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The Library of Uppsala University has decided to change their classification system from the Swedish SAB 
system to  the  American  Dewey Decimal  Classification.  One of  the  main reasons  for  this  decison  was that 
Kungliga biblioteket also has made an exchange between these systems. Due to that, the national bibliography of 
Sweden classifies Swedish documents according to Dewey Decimal Classification and the SAB system is no 
longer maintained. A transition to Dewey Decimal Classification will enable Swedish librarians to import foreign 
catalouge posts and classification codes and will provide them with a common standard between their libraries  
and other libraries due to the use of the same international classification system. It is disputed whether the Dewey 
Decimal Classification is equally suitable for all subjects. National aspects, such as geography and history, are  
not as important to the natural sciences as it is to the humanistics. The transition will also mean a lot of work for 
the librarians during its process. The purpose of this study is to examine how  librarians involved in the transition 
feel about the transition and to learn about their opinions about the two classification systems. The method I am 
using is qualative interviews. The theory used in this study is classification theory as it is described by Miguel  
Benito in the book Kunskapsorganisation: En introduktion till katalogisering, klassifikation och indexering and 
by Jennifer Rowley and Richard Hartley in  Organizing Knowledge: An Introduction to Managing Access to  
Information. My findings are that the librarians find the exchange to be the right decision for the Library of 
Uppsala University. They find the classification system differently suitable for different subjects though. The 
study is a two years master´s thesis.
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Inledning

Efter Kungliga bibliotekets beslut att byta klassifikationssystem från det svenska 
systemet SAB till det amerikanska Dewey Decimalklassifikation har detta börjat 
genomföras vid forskningsbiblioteken tillhörande Uppsala Universitet.1 Dewey är 
världens mest utspridda klassifikationssystem och används i fler än 135 länder 
världen  över.2 SAB-systemet  används  däremot  bara  i  Sverige,  samt  i  en  del 
svenskspråkiga  delar  av  Finland.3 Idag  har  de  flesta  stora  svenska 
forskningsbibliotek valt att byta ut SAB mot Dewey. Däremot är detta fallet med 
ytterst få folkbibliotek.4 Det är uppenbart att en ökad internationell anpassning på