna tid var konceptet med 

delade katalogdata ingen realitet och internationella system därför ingen uppenbar fördel 

(Svanberg 2006, 5). Underhållet och utvecklingen av SAB har tillhandahållits av den ideella 

föreningen svensk biblioteksförening framtill 2014 då Kungliga biblioteket (KB) fick överta 

ansvaret för systemet. Att hela bibliotekssveriges klassifikationssystem skulle utvecklas och 

skötas av en ideell förening hade sina brister; det var en stor ekonomisk kostnad för 

föreningen vilket lett till att stora delar av systemet var och är i behov av revideringar. Istället 

för att fortsätta utveckla SAB systemet förordade KB en övergång till det amerikanska DDK-

systemet; något de själva redan hade bestämt att göra efter en utredning 2008 (Aagaard 2019). 

Detta var inte något svensk biblioteksförening var ovetande om när ansvaret förflyttades, utan 

även de hade kort efter KB:s utredning gjort en egen utredning vilken kom fram till samma 

slutsats: bibliotekssverige bör övergå till DDK (Svensk biblioteksförening 2008, 5–9). 

Motiveringarna till omklassificeringen från KB:s håll var framförallt DDK:s internationella 

spridning med förhoppningen att detta skulle bidra till att svensk litteratur och forskning får 

större spridning än tidigare. Internationaliseringen skulle även underlätta klassificeringen av 

utländskt material genom att använda befintliga klassificeringar från andra länder. Mätningar 
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vid svenska bibliotek har visat att det utländska förvärvet till 85 % kommer från länder som 

klassificerar med DDK. I topp ligger USA och Storbritannien. Kopplat till DDKs 

internationella spridning fanns även fördelen med att ha ett system som utgår från siffror, 

vilket gör klassificeringen språkoberoende (Svanberg 2006, 17-18). Biblioteksföreningen såg 

inte lika stor vikt i möjligheten till internationalisering och rationalisering av utländsk media 

som KB gjorde, detta framförallt med hänsyn till att folkbibliotekens utländska förvärv är 

relativt litet och att den engelska facklitteraturen till stor del är Dewey-klassad vid inköp. En 

av de tungt vägande motiveringarna från biblioteksföreningen var förhoppningen att det 

svenska biblioteksväsendet skulle bli mer sammanhållet oavsett om det rörde sig om 

forsknings- eller folkbibliotek (Svensk biblioteksförening 2008, 5–9). En gemensam 

motivering från både KB och svensk biblioteksförening var den minskade utgiften på 

underhåll och uppdateringar av ett nationellt klassificeringssystem, vilket som tidigare 

poängterats hade visat sig medföra stora utgifter. Övergången skulle leda till kontinuerligt 

arbete med utveckling och uppdatering av systemet både inom Sverige, genom KB:s egen 

Deweygrupp, och internationellt genom Library of congress katalog- och 

klassifikationsavdelning vilka regelbundet släpper nya upplagor av DDK samt månatliga 

revideringar (Svensk biblioteksförening 2008, 5–6). 

Nu har över tio år gått sedan KB och Svenskbiblioteksförening förordade en övergång till 

DDK och flera bibliotek har övergått eller börjat omklassificera, framförallt 

forskningsbiblioteken. Detsamma gäller inte i lika hög grad för folkbiblioteken. KB 

genomförde under 2016 en enkätundersökning av hur många svenska folkbibliotek som hade 

eller var på väg att övergå till DDK, samt vilka anledningar de motiverade sitt val att inte byta 

med. Enkäten skickades till samtliga 290 folkbiblioteksorganisationer och 80 % av dessa 

svarade (Kungliga biblioteket 2016, 6). Resultatet från undersökningen visade att den stora 

majoriteten av folkbibliotek inte har några planer på en övergång till DDK (se figur 1). 

Biblioteken förklarade i vissa fall sitt val med att man prioriterade annat utvecklingsarbete: 

”det har diskuterats men det är ett stort projekt som inte ryms just nu”. Men också mer 

kryptiska motiveringar som ”vi drar nog på detta så länge som möjligt” (Ibid., 6–7). Intressant 

i KB:s enkätundersökning var att över hälften av svaren på varför man inte övergått till DDK 

inte var något av de fasta svarsalternativ som enkäten innehöll (exempelvis: Ekonomiskt, 

SAB är bättre eller personalbrist) utan klassades istället som annat. Detta kan tyda på att 

enkätundersökningen som KB utförde inte innehöll svarsalternativ som var relevanta för 

folkbiblioteken (Ibid., 8). 
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Figur 1.  Procentandel av folkbibliotek som har övergått till DDK (9 %) när enkätundersökningen genomfördes, och hur 
många som planerar att övergå till DDK 2017 resp. 2018, samt hur stor andel som inte har planer på en övergång till DDK 

vid tillfället för undersökningen (Kungliga biblioteket 2016). 

1. 3 Umeåregionens bibliotekssamarbete 

Umeåregionens bibliotekssamarbete är ett samarbete mellan folkbiblioteken i kommunerna 

Umeå, Vindeln, Vännäs, Nordmaling, Robertsfors och Bjurholm med sammanlagt 23 

folkbibliotek. Biblioteken delar låntagarregister, katalog och webbsidan 

www.minabibliotek.se. Umeåregionens folkbibliotek valde under 2013 att tillsammans 

påbörja en övergång till DDK på samtliga folkbibliotek. Tidigt ute var Grubbebiblioteket som 

redan 2013 startade sin övergång till det nya systemet. Detta genom att avdelning för 

avdelning omklassificera beståndet (Kvarnström. 2013). Följande år (2014) startade 

Nordmalings och Bjurholmsbibliotek sin övergång. Umeå stadsbibliotek började under 2014 

efter flytten till det nybyggda kulturhuset även de att omklassificera sina samlingar (Aagard 

2013). 

1.4 Problemformulering 

Trots att Umeåregionens bibliotekssamarbete har beslutat att övergå till DDK till skillnad från 

majoriteten av andra folkbibliotek i Sverige redovisas väldigt lite argument till varför de valt 

att göra detta i de dokument som återfunnits (Kungliga biblioteket 2016; Svensk 

biblioteksförening 2008; Kvarnström 2013; Aagard 2013). I likhet med KB:s 

enkätundersökning ligger ofta fokus på varför folkbiblioteken inte har övergått till DDK. Om 

fler folkbibliotek ska ta upp frågan om en omklassificering till DDK finns ett värde i att lyfta 

de motiveringar och överväganden som folkbibliotek har tagit vid denna stora 

organisationsförändring. Biblioteksföreningens och KB:s vision om ett mer sammanhållet 

svenskt biblioteksväsende genom en övergång till DDK har än så länge kanske bara bidragit 
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med ännu ett klassificeringssystem bland biblioteken. Även internationellt påvisas den 

bristande kunskapen kring bibliotekariers preferenser gentemot klassifikationssystem (Lund 

& Agbaji 2018b, 380). 

Sammanfattningsvis ser vi efter Biblioteksföreningen och KB:s rekommendation om en 

övergång till DDK att majoriteten av folkbiblioteken inte har övergått eller ens planerar en 

övergång. Umeåregionens bibliotekssamarbete har alltså varit i framkant vad gäller 

övergången till DDK. Möjligen skulle de motiveringar dessa folkbibliotek har utgått ifrån 

kunna spegla en mer verksamhetsnära bild än den som framkommit i tidigare forskning av hur 

man motiverar en övergång till DDK.  

1.5 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur folkbiblioteken i Umeåregionens 

bibliotekssamarbete har motiverat sin övergång till DDK, samt hur man vid beslutet om 

övergång har arbetat för att bemöta motstånd i processen att övergå och vilka strategier som 

användes för att lösa problemen. Utifrån ovanstående syfte kommer uppsatsen att skapa ett 

underlag för bibliotekarier, bibliotekschefer och andra intresserade av folkbibliotekens 

övergång till DDK, att lägga fram verksamhetsnära argument för DDK, och ta ställning till 

argument emot. Vidare vill jag med uppsatsen bidra till kunskapsutveckling inom biblioteks- 

och informationsvetenskapsområdet omklassificering. Det gör jag genom att till skillnad från 

tidigare studier ge en djupgående bild av förändringsprocessen utifrån ett 

organisationsteorietiskt perspektiv.  

Syftet preciseras nedan i två frågeställningar: 

• Hur motiverar folkbiblioteken inom Umeåregionens bibliotekssamarbete sin övergång till 

DDK? 

• Vilka strategier användes för att bemöta motstånd och motargument i processen att 

genomföra en övergång till DDK?  

1.6 Disposition 

Uppsatsen tar sitt avstamp i kapitlet tidigare forskning. Här presenteras forskning om 

omklassificering, KB:s och Svensk biblioteksförenings rapporter om en övergång samt 

uppsatser på ämnet om Sveriges DDK-övergång. Efter detta presenteras delar ur 

organisationsteorin och kunskapsorganisation vilka fungerar som teoretiskt ramverk för 

uppsatsen. I metodkapitlet redogör jag för hur empiriinsamling och analysen har gjorts samt 
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vilka etiska överväganden som tagits i samband med dessa. Vidare fortsätter uppsatsen med 

ett resultat- och diskussionskapitel där resultat presenteras och kategoriseras och vidare 

tolkas, jämförs och förklaras med bakgrund av teorin och den tidigare forskningen. 

Avslutningsvis presenteras en slutsats utifrån resultatet, och förslag på vidare forskning inom 

ämnet föreslås. 

  



 

 

 

7 

2 Tidigare forskning 

Följande kapitel är indelat i tre delar utifrån den kontext som den aktuella litteraturen 

behandlar. Den första delen är inriktad på att placera uppsatsen i en forskningskontext genom 

att presentera forskning som behandlar omklassificering. Den andra delen är inriktad på hur 

övergången till DDK har beskrivits och problematiserats på ett nationellt plan av KB och 

Svensk biblioteksförening. Den tredje delen presenterar två uppsatser skrivna om övergången 

till DDK. 

2.1 Forskning kring omklassificering   

För att förstå hur bibliotek kan motivera en omklassificering av sina samlingar och vilka 

problemområden som kan komma att lyftas är det viktigt att känna till hur omklassificering 

som arbets- och forskningsområde har utvecklats, samt möjligheter och problemområden som 

uppstått vid omklassificeringsprojekt. 

Den mest studerade förändringen inom klassificering idag är akademiska biblioteks övergång 

från DDK till LCC. Omklassificeringen från DDK till LCC började ta fart i början av 1960-

talet och LCC har sedan dess ökat med genomsnittligen 1 % per år vid de akademiska 

biblioteken i USA (Lund & Agbaji 2018a, 658). Övergången till LCC har dock inte varit 

densamma vid folk- och skolbiblioteken, vilka fortfarande till största delen klassificerar med 

DDK. Anledningar till detta behandlas dock inte i artikeln. Studien visar tydligt att ett 

omklassificeringsprojekt för ett helt biblioteksväsen inte görs i en handvändning utan måste 

ses som långsiktigt (Ibid., 653). Författarna till den tidigare artikeln gjorde en uppföljande 

studie kring varför bibliotekarier på akademiska bibliotek valde sitt klassificeringssystem, 

främst varför de valde att behålla DDK. Lund och Agbaji (2018b, 380) framhåller här tydligt 

att forskning kring bibliotekariers preferenser av klassifikationssystem saknas annat än på 

ytlig nivå, vilket stärker syftet med min uppsats som är att bidra till kunskapsutveckling inom 

området. Denna ingång kring bibliotekariernas val av klassifikationssystem närmar sig syftet i 

min uppsats genom att bibliotekarierna vid de akademiska biblioteken själva får uttrycka 

anledningen och motiveringar till att man använder DDK. Eftersom studien handlar om att 

behålla DDK cirkulerade mycket av resultatet kring bekvämligheten i att behålla DDK och 

den ekonomiska kostnaden av att byta till ett nytt (Ibid., 390). Några intressanta resultat som 

kom fram under deras undersökningar var att de bibliotek som hade valt att använda DDK 

ofta poängterade att det var lätt att lära sig och använda i jämförelse med LCC, som istället 

var mer detaljrikt. Resultatet visade även att preferenser stärktes desto längre ett system 
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använts och arbetats med, samt att man har lättare att se problem med det system man inte 

använder (Ibid., 389-391). Trots att akademiska bibliotek har andra förutsättningar och 

förväntningar på ett klassificeringssystem kan vissa delar kring omklassificering översättas till 

ett folkbiblioteksperspektiv. Det rör sig framförallt kring psykologiska reaktioner mot 

förändring och bekvämligheten i att inte överge ett vedertaget system (Ibid., 390–391).  

Trots trenden som påvisats ovan finns fortfarande akademiska bibliotek som använder DDK. 

Några som undersöker anledningarna till detta är Shorten, Seikel och Ahrberg (2005) i 

artikeln ”Why do you still use dewey?”. Författarna ville undersöka både varför man behöll 

DDK och om låntagarna vid biblioteken påverkade beslutet att byta eller inte byta 

klassifikationssystem (ibid., 124). Biblioteken som medverkade i undersökningen bestod av 

126 akademiska bibliotek i USA och Canada. De klassificerade antingen både med DDK och 

ett annat system (framförallt LCC) eller endast med DDK (Ibid., 125). De inledande 

forskningsresultaten fokuserade på anledningar varför biblioteken inte hade omklassificerat. 

De två anledningarna som visade på starkast signifikans var ekonomiska och personalmässiga 

brister för att genomföra en systemförändring. Platsbrist poängterades också som en 

anledning då en omklassificering kräver att samlingen delas upp under en längre tid (Ibid., 

128). Följande resultat relaterade mer till syftet för den här uppsatsen, och fokuserade på 

fördelar med DDK vilka inte endast relaterar till akademiska bibliotek utan även 

folkbibliotek. Högst rankade var den hierarkiska strukturen och möjligheten att både 

klassificera djupt och brett i DDK. Andra motiveringar var att DDK är ett internationellt 

system och att det är i stort sett oändligt expanderbart (Ibid., 129). Många av biblioteken som 

använde DDK kortade ner koderna för att underlätta för katalogisatörer att få ut media på 

hyllorna snabbare. De kortare koderna blir också mer lättlästa för användarna, vilka annars 

kan bli väldigt långa (Ibid., 127). Studien kunde inte avgöra om besökarnas preferenser 

påverkade besluten kring omklassificering, vilket gjorde att slutsatsen drogs att besökarna inte 

var tillräckligt intresserade eller insatta i vilket system biblioteket använder för att det skulle 

påverka ett beslut (Ibid., 132).  

Då omklassificering var som störst vid USA:s akademiska bibliotek på 60- och 70-talet var 

det fortfarande ett helt och hållet manuellt arbete med kortkataloger. Idag ser situationen helt 

annorlunda ut; de gamla kortkatalogerna har bytts ut till OPAC:s och internet har försett 

biblioteken med medier som inte har behov av fysiska hyllplaceringar vilket förändrade den 

traditionella katalogiseringen i grunden. När man tidigare var tvungen att skriva ett nytt 

katalogkort när något omklassificerades görs det idag direkt via bibliotekets onlinekatalog. 
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Denna rationalisering har gjort omklassificering både snabbare och billigare (Steele och Foote 

2011, 17). I artikeln ”Reclassification in academic research libraries” (Steele och Foote 2011, 

15) problematiseras frågan om tekniska framsteg har gjort omklassificering mindre relevant 

när större delar av samlingarna finns tillgängliga online. Andelen bibliotek i studien som 

arbetade med omklassificering var 70 % (n=57). Med en ökande andel elektroniskt material 

ser forskarna liten chans att trenden med omklassificering kommer att öka. Något som 

påpekas behöva mer forskning är klassifikationssystemens relevans när e-böcker får en större 

roll på bibliotek (Ibid., 22, 29).   

Den övervägande andelen av forskningen utgår från ett amerikanskt perspektiv. Ett 

omklassificeringsprojekt som däremot breddar perspektivet är det akademiska biblioteket vid 

Hong Kongs Baptistiska Universitet. Där utfördes en förstudie i samband med 

omklassificering av kinesiskt, japanskt och koreanskt material till det kinesiska 

klassificeringssystemet Chinese Library Classification (CLC). Studien undersökte hur 

biblioteket skulle planera och implementera omklassificeringen, och hur man beslutade att 

genomföra förändringen. Ett övergripande syfte var även att kunna bidra med kunskap och 

förslag på hur andra bibliotek som funderade på att omklassificera kan börja (Liu et.al 2012. 

853). Metoderna som tillämpades var fokusgrupper och diskussionsgrupper med 

fakultetsmedlemmar och bibliotekarier (ibid., 858–859). Speciellt intressant var 

fokusgruppernas diskussioner vilka till större delen bestod av fakultetsmedlemmar. I 

fokusgrupperna lyftes idéer om att det var mest ekonomiskt att inte omklassificera äldre 

material utan endast det nyförvärvade, och att den delade samlingen inte skulle påverka 

återvinningen av media så länge placeringen var tydlig i bibliotekets OPAC. En 

omklassificering skulle även stärka förbindelser med fastlandet genom det delade systemet 

(Ibid., 860). 

2.2 KB och svensk biblioteksförening om DKK övergången 

Det finns en avsaknad av vetenskapliga studier kring övergången till DDK utifrån en svensk 

kontext. Den tillförlitligaste informationen om hur en övergång kan genomföras, motiveras 

och problematiseras kommer från KB och svensk biblioteksförening vilka båda har varit 

förgrundsgestalter i frågan nationellt. KB:s före detta deweyexpert Magdalena Svanberg 

publicerade 2006 en förstudie i vilken hon presenterade vad en övergång skulle innebära för 

svenska bibliotek, hur den skulle genomföras och vilken kostnad den skulle ha. Övergången 

jämfördes genomgående med det nationella SAB-systemet som är det vanligaste bland 

svenska bibliotek (Svanberg 2006, 3,5). Förstudien lade fram alternativ kring hur en svensk 
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övergång till DDK skulle kunna se ut bland annat kring om man skulle översätta den engelska 

versionen till svenska helt eller delvis alternativt att använda den engelska versionen (Ibid., 

25–26). Motiveringarna som kom upp för en övergång till DDK är till stor del kopplade till 

dess internationella spridning. Genom detta kan bibliotek från andra länder lämna in förslag 

och synpunkter på förändringar som behöver göras, vilket håller DDK aktuellt. DDK kommer 

ut med en ny upplaga vart sjunde år men revideringar sker löpande varje månad. Trots 

ständiga revideringar och ändringar möjliggör DDK:s hierarkiska system att lätt föra in nya 

nummer (Ibid.,8-10). Under 2009 gav Svensk biblioteksförenings styrelse Harriet Aagaard 

(2010) vid KB i uppdrag att undersöka en möjlig övergång till DDK utifrån ett folk- och 

skolbiblioteksperspektiv, vilket ansågs inte hade problematiserats tillräckligt i tidigare 

utredningar, däribland föreningens egen undersökning Dewey som klassifikationssystem –

varför bör vi byta ut SAB? (Svensk biblioteksförening 2008). Rapporten klargör att folk- och 

skolbiblioteken inte har samma fördelar av en övergång till DDK som de akademiska 

biblioteken har, då inte en lika stor del av förvärvet är utländskt och man inte har samma 

behov av internationalisering. Utöver detta fokuserar rapporten till stor del på hur biblioteken 

kommer behöva anpassa hylluppställning till det nya systemet och vilka ekonomiska 

kostnader som kommer uppstå. Inga konkreta kalkyler på kostnaderna kunde läggas fram men 

katalogiseringskostnaderna sågs som det högsta medan utbildning och omflyttning sågs som 

mindre utgifter. Speciellt om det utfördes på ett rationellt sätt och genom samarbeten med 

andra bibliotek (Svensk biblioteksförening 2010, 6, 12, 24–25). 

2.3 Uppsatser kring folkbibliotekens övergång till DDK 

Flertalet studentuppsatser har undersökt övergången till DDK på nationell nivå både vid folk- 

och akademiska bibliotek. Två av dessa uppsatser är Necim Boukhchanas (2014) 

masteruppsats Siffror istället för bokstäver och Sassa Perssons (2011) magisteruppsats 

Systembyte från SAB till DDK. Den första av dessa undersöker systembytet vid Sigtuna 

kommuns folkbibliotek med fokus på syftet med övergången och hur det har påverkat 

uppställning (Boukhchana 2014, 11). Boukhchana jämförde sitt resultat av syftet med 

övergången med vad KB och Svensk biblioteksförening såg som de viktigaste motiveringarna 

av en övergång. Som har tagits upp tidigare visade det sig att KB:s och Svensk 

biblioteksförenings idéer var starkt kopplade till akademiska bibliotek och inte i lika stor 

utsträckning folkbiblioteken, samtidigt var delar som förknippats med akademiska bibliotek 

särskilt relevanta för folkbiblioteken, som internationaliseringen. Detta tyder på att även 

folkbiblioteken verkar i ett internationellt sammanhang (Boukhchana 2014, 48-50). Den andra 



 

 

 

11 

uppsatsen utgår från ett organisationsteoretiskt perspektiv för att undersöka 

förändringsprocessen vid övergången till DDK och förändringen av det fysiska rummet vid 

Umeå universitetsbibliotek (UB), samt utifrån litteraturstudier besvara varför KB valde att 

övergå till DDK (Persson 2011, 7). På UB uttrycktes av en informant en viss känsla av att 

man inte hade något val än att byta till DDK efter att KB hade börjat klassificera i DDK, men 

även att man hade sett begränsningar i SAB vilka skulle kunna åtgärdas genom en övergång 

till DDK (Persson 2011, 20–21) 

3 Teori 

I följande kapitel presenteras utvalda begrepp och teorier inom organisationsteori samt en 

grundläggande översikt av kunskapsområdet kunskapsorganisation. Teorin fungerar i 

uppsatsen som en utgångspunkt tillsammans med den tidigare forskningen för att tolka och 

analysera resultat och förklara komplicerade händelser och förlopp i ord (Ahrne och Svensson 

2015, 209–210). Organisationsteorin innehåller mängder av perspektiv kring hur 

organisationer fungerar som inte tjänar syftet med uppsatsen, vilket har lett till att endast delar 

som relaterar till uppsatsens syfte och problemformulering tagits med. 

3.1 Organisationsteori 

Organisationsteori försöker förklara hur en organisation fungerar samt hur individer och 

grupper agerar och tänker inom organisationens ramar (Jacobsen och Thorsvik 2002, 9). De 

delar inom organisationsteorin som anses särskilt relevanta är de som behandlar 

förändringsprocesser inom organisationer.  

3.1.1 Motivering till förändring 

Varför man väljer att initiera förändringar påverkas av om förändringen är reaktiv det vill 

säga att man reagerar på en förändring utanför organisationen eller om den är proaktiv, att 

man förväntar sig en förändring (Ibid., 442). Tidiga förändringar genomförs framförallt med 

förhoppningen att förbättra organisationen genom att uppnå minskade kostnader eller ökad 

effektivitet, att i ett senare stadium implementera en förändring kan istället vara ett resultat av 

en vilja att hänga med i utvecklingen vilket höjer organisationens legitimitet (Johansson 2002, 

87). Förändringar inom organisationer delas ofta upp i olika dimensioner där den första är hur 

omfattande förändringen är. Här brukar man tala om evolution kontra revolution även kallat 

inkrementella och strategiska förändringar. Strategiska förändringar är stora och relativt 

snabba medan inkrementella förändringar är mindre och pågår under lång tid vilken i vissa 

fall under tid kan leda till en revolutionerande förändring. (Jacobsen och Thorsvik 2002, 440). 
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Den tredje dimensionen berör förändringens innehåll. Är förändringen inriktad på samordning 

och styrning benämns den strukturell förändring eller är den riktad mot attityder och åsikter 

är det en kulturell förändring (Ibid., 442–443). 

3.1.2 Strategier vid förändring  

Det finns i grunden fyra strategier som används vid en organisationsförändring (Ibid., 451). 

Den första som också är den mest framstående inom litteraturen är den diktatoriska 

förändringsstrategin. Som namnet antyder är den högst top-down styrd och består i korta 

drag av tre faser. Först att analysera vilka hot eller möjligheter som finns med en förändring 

både inom och utom organisationen. Efter detta formulerar ledningen mål och 

handlingsplaner för att nå dessa. Slutligen analyseras hur förändringen kan genomföras och 

vilket motstånd det kan få samt hur man skall manövrera runt dessa (Jacobsen och Thorsvik 

2002, 451). Den diktatoriska strategin är i realiteten en illa anpassad strategi för civila 

organisationer då det finns svårigheter i att analysera framtida händelser vid en förändring och 

hur personal kommer att agera på den. Utöver detta är personalen inom moderna 

organisationer ofta både är högt utbildade och specialiserade vilket gör det möjligt för dem att 

aktivera en betydande motmakt genom att inte verkställa besluten, antingen på grund av ett 

ogillande av förändringen i sig eller på sättet den genomfördes (Ibid., 452). 

Den karismatiska förändringsstrategin utgår ifrån nyckelpersoner inom organisationen som 

driver en förändring framåt. I denna strategi ingår att en karismatisk ledare skapar en känsla 

av missnöje över den rådande situationen inom organisationen genom att fungera som 

”domedagsprofeten”. Samtidigt byggs ett bättre alternativ upp i kontrast till hur illa det 

kommer gå med det nuvarande systemet. Det krävs av den karismatiska ledaren ett 

engagemang för förändringen och en känsla bland medarbetare att denne drar organisationen i 

rätt riktning. Vidare organiserar denna person de anställda i en gemensam sak och samlar så 

kraft för att genomföra förändringen. Den karismatiska förändringsstrategin kan medföra att 

revolutionerande förändringar kan genomföras utan större motstånd (Ibid., 454–455).  

Den tredje strategin är inkrementell utveckling, vilket betyder att förändringen genomförs 

etappvis. Den påbörjas genom att förslag på mindre förändringar i avgränsade områden 

utarbetas. Förslagen bör komma från lägre delar av organisationen och ledningen utarbetar 

från dessa en strategi för en mer omfattande förändring. Genom detta försäkrar sig ledningen 

att det finns större chans att förverkliga förändringen samtidigt som man kan slopa mindre 

förslag som ogillas. Att strategin utgår från flera mindre förändringar gör även att dessa ses 

som en mer naturlig utveckling av organisationen (Ibid., 456). 
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Organisationsutveckling är egentligen en egen teori inom organisationsteorin, vilken 

fokuserar på att utveckla demokratiska och humana organisationer. I detta arbete uppkom 

även en strategi för förändring som fokuserar på personlig utveckling, samarbete och ett brett 

deltagande istället för ledningens dominans i förändringsprocesser. Strategin utgår från tre 

teoretiska faser som en organisationsförändring behöver genomgå. För det första måste det 

finnas en upptiningsfas vilken skapar en känsla av att det nuvarande systemet inte fungerar 

eller att det inte kommer fortsätta fungera vilket skapar en motivation till förändring och 

problemlösning. Efter detta startar åtgärder för att förbättra och ändra, åtgärderna kan bestå av 

undervisning, byte av ledarstil eller kommunikationsträning. Sammantaget leder detta till 

förändrade attityder och nya beteenden. Avslutningsvis får de nya rutinerna och åtgärderna 

stabiliseras samtidigt som förändringarna utvärderas (Ibid., 458). Organisationsutveckling har 

betraktats som det bästa sättet att genomföra förändringar inom organisationer, detta har dock 

problematiserats under senare tid då man sett att förändringsprocessen trots uttryckt samarbete 

ofta präglas av konflikter, ledningens makt och att längre förändringsprocesser med brett 

deltagande kan vara för tidsmässigt krävande för många organisationer (Ibid., 461) 

3.1.3 Motstånd i förändringsprocessen 

Att förändringar inom organisationer stöter på motstånd är i de flesta fall ofrånkomligt. Det är 

i många fall en naturlig reaktion för att försvara det trygga och välkända. Allt motstånd är inte 

lika stark, grundregeln är dock att desto större förändring desto mer motstånd. Några av de 

vanliga orsakerna till motstånd är: fruktan för det okända, förlust av identitet, krav på 

nyinvestering och dubbelarbete (Ibid., 448–449). Att gå från något välkänt till något okänt 

är ofta en stressande situation präglad av osäkerhet, vilket resulterar i en fruktan för det 

okända – framförallt om man saknar möjlighet att påverka beslutet. Känslan av förlust av 

identitet grundar sig i att personal som jobbat länge vid en organisation har skapat en speciell 

relation till det de gör. Vid en förändring kan dessa fasta mönster brytas vilket leder till en 

känsla av att det man arbetat med har varit meningslöst. Genom förändringar tillkommer ofta 

krav på nyinvesteringar i form av exempelvis nya kunskaper och kompetenser. Vilket kan 

leda till att personal med speciell kompetens inte har samma nytta inom organisationen efter 

en förändring. Risken för dubbelarbete kan också vara en orsak till motstånd. 

Organisationsförändringar görs i regel samtidigt som de ”gamla” uppgifterna pågår, vilket kan 

leda till ökad arbetsbelastning (Ibid., 447–449) 
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3.2 Kunskapsorganisation och klassifikation 

Trots att denna uppsats utgår från ett organisationsteoretiskt perspektiv är det viktigt att ha en 

grundläggande förståelse för området kunskapsorganisation och klassifikation. Utan detta kan 

det vara svårt att förstå syftet med en omklassificering och de begrepp som används.  

Kunskapsorganisation (KO) som forskningsfält behandlar kvaliteten av 

kunskapsorganisatoriska processer och KO-system. För att specificera kan detta röra sig om 

beskrivning av dokument, klassifikation och indexering vanligt förekommande vid bibliotek, 

arkiv och i modern tid genom datorns algoritmer (Benito 2001, 7). En av KO:s äldsta och 

mest framträdande grenar är klassifikation och utvecklandet av klassifikationssystem (Benito 

2001, 109). Klassifikation är indelningen av kunskap efter en systematisk ordning, ofta är 

grunden för denna ordning relationen till annan kunskap (Benito 2001, 103). Målet med 

klassifikation är framförallt att underlätta återvinning av information genom att organisera den 

i databaser och kataloger (Kumbhar 2012, 7–8) 

Klassifikationssystem delas vanligen upp mellan facetterade (även benämnda syntetiska 

system) och enumerativa system. Facetterade klassifikationssystem utgår ifrån att varje ämne 

kan delas i olika komponenter som representerar aspekter inom ämnet, vilket bildar facetter. 

Facetterna används för att beskriva ämnets i frågas egenskaper och aspekter. På så sätt bildas 

klassificeringen först när facetterna sätts ihop. Begreppet facett myntades av den indiska 

bibliotekarien Ranganathan när han utvecklade sitt colon classification system vilket strikt 

utgick ifrån facetter (Benito 2001, 125–126). Ett enumerativt system däremot utgår ifrån 

färdiga sifferkombinationer vilka ska kunna representera all världens kunskap. Platsen i 

tabellen är given på förhand (Ibid., 112). Det är inte ovanligt att klassifikationssystem 

innehåller både enumerativa och facetterade element vilket är fallet med bland annat DDK 

(Ibid., 189). 

Allteftersom den så kallade ”magiska teknologins” frammarsch i form av datorer och 

telekommunikation har nödvändigheten av den mänskliga klassifikationen på bibliotek 

ifrågasatts (Steele och Foote 2011, 19; Kumbhar 2012, 7). Förevändningen är att när media 

tillgängliggörs online blir det indexerat genom databaser som Google, vilket lett till att 

klassifikation har tappat delar av sitt värde som sökinstrument då ämnessökningar och 

fritextsökningar återvinner relevanta resultat. Frågan om klassifikation fortfarande är relevant 

är inte till fullo besvarad men vad som kan sägas är att det finns en möjlighet att klassifikation 

som ett system för att hitta information kommer minska i betydelse samtidigt som 
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klassifikationens roll som ett verktyg för att organisera elektronisk information kommer att få 

större betydelse (Svensk biblioteksförening 2008, 9; Kumbhar 2012, 7–8).  

3.2.1 Dewey decimal klassifikation 

DDK publicerades 1876 och är det mest använda klassifikationssystemet i världen, det är 

översatt till över 30 språk och används i fler än 138 länder och 60 nationalbiografier. DDK 

var i grunden utvecklad för att klassificera böcker men används nu framgångsrikt för 

återvinning och organisering av elektroniskt material (Kumbhar 2012, 39). Utgivningen av 

DDK systemet sköts av Library of congress katalog och klassifikationsavdelning men 

systemet ägs av OCLC. För att DDK skall hållas uppdaterat släpps en ny tryckt version av 

DDK vart sjunde år. Denna tryckta version ska dock endast ses som en ögonblicksbild av hur 

klassifikationssystemet ser ut, webbversionen WebDewey är istället den giltiga då denna 

kontinuerligt revideras varje månad (Svanberg 2006, 8). 

DDK är uppbyggt utifrån tio huvudklasser av arabiska siffror från 000 till 900 som 

tillsammans ska täcka in all världens kunskap. Under varje huvudindelning finns tio 

avdelningar, och alla dessa innehåller tio sektioner. För att exemplifiera kan ämnet klassisk 

mekanik tas, Dewey-nummer 531. 500 är huvudklassen för naturvetenskap, avdelningen 30 

inom 500 är för fysik och 531 är för klassisk mekanik. När så en bok har fått en kod är denna 

permanent och kan användas oavsett land eller bibliotek. Klassificeringen säger ingenting om 

vart boken ska stå i hyllor utan visar på relationen till andra verk (Aagaard 2018). Efter de tre 

första siffrorna i koden byggs den vidare genom facetter från andra delar av systemet eller 

hjälptabeller. Ämnesord används för att uttrycka aspekter som inte framgår av DDK-koden 

(Svensk biblioteksförening 2008, 7–8). 
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Tabell 1 Tabell över de tio huvudklasserna i DDK enligt Benito (2001, 190) 

3.3 Teorins relevans för syftet 

För att förstå hur man arbetat med argument emot en övergång till DDK är det en bra grund 

att reflektera över hur förändringen genomfördes. Det är framförallt i denna del av 

förändringen som motargument och motstånd kan komma att uppstå, det är även här 

ledningen och de engagerade i förändringen strategiskt kan hantera uppkomsten av dem. En 

väl genomförd förändring är på så sätt en försäkring för att motargument och motstånd kan 

bemötas på ett smidigt sätt. Vilka reaktioner som uppstår till följd av en förändring fungerar i 

uppsatsen som ett hjälpmedel till att förstå vad motargument och motstånd kan grunda sig i, 

vilket gör analysen av hur man arbetat med dem mer förståelig (Jacobsen och Thorsvik 2002, 

451). För att hantera motargument och motstånd mot en övergång är det också viktigt att 

förstå vad dessa grundar sig i. Det är inte alltid svart på vitt vad motståndet egentligen 

kommer ur. Organisationsteorin tar upp exempel på vad vanliga anledningar till 

bakomliggande orsaker till motstånd vid förändring. För att förstå hur man har arbetat med 

DDK:s huvudklasser (Benito 

2001, 190) 

000 Datavetenskap, information 

och allmänna verk 

100 Filosofi & psykologi  

200 Religion  

300 Samhällsvetenskaper  

400 Språk  

500 Naturvetenskap  

600 Teknik  

700 Konst och fritid  

800 Litteratur  

900 Historia och geografi 
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motargument är det därför viktigt att också förstå vad detta motstånd är sprunget ur (Ibid., 

448–449). 

Att använda sig av organisationsteori som grund i forskning om omklassificering är en något 

ny ingång vilket syns i avsaknaden av denna teori i avsnittet om tidigare forskning. Detta 

anses dock inte på något sätt påverka teorins relevans för syftet negativt. Utan är snarare en ny 

utgångspunkt att undersöka området utifrån, vilket kan bidra med nya perspektiv på hur man 

motiverar och arbetar vid en omklassificering.  
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4 Metod 

Följande kapitel behandlar de metoder som har använts under arbetet och vilka etiska 

överväganden som har gjorts i samband med dessa. I anslutning till detta presenteras urvalet 

och uppsatsens avgränsning. Avslutningsvis tas en kritisk blick på de valda metoderna för att 

se vilka svårigheter och problem dessa kan resultera i.  

4.1 Kvalitativa intervjuer 

För att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna har semi-strukturerade kvalitativa 

intervjuer genomförts. Denna metod valdes då den lämpar sig väl till denna undersökning då 

den söker svar på frågor som rör respondentens egna upplevelser och vad dessa har för 

mening (Kvale 2007, 11). Frågorna som ställdes vid intervjuerna utgick från en tidigare 

framtagen guide med öppna frågor (se bilaga). De var öppna för att inte förlora respondentens 

egna perspektiv på frågorna men samtidigt säkerställa att speciellt relevanta ämnen för 

uppsatsen togs upp (Ryen 2004, 44). Genom att utföra semistrukturerade intervjuer fanns 

möjlighet att ändra ordning på frågorna i guiden och ställa följdfrågor som ansågs relevanta 

samt att respondenten själv kunde utveckla eller spinna vidare på frågorna. Detta ledde till att 

intervjuguiden mer fungerade som en checklista av ämnen som skulle behandlas och inte en 

lista som skulle följas punkt för punkt (Ahrne och Svensson 2015, 37–38). 

Direkt efter intervjuerna transkriberades dessa personligen, vilket ledde till en bättre förståelse 

av hur intervjutekniken kunde förbättras samtidigt som analysarbetet kunde påbörjas redan 

vid transkribering (Kvale 2007, 95). 

4.2 Avgränsning och urval 

Beslutet att avgränsa uppsatsen till bibliotek som ingår i Umeåregionens bibliotekssamarbete 

gjordes för att samtliga dessa bibliotek har beslutat om en övergång till DDK (Kvarnström 

2013). I en uppsats som syftar till att lyfta fram motiveringar och strategier för att möta 

argument emot en övergång föreföll så dessa bibliotek särskilt relevanta. Utöver detta är 

biblioteken trots sitt nära samarbete olika både vad gäller storlek och ort vilket potentiellt ökar 

urvalets representativitet eftersom deras utgångsläge kring motiveringar och motargument kan 

variera på grund av skilda utgångslägen. 

För att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna på ett sätt som speglar spridningen bland 

biblioteken krävdes också att respondenterna kunde representera denna spridning på ett 

rationellt sätt, utan behovet att intervjua en person per bibliotek. Samtidigt krävdes att de som 

intervjuades hade kunskap inom området DDK eller själva var en del av arbetet med en 
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övergång (Ryen 2004, 77–78). Utifrån ovanstående förståelse av hur variationen i urvalet 

skulle vara, utgick valet av respondenter från bibliotekens gemensamma hemsida 

(www.minabibliotek.se) där personalinformation vid de olika biblioteken fanns öppet 

tillgänglig. Därifrån valdes strategiskt tre respondenter vilka antigen hade kunskap inom 

området eller hade en befattning inom organisationen vilken gjorde att de var en del i beslutet 

om en övergång, samtidigt som de kunde representera variationen bland biblioteken. Dessa 

kontaktades inledningsvis via mejl med förfrågan om möjlighet att medverka i intervjun samt 

en enklare beskrivning av ämnet intervjun handlade om och hur lång tid den beräknades pågå 

(ca 60 minuter). Vid kvalitativa intervjuer är urvalets storlek en omdömesfråga kring hur 

många som behöver intervjuas för att uppfylla syftet och besvara frågeställningen på ett 

tillförlitligt sätt. Urvalet som gjordes medförde att de som intervjuades sammantaget 

representerade åtta olika bibliotek med varierande storlek och ort (Ibid., 85–86). 

Respondent 1: Arbetar med Umeåregionens gemensamma bibliotekskatalog 

Respondent 2: Arbetar som distriktschef vid ett antal av Umeå kommuns folkbibliotek 

Respondent 3: Arbetar som bibliotekarie vid ett folkbibliotek i en mindre kranskommun 

Urvalsmetoden är inspirerad av Denscombes (2014, 66–67) ändamålsenliga urval. Detta 

bygger på att välja respondenter som kommer bidra med bästa möjliga information. Urvalet 

blir på så sätt handplockat för deras relevans, kunskap och erfarenhet till ämnet. Detta 

fortsatte sedan med att via de första intervjuerna få tips och kontakt med andra som kunde 

tillföra ytterligare information – så kallat snöbollsurval (Ahrne och Svensson 2015, 41) 

4.3 Analysmetod 

Intervjuerna analyseras efter transkriberingen genom tematisk analys utifrån den metod som 

beskrivs i Braun och Clarke (2006). Den tematiska analysen genomfördes genom att först 

noggrant läsa igenom de transkriberade intervjuerna och föra preliminära anteckningar om 

delar som verkade relevanta för syftet och frågeställningen. Efter detta bröts materialet ner i 

koder bestående av likheter och skillnader i de olika materialen i form av ord eller meningar 

som ansågs relevanta för frågeställningar och syfte samt i viss mån även andra intressanta 

delar vilka kunde bidra med mer djup till resultatet. Frågeställningarna fungerade på detta sätt 

till viss del ledande under kodningen av materialet.  Kodningen gjordes med hjälp av 

mjukvaran OpenCode. OpenCode är framtaget för analys och kodning av data i text, 

exempelvis transkriberade intervjuer. Efter kodningen av materialet var färdig placerades 

koder med liknande aspekter eller relevans tillsammans och bildade så de förta kategorierna. 
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Kategorierna fungerade för att visa på skilda aspekter inom de teman som sedan utarbetades. 

När samtliga koder blivit tilldelade en kategori analyserades även dessa för att se om vissa 

gick att slå ihop eller om de var överflödiga. Teman är samlingar av kategorier som relaterar 

till liknande aspekter och mönster inom empirin och samtidigt är relevanta för att kunna 

uppfylla syfte och besvara frågeställningar (Ibid., 87). Under framtagningen av teman och 

under kodningen användes inget standardiserat mått på vad som utgör dessa, utan snarare en 

flexibel bedömning hur de relaterade till tidigare forskning och vald teori-ram (Ibid., 82–83, 

89). Efter framtagning av teman granskades dessa, och transkriberingarna lästes om för att se 

om det kunde utvecklas nya eller om något tema saknade tillräckliga data för att anses som 

trovärdigt. De teman som fanns kvar namngavs med tydlig koppling till deras relevans för 

uppsatsen samt att två huvudteman för den första frågeställningen framkom (se figur 2) (Ibid., 

82–83). När teman och kategorier var grundligt genomarbetade påbörjades presentationen av 

resultaten.   

Valet att använda tematisk analys motiveras genom dess flexibilitet gentemot teori och 

epistemologi samt att den skapar en tydlig struktur i analysarbetet som både underlättar och 

ökar tillförlitligheten (Ibid., 78–81).  

 

Figur 2 Ett utdrag ur den tematiska analysen, från det oarbetade materialet till kodningen och vidare till hur koderna 
placerades under kategorier och slutligen kategorier under teman. 



 

 

 

21 

4.4 Etiska överväganden 

Vid kvalitativa intervjuer är etiska aspekter speciellt viktiga att ta hänsyn till då respondenten 

ger en djup och personlig inblick i området som studeras (Ryen 2004, 155). För att säkerställa 

att respondenterna kände sig trygga att uttrycka sig fritt och utan risk för att senare bli 

igenkända är alla respondenter anonyma, vilket de blivit informerade om vid första kontakt 

och innan intervjun påbörjades. Information om vad studien handlar om och hur den kommer 

användas har också förmedlats vid första kontakt. Detta för att respondenterna om de kände 

sig otrygga skulle ha möjlighet att avböja medverkan. Utöver detta är även de bibliotek som 

de jobbar på inte nämnda för att vidare anonymisera de medverkande och då det inte var 

relevant för syftet. Transkriberingar och annat intervjumaterial förvarades på egna verktyg 

och antalet kopior på transkriberat material hölls på lägsta möjliga nivå (Vetenskapsrådet 

2019) 

4.5 Felkällor 

Att använda sig av kvalitativa intervjuer som metod medför vissa risker, vilka både berör 

svagheter i metoden och hos personen som genomför intervjun. För det första finns risken att 

endast en begränsad del av fenomenet som undersöks tas upp, och andra delar som skulle 

spelat stor roll missas. Detta kan ske medvetet från respondentens sida genom att måla upp en 

bild av i detta fall DDK-övergången, som egentligen inte stämmer utan fyller syften hos 

respondenten exempelvis som identitetsbyggande eller ”politiska” syften inom organisationen 

(Ahrne och Svensson 2015, 53–54). Bortfall av relevant information som beskrivs ovan kan 

också komma från intervjuarens sida, genom att denne misstolkar eller uttolkar betydelsen av 

vad respondenten säger på ett felaktigt sätt och så drar felaktiga slutsatser av vad som sagts 

(Ibid., 54). Även intervjuarens färdigheter att förhålla sig neutral och säkerställa att 

respondenten talar ”direkt från hjärtat” samtidigt som de berör undersökningens teman, kan 

ses som en svaghet i kvalitativa intervjuer. Förmågan till detta är högst personlig och står ofta 

i relation till hur van man är vid att genomföra intervjuer (Ryen 2004, 91-92). 
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5 Resultat och Diskussion 

I följande kapitel presenteras och organiseras resultatet av den tematiska analysen utifrån de 

teman som framkommit. Under de olika temana analyseras och diskuteras resultaten för att 

djupare kunna tolka, förklara, motivera och ifrågasätta resultatet utifrån organisationsteorin 

och den tidigare forskningen. Den första delen tar upp resultatet av den första 

frågeställningen: motiveringar till en DDK-övergång. Den andra delen hör till frågeställning 

två: vilka strategier som användes för att bemöta motargument och motstånd vid DDK-

övergången. 

5.1 Folkbibliotekens motiveringar till övergång 

Genom den tematiska analysen framkom sex skilda teman som lyfter de motiveringar som har 

framhållits under övergången till DDK vid Umeåregionens bibliotekssamarbete. Dessa teman 

kunde vidare placeras under två skilda huvudteman för att lättare förklara hur motiveringarna 

utgick från skilda grunder. 

 

Figur 3. Två huvudteman som framkom genom den tematiska analysen och de teman som relaterar till respektive huvudtema. 
Avstånd mellan noder är ej informationsladdade. 

5.1.1 Inomorganisatoriska motiveringar 

De inomorganisatoriska motiveringarna utgår från de motiveringar som framhållits och berört 

den egna organisationen direkt: organisationsutveckling, proaktiv förändring och fördelar med 

DDK. 

Organisationsutveckling 

Att utveckla både organisationen och dess medarbetare är en stark motivering till en 

omklassificering av samlingarna. Samtliga respondenter har lyft motiveringar inom detta 

område med vissa skillnader. Respondent 1 och 2 såg att man genom övergången till DDK 

fick tillfälle att gå igenom sina samlingar och lära känna dessa djupare. Samtidigt kunde 

samlingarna städas och gallras från äldre material som inte längre var aktuella. Utöver detta 
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kunde lokalen snyggas till och biblioteksrummet fick ofta lov att möbleras om för att passa 

det nya klassifikationssystemet. Respondent 3 lyfte värdet i att personalen vid biblioteken fick 

tillfälle att lära sig någonting nytt och utvecklas som individer: ”En stor poäng är att alla ska 

vara med och förstå tills man är färdig”. Motiveringarna visar tydliga paralleller med 

organisationsutveckling genom en tanke på att alla människor inom organisationen vill och 

kan utvecklas och lära sig nya saker (Jacobsen och Thorsvik 2002, 457–458). 

Det var ju också ett jättebra sätt att gå igenom beståndet, förnya och plocka bort så att 
jag tänker att lika som att man skulle gjort en rejäl gallring av sitt bestånd (Respondent 

2) 

Detta perspektiv på fördelar med en omklassificering har inte framkommit i den tidigare 

forskningen vilken snarare rört mer praktiska motiveringar som ekonomiska eller att hänga 

med i utvecklingen och mindre om värdet i fortbildning bland personalen (Shorten, Seikel och 

Ahrberg 2005 & Steele och Foote 2011). Att framhålla dessa motiveringar gör 

förändringsarbetet inte endast till en strukturell förändring fokuserad på samordning och 

styrning utan även en kulturell förändringsprocess där personalens attityder, åsikter och 

uppfattningar ska förändras för att kunna acceptera övergången (Jacobsen och Thorsvik 2002, 

443)  

Fördelar med Dewey 

Det har framkommit under intervjuerna att klassifikationssystemet inte i någon högre grad är 

till för besökarna vid biblioteken, utan snarare ett verktyg för personalen att sortera och hitta i 

samlingarna. Trots detta påpekar både Respondent 1 och 2 fördelen för besökarna med att ha 

ett klassifikationssystem som utgår från siffror istället för bokstäver. Siffror ses i regel som 

lättare att både komma ihåg och för att förstå att det handlar om en kod. 

Klassifikationssystemens relevans för besökarnas informationssökning har som tidigare 

nämnts fått en mindre betydelse genom utvecklingen av online-kataloger och fritextsökning. 

En del av klassifikationssystemen som dock fortfarande är relevant för besökarna är 

böckernas placering i relation till annat. Den övervägande delen av besökare hittar ett verk 

genom bibliotekets OPAC och browsar sedan hyllan efter annat relevant material (Lund och 

Agbaji 2018, 654; Steele och Foote 2011, 18). DDK:s hierarkiska och enumerativa 

uppbyggnad skulle utifrån ett browsing-perspektiv så kunna vara lättare för besökarna att hitta 

i. 

Lättare att förstå att en bok som handlar om matematik står på 510, men vad är det som 

säger att den handlar om matematik om den står på Ta? (Respondent 2) 
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En till anledning till att vi bytte var, för det har vi alltid fått frågor om tidigare, varför är 

exempelvis H skönlitteratur, det är helt ologiskt. Men att en siffra är en kod är så 

självklart för folk (Respondent 3) 

I Shorten, Seikel och Ahrbergs (2005, 131) undersökning kring varför akademiska bibliotek 

inte omklassificerade sina samlingar till LCC framkom att besökarna ofta saknade 

medvetenhet om klassifikationssystemet om biblioteket inte hade en delad samling, vilket 

togs som en anledning att låta bli att byta. Omklassificering skulle möjligen endast krångla till 

det för besökarna om samlingar började flyttas om och att personalen själva inte såg någon 

anledning till att byta. Detta kan ställas i kontrast till vad som framkommit i denna 

undersökning där låntagare ifrågasätter klassifikationssystemet och alltså uppenbarligen är 

medvetna om det, och deras åsikter används som en motivering till omklassificering.  

Proaktiv förändring 

I och med att KB beslutat att inte fortsätta utveckla SAB, vilket var det tidigare 

klassifikationssystemet som användes av biblioteken i undersökningen, motiverades också en 

övergång som en proaktiv åtgärd då det framhållits att alla folkbiblioteket skulle övergå till 

DDK så småningom och att SAB skulle i stort sett försvinna helt från svenska bibliotek. Detta 

fungerade som en sporre för biblioteken att sätta igång för att inte halka efter i ett senare 

skede när SAB inte längre användes och underhållet av systemet således skulle ligga efter 

ännu mer. Proaktiva förändringar beskrivs inom organisationsteorin som förändringar som 

genomförs utifrån en förväntad förändring inom eller utanför organisationen, framförallt för 

att minska kostnader och behålla effektivitet (Johansson 2002, 87). Att vara tidigt ute skulle 

även minska takten med vilken förändringen skulle behöva genomföras.  

Man tänker mer framåt, SAB blir ett dött system som inte hänger med. Inget direkt 

missnöje med SAB (Respondent 1) 

Men och då uppfattade väl Umeå det i alla fall som det presenterades [av KB] som att 

det var det här man skulle göra, katalogiseringen på det gamla sättet kommer att sluta 

och så kommer alla att gå över till det här [DDK] (Respondent 3) 

Det har under intervjuerna också framkommit vissa negativa effekter av att vara tidigt ute i en 

förändring. Under 2013 då de första biblioteken inom Umeåregionens bibliotekssamarbete 

övergick till DDK fanns det fortfarande ingen nationell standard för hur bland annat 

skönlitteratur skulle märkas eller hur hylluppställningen skulle anpassas efter det nya 

systemet.    

Sen vet jag att det fanns kritik mot varför det inte kom någon nationell standard varför 

finns det ingen som talar om att såhär ska det vara (Respondent 2) 
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Som tidigare tagits upp meddelade KB under 2014 att utvecklingen och underhållet av SAB 

skulle avslutas, trots detta har nu BTJ tagit på sig att fortsätta utveckla SAB-systemet och på 

så sätt hålla det aktuellt (BTJ 2019). Detta medför att övergången till DDK inte är lika 

självklar utifrån motiveringen om att SAB var ett system som inte längre skulle utvecklas och 

i längden försvinna. Det är svårt att i nuläget spekulera i om detta kommer att påverka andra 

bibliotek som funderar på en omklassificering, men det skulle kunna medföra att bibliotek 

som använder SAB inte ser internationalisering och fördelar med Dewey som tillräckliga för 

en omklassificering. Respondent 1 diskuterar vad som krävs för att fler bibliotek nationellt 

ska övergå till DDK och lägger fram en teori om ett möjligt tröskelvärde då tillräckligt många 

omklassificerat för att resterande ska vilja följa med. Detta liknar en kommentar från 

Svanberg (2006, 44): ”Det krävs att ett antal bibliotek bestämmer sig för en övergång för att 

fördelarna med övergången ska överväga över nackdelen”. Sådana trender har även 

diskuterats i den tidigare forskningen. Dock finns det en andel bibliotek som med största 

sannolikhet inte kommer följa strömmen vid en omklassificeringstrend utan stannar och är 

nöjda med det gamla systemet (Shorten, Seikel och Ahrberg 2005, 132).  

5.1.2 Utomorganisatoriska motiveringar 

De utomorganisatoriska motiveringarna till DDK-övergången är de som grundar sig i faktorer 

eller förändringar utanför Umeåregionens bibliotekssamarbete men som trots detta påverkar 

och motiverar biblioteken till en omklassificering. 

Reaktiv förändring 

Respondenterna framhåller att en av de viktigaste motiveringarna till en DDK-övergång var 

KB och Svensk biblioteksförenings beslut att övergå till DDK (Svensk biblioteksförening 

2008, 5-9; Aagaard 2019). Denna form av reaktiva förändringar till följd av förändringar i 

omvärlden tas upp inom organisationsteorin som en vanlig anledning till förändring för att 

behålla legitimitet eller effektivitet (Jacobsen och Thorsvik 2002, 442). I fallet 

Umeåregionens bibliotekssamarbete tas framförallt legitimitet upp som en anledning till att 

omklassificera till DDK. Detta genom att det tidigare SAB-systemet skulle sluta utvecklas, 

vilket skulle leda till att om man behöll det skulle halka efter i utvecklingen. I likhet med KB 

och Svensk biblioteksförening såg framförallt ledningen vid biblioteket att underhållandet av 

två klassifikationssystem inom Sverige var ohållbart, dels på grund av att Sverige är ett litet 

land, dels att det medför stora ekonomiska kostnader att underhålla ett eget 

klassifikationssystem (Svensk biblioteksförening 2008, 5). Att en organisationsförändring 

påbörjas när man ser att andra organisationer gör det kan även kopplas till den tidigare 



 

 

 

26 

forskningen kring omklassificering, speciellt i den våg av omklassificeringsprojekt som 

pågick vid akademiska bibliotek i USA under 60- och 70-talet. En anledning till detta var att 

LCC sågs som ett mer legitimt klassifikationssystem därför att det var utvecklat och 

underhölls av Library of congress (Steele och Foote 2011, 16).  

I och med att KB eller nationalbiografin inte längre använde SAB så blev det ohållbart 

att hålla kvar i SAB, och tänka sig att man i ett litet land som Sverige ska kunna 

upprätthålla två system (…) När Kungliga biblioteket och Biblioteksföreningen kom 
med rekommendation då sa hon (F.d. bibliotekschef Umeå kommun) direkt att 

Umeåregionen bibliotekssamarbete ska övergå till DDK (Respondent 1) 

Vi fick info om DDK, att det var ett system som skulle införas på alla bibliotek 

(Respondent 2) 

Citaten ovan beskriver hur respondenterna har motiverat en övergång till DDK efter att KB 

och Svensk biblioteksförening under 2013 förordade en övergång (Aagaard 2019). KB:s 

övergång till DDK och den efterföljande motiveringen av Umeåregionens bibliotek tyder på 

att KB:s roll som samverkans- och utvecklingsansvarig för hela bibliotekssverige ses som 

legitimt, och på så sätt som en myndighet med auktoritet bland biblioteken i regionen 

(Kungliga biblioteket 2019). I samband med behandlandet av ovanstående tema togs även 

frågan om respondenterna såg några problem med det tidigare systemet (genomgående SAB). 

Det framkom lite olika uppfattningar om huruvida SAB var ett så föråldrat system som 

påpekats från KB:s håll (Svanberg 2006, 6). Respondent 1 sade att det inte fanns några större 

brister i SAB medan Respondent 2 och 3 uttryckte att nyare ämnen kring bland annat 

datavetenskap och idéhistoria visade på brister och att den starka svenska prägeln på SAB 

möjligen inte var lika fördelaktig längre – med förbehåll för att DDK har en nordamerikansk 

prägel.  

Vissa ämnen som man känner, här hör det inte ihop det passar inte in här eller där 

sådana ämnen som har kommit senare som idéhistoria som är lite från två världar 

(Respondent 3) 

Trots att det togs upp smärre utvecklingsbehov av det tidigare systemet var detta inte en av de 

tungt vägande motiveringarna utan snarare något som relaterade till den proaktiva 

förändringen genom SAB:s avveckling (se proaktiv förändring ovan). 

Internationalisering 

Respondent 1 såg internationaliseringen som en viktig faktor för övergången till DDK, 

framförallt möjligheten till att kunna använda sig av färdiga klassifikationer på böcker och 

genom detta underlätta arbetet med klassning av utländsk litteratur på större bibliotek där 

denna samling ofta är stor och viss primärklassificering sker på plats. Även Respondent 1 såg 
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liknande fördelar med ett internationellt system och påpekade även att det underlättar för de 

som arbetar med klassificering att kunna använda en internationell klassificering då den finns 

tillgänglig. Fördelen med DDK:s internationella spridning har lyfts vid flera tillfällen under 

arbetet främst i relation till akademiska bibliotek. KB såg detta som en möjlighet att öka 

spridningen av svensk forskning och litteratur (Svanberg 2006, 18). Även Boukhchana (2014, 

48) såg i sin masteruppsats att folkbiblioteken värdesätter DDK:s internationalitet då 

biblioteken liksom resten av samhället präglas av en mer internationell miljö. 

Vi är ändå ett ganska stort bibliotek med mycket utländskt material, att återanvända 

katalogposter stämmer ganska väl, och sen allt som är översatt från utländska böcker. 
Man kan ju tänka att det är mest intressant för forskningsbibliotek, [Men] det är högst 

relevant för folkbiblioteken! (Respondent 1) 

Möjligen är motiveringen kring internationalisering i större grad en motivering för ett 

sammanhållet biblioteksväsende oavsett om det gäller forskningsbiblioteken eller 

folkbiblioteken och att värdet av internationaliseringen är något mindre för folkbiblioteken 

vilket kunde urskiljas i den tematiska analysen då man ofta återkopplade den internationella 

motiveringen till akademiska bibliotek. ”Jag tänker på UB och sådana här ställen, asså jag 

menar att om det finns katalogiserat i USA på samma bok varför ska vi inte använda det” 

(respondent 2). Denna motivering att byta klassifikationssystem för att bidra till ett mer 

sammanhållet biblioteksväsen tas upp i forskningen av bland annat Liu et.al (2012. 860) som 

såg att man motiverade en omklassificering med att öka interaktioner med andra akademiska 

bibliotek med samma klassifikationssystem. En vidare utveckling i riktning mot ett 

sammanhållet biblioteksväsen är Respondent 3 som lyfter en motivering kring ”en pedagogisk 

röd tråd” där framförallt yngre besökare på biblioteken lär sig ett klassifikationssystem som 

sedan hänger med genom skolbiblioteken och vidare till de akademiska biblioteken. Då de 

svenska akademiska biblioteken började övergå till DDK var det så rimligt för folkbiblioteken 

att göra detsamma för att bibehålla denna pedagogiska röda tråd. Denna motivering har inte 

kommit upp specifikt i KB och Svensk biblioteksförenings rapporter kring en övergång till 

DDK, dock kan den kopplas till att hålla svensk biblioteksverksamhet sammanhållen (Svensk 

biblioteksförening 2008, 5). 

Externa aktörer 

Det avslutande temat från de utomorganisatoriska motiveringarna kommer från externa 

aktörer, på vissa plan relaterar det till begreppet om reaktiva förändringar genom att det är en 

faktor utanför den egna organisationen som påverkar beslutet (Jacobsen och Thorsvik 2002, 

441). Trots detta placeras den under ett eget tema då dessa motiveringar skiljer sig så pass 
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mycket från de reaktiva och att det finns en händelsekedja som gör att de förtjänar behandlas 

separat utifrån hur det förklarades av Respondent 1 och 2.  

Umeåregionens bibliotekssamarbete bildades under 2003 och det beslutades att 

Stadsbiblioteket skulle sköta den gemensamma katalogen för hela samarbetet. Under denna 

period köptes den bibliografiska servicen genom BTJ:s tjänst BURK, varifrån även media 

köptes in. Under en senare upphandling förlorade dock BTJ Umeåregionens 

medieupphandling vilken istället skulle skötas av Adlibris, trots att biblioteken skulle kunnat 

behålla den bibliografiska servicen från BURK sades denna upp från BTJ:s håll och 

bibliotekssamarbetet fick tidigare än planerat övergå till Librissamarbetet 2014. Genom 

övergången till Libris underlättades DDK-övergången då Sveriges depåbibliotek och 

lånecentral, vilken är partner med KB, är placerad i Umeå och har som uppdrag att underlätta 

bibliotekens litteraturförsörjning nationellt och även arbetar med fjärrlån internationellt. 

Depåbiblioteket klassificerar sina samlingar i Libris och har sin egen samling men förvarar 

delar av den i Umeå stadsbiblioteks samlingar och utlåningen av dess material skedde genom 

Stadsbiblioteket. Depåbiblioteket, med sin koppling till KB, började så direkt att 

omklassificera sina samlingar enligt DDK när detta förordades. När så Umeåregionens 

bibliotekssamarbete övergick till Libris överfördes maskinellt alla depåbibliotekets 

katalogposter in i Umeåregionens lokala BOOK-IT system och OPAC. På så sätt tillkom 

mängder av DDK-klassat material rakt in i regionens system vilket gav övergången till DDK 

en rejäl skjuts.  

Sen kom vi att bli ett Libris bibliotek tidigare än vad vi egentligen hade tänkt, vi hade 

gjort en litteraturupphandling och då från att BTJ var vår främsta leverantör av 

medierna utan det blev Adlibris som vann upphandlingen […] Lite speciellt situation 

därför att depåbiblioteket ligger här, därför att dem katalogiserar ju i Libris och sen 
använder de vårt lokala system när dem har lånat ut men inte haft hela sin katalog i 

Book-it (Respondent 1) 

Övergången till att bli ett Libris bibliotek medförde också att biblioteken sparade in pengar på 

de tjänster som tidigare köps in av BTJ vilka omsattes till anställning av katalogiserare som 

kunde arbeta i Libris. Vilket Respondent 2 som en positiv effekt i processen: ”Vi sparade ju 

rätt mycket pengar på det [gå över till Libris] så vi hade råd att anställa fler som höll på med 

katalogisering”. 

Motiveringarna som tagits upp utifrån externa aktörer är i stort sett frånvarande i den tidigare 

forskningen kring omklassificering. Omklassificering och övervägandena där i beskrivs ofta 

som något som kommer utifrån bibliotekens egna behov eller preferenser och inte som en 
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reaktion på hur företag och andra organisationer påverkar biblioteket. Möjligen skulle detta 

kunna bero på att majoriteten av den tidigare forskningen utgår ifrån kvantitativ forskning 

med enkätsvar vilka missar att behandla externa aktörer som en motivering till eller alternativt 

till att inte omklassificera (Lund och Agbadji 2018b & Shorten, Seikel; Ahrberg, 2005). En 

vidare analys av frånvaron av problematiseringen kring externa aktörer i den tidigare 

forskningen är att respondenterna i denna undersökning har en position inom organisationen, 

vilket leder till en större förståelse och inblick i frågor som rör upphandling och externa 

aktörer. Det som närmast berör externa aktörer som en motivering till omklassificering är då 

Shorten, Seikel och Ahrbergs (2005,17-19) beskrivning av förändringen inom 

omklassificering genom utvecklingen av bättre teknik för genomförandet av omklassificering 

och e-bokens uppkomst. Både e-boken och teknikutveckling skulle kunna sägas likna 

ovanstående externa aktörer genom att endast genom sin koppling till bibliotekens och 

bibliotekens behov av dem motivera en omklassificering.  

Organisationsteorin behandlar däremot grundligt hur externa aktörer och omvärldsfaktorer 

påverkar organisationer, bland annat genom det som togs upp ovan (ibid., 19) kring 

teknikutveckling som ett externt tryck på organisationer att behöva förändras. Vidare beskrivs 

hur organisationer kan pressas (indirekt eller direkt) av externa aktörer att ta beslut om 

förändring som annars inte skulle setts som nödvändig (Jacobsen och Thorsvik 2002, 18-19, 

267).     

5.2 Strategier för att bemöta motargument och motstånd 

Nedanstående fem teman är resultatet som framkommit för att besvara uppsatsens andra 

frågeställning kring vilka strategier som använts för att bemöta motargument och motstånd i 

övergångsprocessen till DDK. Till skillnad från ovanstående teman inkapslas de inte av skilda 

huvudteman utan utgår direkt från teman uppkomna ur kategorierna i den tematiska analysen. 

Kronologiskt skiljer sig strategierna något från varandra då vissa implementeras innan eller 

efter beslutet om en övergång och andra pågår genomgående under hela processen. 

 

Figur 4. De fem teman som representerar strategier och arbete för att minska motargument, framtagna genom den tematiska 
analysen. 

 

Egenbestämmande Anpassning av DDK Samarbete och dialog Karismatisk och 

diktatoriskt styrd 

förändringsstrategi 

Utbildning 
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Anpassning av DDK 

När folkbiblioteken bestämde att en omklassificering skulle genomföras krävdes vissa 

anpassningar för att passa förhållandena vid biblioteken. Anpassningen rörde sig bland annat 

om att korta ned långa koder, framförallt vid mindre bibliotek där behovet av att dela upp 

samlingarna djupare inte kändes nödvändigt, Respondent 2 nämner detta på följande vis: ”Vi 

bestämde ganska tidigt att vi skulle ha koder på bara tre siffror, så att vi hade 510 men inte 

punkt och något mer”. Att använda sig av förkortade koder inom DDK är ett vanligt 

förekommande sätt att undvika långa och krångliga koder, delvis för att underlätta för 

besökare att minnas koden men även vid uppställning av böcker och för en effektivare 

katalogisering (Shorten, Seikel och Ahrberg 2005, 127).  

Vill man ha [kod för en kranskommun] blir det väldigt många siffror, vi har därför 
avrundat. Det finns något som kallas förkortad kod som man se via webb Dewey. Men 

den är inte heller riktigt konsekvent gjord, vi följer det oftast fast ibland så tycker vi att 

vi inte vill följa det (Respondent 3) 

En annan anpassning som gjordes för att DDK skulle passa vid Umeåregionens folkbibliotek 

berörde klassificeringen av barn/ungdoms- och skönlitteratur. I DDK finns ingen tydlig 

klassning för vilken målgrupp boken är riktad till och vidare är DDK uppbyggt så att böcker 

om och av en författare klassificeras så att de står bredvid varandra. Detta anses av 

respondenterna som krångligt framförallt för besökarna, vilka är vana vid en hylluppställning 

där exempelvis biografier om en författare inte placeras på samma ställe som vad hen har 

skrivit inom skönlitteratur. Det kom att utvecklas en nationell standard för hur skönlitteraturen 

skulle ställas upp men för många bibliotek som var tidiga med att börja omklassificera 

(däribland ett av biblioteken som respondent 2 jobbar vid) lämnades skönlitteraturen med 

SAB. När den nationella standarden sedan kommit fick den nya litteraturen dessa koder och 

den gamla lämnades med SAB koder.  

Vi har ju skönlitteraturen för sig och sen har vi ju den nationella standarden som vi har 

kommit överens om att det ska stå roman och sådär (Respondent 3) 

Fortfarande har vi sagt att vi inte märker om den gamla skönlitteraturen utan det får stå 
Hc och Hce och sådär, men det som köps nytt nu där står det roman, poesi, serier och 

sådär (Respondent 2) 

 Ekonomiskt är det fördelaktigt att lämna äldre litteratur som kan fasas ut senare, det medför 

dock att samlingen under en tid kommer bli delad i två olika klassifikationssystem. För att en 

delad samling ska fungera optimalt krävs att man utvecklar tydlig skyltning för att skilja dem 

åt, delade samlingar tar också oftast större plats än enhetliga vilket kan vara svårt för små 

bibliotek med begränsad yta (Liu et.al 2012. 861). 
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Även hyllplaceringen anpassades efter de enskilda bibliotekens preferenser. Respondent 3 

uttrycker att man i början av arbetet jobbade så strikt man kunde efter hur DDK ska se ut och 

placeras. Senare när personalen började lära känna systemet hittade man alternativa 

placeringar för att underlätta för låntagarna och passa samlingen i stort; tydligt utryckt av 

Respondent 3: ”Det anpassas till besökaren vi är inte till för att tillfredsställa Dewey”. De 

anpassningar som gjorts cirkulerar framförallt kring aspekter som det tidigare systemet 

tillhandahöll men vilka DDK inte gör på samma sätt: 

Man har ju använt klassifikationssystemen lite annorlunda i Sverige vad gäller 

hylluppställning, att man i SAB har lagt till inte bara ämnes klassifikationen utan andra 
aspekter som ålder, målgrupp i klassningen. Det är en omställning att inte tänka på det 

när man har DDK (Respondent 1) 

Genom minabibliotekssamarbetets gemensamma katalog minabibliotek.se kan man lätt se hur 

olika bibliotek har anpassat placeringen av media efter egna preferenser. Exemplet nedan 

utgår från en sökning på boken Homo Deus: en kort historik över morgondagen av Yuval 

Noah Harari från 2017. 

 

Figur 5. Sökning i Umeåregionens gemensamma OPAC (minabibliotek.se) där man tydligt ser hur de olika biblioteken har 
placerat Homo Deus av Yuval Noah Harari. 

Möjligheten att anpassa DDK och genomföra det i mindre etapper genom att börja vid delar 

som uppfattas som enkla gör förändringen mer inkrementell, bestående av att stegvis 

implementera det nya systemet (Jacobsen och Thorsvik 2002, 441). När en inkrementell 

förändring genomförs kan man så börja i delar som känns enkla eller i de delar av 
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organisationen som har enklast att ta till sig och acceptera den och på så sätt minska risken för 

att medarbetare känner att arbetet de sysslat med tidigare har saknat mening. Inkrementella 

förändringar minskar också risken eller åtminstone mängden av dubbelarbete genom att 

etapperna av förändring kan planeras in under perioder med mindre arbetsbelastning vilket 

ofta visat sig vara en orsak till motstånd under en förändring (ibid., 448–449).  

Anpassningar i DDK som en strategi för att efter beslut om en övergång undvika motstånd har 

under intervjuerna uttryckts vara ett vanligt sätt att arbeta. Det finns dock en risk att genom att 

anpassa systemet efter egna behov förlora vissa positiva effekter av att ha ett strikt DDK-

system. Framförallt om man skulle frångå de internationella klassningarna förloras återigen 

möjligheten till att dela katalogdata vilket uttryckts som en motivering för övergången i 

tidigare avsnitt och i tidigare forskning från exempelvis Shorten, Seikel och Ahrberg (2005, 

129). 

Samarbete och dialog 

Något som tydligt har fungerat som en strategi för att undvika motargument och samtidigt för 

att genomföra övergången smidigt, är det samarbete och den dialog som förts genomgående 

under övergången till DDK. Detta gäller både vid de enskilda biblioteken och inom hela 

bibliotekssamarbetet genom Umeåregionens egna Dewey-arbetsgrupp vilken samlades och 

bollade idéer, problem och diskuterade frågor som uppkom under och innan arbetet med 

omklassificeringen. Denna grupp bestod av representanter från samtliga kranskommuner 

inom samarbetet samt tre representanter från stadsbiblioteket och de två delarna av 

kommunens närbibliotek norr och söder.  

Alla kommuner var representerade, varje kommun hade en representant och från väven 

eller det som blev väven. Och närbiblioteken norr och söder inte en från varje bibliotek 

(Respondent 1)  

I en liten grupp kan det vara svårt att få nå andra perspektiv, därför viktigt att kunna ha 

en grupp att arbeta med utanför det enskilda biblioteket. Inte så många att prata och 

bolla med (Respondent 3) 

Att genomföra en förändring uttrycks av Respondent 1 och 2 som framförallt enkelt (i 

kontexten dialog) vid mindre bibliotek där diskussioner kring problem och upplägg kan 

framföras mer informellt runt till exempel fikabordet eller mindre personalmöten. Större 

bibliotek påpekas däremot ha en längre beslutskedja och ofta flera avdelningar, vilket kräver 

en mer genomarbetad strategi för en välfungerande dialog.  

Det är så mycket lättare när man är vid ett mindre bibliotek, så kan man sitta vid 

fikabordet och så pratar man och alla får vara med och tycka lite (Respondent 2)  
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Något som skulle kunna minska risken för dubbelarbete och på så vis arbetsbelastningen i och 

med en omklassificering är att ta in extra personal i arbetsintensiva moment. Detta är dock 

inget som någon av respondenterna tagit upp som något som gjorts i större omfattning och 

inte heller något som tagits upp som ett problem under arbetet. Det togs in viss hjälp från 

feriearbetare och praktikanter men det mesta arbetet gjordes av ordinarie personalen vid 

biblioteken. Att omklassificeringen av material genomförs av ordinarie personal är något som 

kommer igen i forskningen där det visat sig att en majoritet av arbetet med omklassificering 

görs in house vid akademiska bibliotek i USA (Steele och Foote 2011, 23–24). Det framstår 

inte som att det funnits någon brist på personal som kunnat arbeta med omklassificeringen vid 

biblioteken i Umeåregionen, vilket kan ställas i kontrast till att en av de främsta anledningarna 

till att inte omklassificera enligt Shorten, Seikel och Ahrberg (2005, 128) varit att det saknats 

personal för genomförandet.  

Karismatisk och diktatoriskt styrd förändringsstrategi 

Under intervjuerna har det lyfts att det fanns framförallt en drivande person i 

bibliotekssamarbetet som var insatt i hur DDK-systemet fungerade och kunde fungera som 

hjälp vid praktiska frågor och kunde lägga fram och motivera övergången för personal innan 

övergången och senare praktiskt hjälpa till vid omklassificeringen, samtidigt fanns en tendens 

av den diktatoriska förändringsstrategin genom att den dåvarande bibliotekschefen tydligt 

sade att övergången till DDK skulle genomföras eftersom KB och Svensk biblioteksförening 

hade förordat det. Detta ses som en kombination av de två förändringsstrategierna karismatisk 

och diktatorisk som beskrivs i Jacobsen och Thorsvik (2002, 451). Denna kombination är 

inget som inom teorin påpekats fungera eller ens existera utan är endast ett resultat av den 

tematiska analysen och den egna förståelsen av hur arbetet vid biblioteken har sett ut. Den 

karismatiska förändringsstrategin är ofta en metod vilken minskar risken för motargument i 

samband med organisationsförändringar. Det beror på att den som fyller rollen som 

karismatisk ledare har en förmåga att framhålla det positiva med det nya systemet så pass 

lyckat att resten av medarbetarna smittas av entusiasmen och så lättare ser fördelarna istället 

för nackdelarna (Jacobsen och Thorsvik 2002, 454).  

Vi hade jättemycket nytta av [Respondent 1], Och hen var också på för hen ville ju se 

hur det gick om det gick att göra (Respondent 2) 

Många andra bibliotek om man tittar Malmö med flera har haft en väldigt 

genomarbetade projektorganisation, så har inte vi haft det utan det har bara hängt på 

eldsjälar. (Respondent 1) 
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Den diktatoriska förändringsstrategin är till viss del en motsats till den karismatiska 

förändringsstrategin genom att inte försöka förändra medarbetarnas åsikter till ett nytt system 

utan är direkt top-down styrt med en chef som säger vad som skall genomföras och det gäller 

sedan för personalen att genomföra förändringen. Denna strategi resulterar ofta i motstånd och 

motargument mot förändringen då personal lätt känner sig förbisedda och inte involverade i 

de beslut som direkt berör dem (Jacobsen och Thorsvik 2002, 451). Inom den diktatoriska 

förändringsstrategin finns en fas då ledningen funderar kring hur motargument ska bemötas 

och arbetas runt, att som en strategi i detta skede utse eller snarare träffa en ”karismatisk 

ledare” för förändringen ur personalen kan vara ett effektivt sätt att bemöta både motstånd och 

motargument. Respondent 2 uttrycker i följande citat tydligt kombinationen av både en 

karismatisk och diktatorisk förändringsstrategi: 

Jag tror det [övergång till DDK] hade att göra med att man hade [respondent 1] som 

ansvarig person som man hela tiden kunde bolla med, som kunde och som visste. Och 
som sagt att den här [F.d. bibliotekschef], hen var ju, det var bara att det skulle göras 

och då fick man ju… hur svårt kan det vara. (Respondent 2) 

Trots att ledningens roll i omklassificeringsprojekt inte presenterats direkt i den tidigare 

forskningen (exempelvis Lund och Agbadji 2018b; Shorten, Seikel och Ahrberg 2005) torde 

dess roll vara något som alltid påverkar beslutet att omklassificera eller inte. Här finns en 

kunskapslucka inom den tidigare forskningen kring vilken roll som ledningen spelar och om 

personalens och ledningens syn på behovet av en omklassificering kolliderar och hur det 

kommer till uttryck. Något som är nära kopplat till ledningen vid bibliotek i 

omklassificeringsprojekt är den ekonomiska biten. Omklassificeringen är en ekonomisk fråga 

och har ibland framhållits som en lyx endast möjlig för bibliotek med mycket pengar (Lund 

och Agbadji 2018a, 658). Ledningens fördelning av resurser mellan olika utvecklingsområden 

leder så till att vissa prioriteras och andra inte får lika stort utrymme. Känner ledningen att det 

inte finns resurser till en omklassificering kan det vara svårt att genomföra även om 

personalen anser det motiverat, eller som respondent 3 lägger fram det: ”går man själv på 

golvet och tänker och har en chef som inte vill förändras, man kan inte dra igång ett sådant 

projekt själv”. Att ha ett visst mått av diktatorisk förändringsstrategi i processen kan vara 

fördelaktigt framförallt i ett tidigt stadie, då risken att man av bekvämlighet väljer att behålla 

ett tidigare system sätts ur funktion om ledningen redan har bestämt sig, för att bemöta 

motstånd krävs dock samtidigt andra strategier för att inte personalen ska känna sig förbisedda 

och ”överkörda”, däribland utbildning.  
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Utbildning  

Respondent 1 och 2 tog upp att samtliga medarbetare vid biblioteken deltog i en endagars 

utbildning under 2010, om hur DDK fungerade och är uppbyggt innan den reella övergången 

till DDK hade startat, och även andra mindre utbildningstillfällen under pågående 

omklassificering. Även Respondent 3 berättar att personalen genomgick en utbildning dock 

inte lika lång som den Respondent 1 och 2 tar upp. Trots värdet i utbildningarna säger 

Respondent 3 att det emellanåt fanns ett glapp i när utbildningar genomfördes och i vilken del 

av processen de enskilda biblioteken var i. Detta medförde att vissa bibliotek som kommit 

längre i arbetet hade desto mer nytta av utbildningarna än bibliotek som inte hade kommit lika 

långt eller inte hunnit starta. Att satsa på utbildning innan ett projekt har startat kan vara ett 

bra proaktivt arbete för att minska risken att personal drabbas av vad som inom teorin 

benämns fruktan för det okända, genom att informera och tydliggöra vad förändringen består 

av konfronterar man det okända som annars kan leda till känslor av osäkerhet. Något som 

Respondent 3 uttryckte mycket klart genom kommentaren: ”När folk är som mest osäkra är 

när de har minst kunskap” (Jacobsen och Thorsvik 2002, 447, 457). Det optimeras dock vilket 

också Respondent 3 uttrycker att de som deltar i utbildningstillfällena är i någorlunda samma 

del av processen så att informationen kan användas i det praktiska arbetet.  

Och då kommer jag ihåg att 2010 var KB... kom två upp från KB och höll en heldag 

för all personal (…) och sen en veckokurs i DDK då KB kom upp och utbildade UB:s 

katalogisatörer och vi som jobbade här fick vara med (Respondent 1) 

Det vi gjorde var att [respondent 1] var ut till oss och hade lite mer informella 

utbildningar på det. Så att då var det som att alla var med och man provade, funderade 

och diskuterade mer såna mindre inga större utbildningsinsatser. (Respondent 2) 

KB såg tidigt ett behov av utbildning inom DDK för bibliotekspersonal. Den skulle utgå 

utifrån två nivåer. Den första, för framförallt referensbibliotekarier och katalogisatörer, men 

även andra intresserade vilka inte jobbade med att konstruera nya koder, skulle bestå av en 

endagarsutbildning och den andra en veckolång kurs med nätbaserad uppföljning för de som 

katalogiserar med DDK (Svenberg 2006, 37). Ambitionen var att utbildningssatsningen för 

folkbiblioteken skulle kunnat genomföras innan 2012, vilket är svårt att se som rimligt när 

övergången vid de tidiga biblioteken inom Umeåregionen inte startade sin övergång före 2013 

(Aagaard 2010, 25; Kvarnström. 2013). Utbildningssatsningen från KB påminner om 

upplägget vid universitetsbiblioteket i Hong Kong under omklassificeringen till CLC då 

personal genomgick en tvådagars-utbildning för att lära känna systemet (Liu etal. 2012, 862). 

Att utbildning minskar risken för motstånd genom att förklara förändringens innehåll och hur 

den skall genomföras är ett av de viktigaste tidiga arbetena för att undvika framtida motstånd 
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vilket också framhållits av KB (Aagaard 2010, 25). Utbildningssatsningarna behöver dock 

planeras noga för att passa in i förändringsprocessen. Denna del är något som framkommit 

som i vissa delar undermålig då utbildningstillfällena inte genomförts parallellt med arbetet 

med omklassificering. Det finns uppenbara svårigheter i att genomföra utbildningar som ska 

klaffa med alla bibliotekens delar i förändringsarbetet. Delvis utifrån perspektivet 

egenbestämmande som tas upp nedan och att omklassificeringsarbetet vid flera bibliotek eller 

hela biblioteksväsen är något som ofta tar långt tid att genomföra (Lund och Agbaji 2018a, 

658). Trots att utbildningstillfällena inte alltid var placerade så att de passade perfekt i 

förändringen framhåller samtliga respondenter att utbildningen fungerade som en viktig del i 

att minska motargument och känslor av otrygghet vid övergången till DDK.  

Egenbestämmande 

Respondenterna förmedlar en bild av att trots att alla biblioteken inom samarbetet skulle 

övergå till DDK var de inte strikt bundna till de regler som finns inom DDK, samt hur eller 

när övergången skulle genomföras. På grund av detta finns det vissa skillnader i hur de olika 

biblioteken har ställt upp, klassificerat och genomfört förändringen. Detta grundar sig i en 

känsla av egenbestämande vid biblioteken som till stor del överlappar med det tidigare 

presenterade temat anpassningar av DDK. Egenbestämmandet har dock av samtliga 

respondenter framhållits så pass tydligt att det krävde ett eget tema. 

Arbete med omklassificering är inget som görs i en handvändning, speciellt inte när det gäller 

ett helt biblioteksväsende eller ett större bibliotekssamarbete. Mycket av 

omklassificeringsarbetet har effektiviserats genom teknikutveckling men ändå kvarstår arbetet 

med ny hylluppställning, ommärkning och för att inte tala om de kulturella förändringarna 

inom organisationen för att personalen skall känna sig trygg med det nya systemet (Steele och 

Foote 2011, 17–18). Respondenterna uttryckte framförallt att eftersom övergången till DDK 

inte hade en specifik och avgränsad tidsplan infann sig en känsla av vad som i denna uppsats 

valts att kallas egenbestämmande. Det finns risker med att inte sätta en tidsplan på projekt. 

Jacobsen och Thorsvik (2007, 324) påpekar att en förändring med klara tidsgränser är 

betydligt mer motiverande för personal än de utan. Trots detta påstående förefaller det som 

om avsaknaden av en fast tidsram har minskat pressen på personalen vilket lett till en känsla 

av att man fortfarande har makten och ansvaret att sköta förändringen utifrån sina egna 

förutsättningar. Detta leder i förlängningen till att minska risken att stress och motstånd 

uppstår när förändringen presenteras samt under pågående arbete då man inte behöver 

nedprioritera andra uppgifter till förmån för omklassificering. Detta kan till viss del kopplas 
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till organisationsutvecklingsmotiveringen som behandlats tidigare. Genom att medarbetarna är 

en viktig del i processen med att genomföra förändringen ses de ha ett visst ”ägarförhållande” 

i förändringen och inte endast som reagerande på överordnades beslut (Jacobsen och Thorsvik 

2007, 457–458).  

Och sen tror jag att det var för det var ju aldrig sagt att det var det eller det datumet 

som det skulle vara klart utan man fick jobba på i sin egen takt, och det var ju olika 

förutsättningar på olika ställen. (Respondent 2) 

Men det är ju ingen som säger att vi måste ha det på ett visst eller annat sätt så vi kan 
väl vara ganska fria, nu när man känner sig ganska trygga i grunden om vi tycker att 

den ska vara där då gör vi så. (Respondent 3) 

Möjligheten för biblioteken att ha en grad av egenbestämande i omklassificeringen medför 

dock även risker. För det första försvårar det möjligheten att samordna utbildnings- och 

diskussionstillfällen vid tidpunkter i övergången som är särskilt svåra och då biblioteken 

skulle vinna på att samarbeta med varandra, något som Svensk biblioteksförening såg som en 

viktig del i att hålla kostnaderna nere under omklassificeringen (Aagaard 2010, 24). En annan 

möjlig risk med en för hög grad av egenbestämmande är att enskilda bibliotek anpassar 

hyllsignum och placering av media för mycket efter egna preferenser och förutsättningar. 

Detta skulle i sin tur leda till att motiveringen med den ”pedagogiska röda tråden ” inte längre 

skulle vara lika självklar då olika bibliotek har sett till sitt eget behov utan att reflektera över 

att målet även är ett sammanhållet svenskt biblioteksväsende (Svensk biblioteksförening 

2008, 9).   
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6. Slutsats 

Uppsatsens syfte har varit att ta reda på hur Umeåregionens folkbibliotekssamarbete har 

motiverat sin övergång till DDK och hur man arbetat för att bemöta motargument och 

motstånd i processen att övergå till DDK. Vidare vill jag med uppsatsen bidra med ny 

kunskap inom biblioteks- och informationsvetenskapsområdet omklassificering genom att 

använda ett organisationsteoretiskt perspektiv.  

Motiveringarna som respondenterna lyft till att Umeåregionens bibliotekssamarbete övergick 

till DDK har cirkulerat kring två skilda utgångspunkter. Dels de inomorganisatoriska 

motiveringarna kring personalens och organisationens utvecklingsmöjligheter och dess behov 

att hållas effektiv och legitim. Och vidare de utomorganisatoriska motiveringarna som 

kommer ur förändringar som sker i omvärlden vilka biblioteken reagerar på genom en 

övergång till DDK. Den främsta av dessa är KB och Svensk biblioteksförenings 

rekommendation om en nationell övergång till DDK; men även att folkbiblioteken rör sig i ett 

mer internationellt samhälle som skulle bli mer sammankopplat genom DDK:s globala 

spridning. 

Arbetet med att bemöta motargument och motstånd under övergången har framförallt rört att 

förändra organisationskulturen genom information, dialog och möjligheten att anpassa DDK 

efter de enskilda bibliotekens behov och förutsättningar. Till hjälp för detta har det funnits 

engagerad och kunnig personal som kunnat förmedla lösningar och engagemang. De högre 

cheferna har efter den initiala uppstarten tagit ett steg tillbaka och förändringen har på så sätt 

gått från en diktatoriskt styrd förändring till en mer karismatisk och organisationsutvecklande 

strategi vilket lett till en känsla av egenbestämmande bland personalen (Jacobsen och 

Thorsvik 2002, 451, 454). 

Genom uppsatsens organisationsteoretiska grund kunde empiri tolkas utifrån perspektiv som 

tidigare forskning inte förmått, detta ledde till att det framkom resultat som inte presenterats i 

den tidigare forskningen (Shorten, Seikel och Ahrberg 2005; Steele och Foote 2011) och som 

uttryckligen påpekats som områden med kunskapsluckor (Lund och Agbaji 2018b, 380). 

Dessa resultat gäller bibliotekens motiveringar till en omklassificering vilka visat sig kretsa 

kring organisationskulturella och organisationsutvecklande tendenser. Det vill säga att en 

omklassificering inte endast motiveras med praktiska motiveringar som effektivisering och 

internationalisering utan även personalens vilja att lära, utvecklas samt att bidra till 

bibliotekens utveckling och förbättring.  
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6.1 Kritik 

En risk som finns vid kvalitativa intervjuer med få respondenter i en förhållandevis liten 

organisation är att respondenterna håller tillbaka och inte vågar svara eller svarar utifrån andra 

syften som ”politiska” eller identitetsbyggande (Ahrne och Svensson 2015, 53–54). 

Frågeställningen och problemområdet som denna uppsats behandlat är dock av det slag att 

endast ett strategiskt urval framstod som rimligt genom de kunskaper som krävs av 

respondenterna för att frågeställningarna skulle kunna besvaras. Användningen av en teori 

medför en risk att empirin pressas in i en mall skapad av teorin. För att undvika detta har 

uppsatsen strävat efter ett växelspel mellan teori och empiri under analysen, där både empiri 

och teori vävs in i resultatet (Ibid., 217–218).  

6.2 Vidare forskning 

Folkbibliotekens omklassificeringsprojekt är ett område med stora kunskapsluckor, den 

övervägande delen forskning utgår från ett forskingsbiblioteksperspektiv vilka har andra 

förutsättningar och mål än folkbiblioteken. Inom detta område finns därför många intressanta 

områden att undersöka, först och främst torde en djupare undersökning om hur arbetet med 

övergången genomförts kunna sätta in denna uppsats i ett bredare perspektiv. Ett ämne som 

endast i förbifarten togs upp under denna undersökning men som blir mer och mer relevant att 

undersöka är omklassificeringen och klassifikationens relevans i en mer digital 

biblioteksmiljö (Kumbhar 2012, 7–8). 
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Bilaga 

Intervjuguide: 

 Bakgrundsinformation 

-Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

-Hur länge har du jobbat med det? 

Motiveringar till DDK övergång 

-Vilken var din roll i beslutet om en övergång till DDK? 

-Vad tror du var anledningarna till att biblioteken i regionen beslutade att övergå till DDK  

-Vilka skulle du säga var skillnaderna som ledde till beslutet mellan DDK och ert tidigare 

system?  

-Fyller DDK funktioner som det tidigare systemet inte gjorde, vilka? 

-Skulle du säga att DDK är ett passande system för folkbibliotek, och vad är det som gör det 

passande? 

-Finns det skillnader i hur det passar mellan stora och små folkbibliotek? 

-Kändes en övergång motiverad utifrån det som tagits upp hittills, fanns det fler anledningar? 

Arbete kring motargument 

-Fanns det medarbetare som inte tyckte att en övergång var en bra idé?  

-vad tror du det berodde på? 

-Förekom argument mot en övergång, vilka var dessa? Hur kände du? 

-Hur förhöll man sig kring dessa under beslutet? /hur bemöttes dessa? 

-Fanns det möjlighet att påverka beslutet 

- Gjordes något för att lösa de problem och motargument som uppkom (gärna ett exempel) 

-Hur mottogs dessa? 

-Såhär i efterhand hur låter det som att beslutet har mottagits? 


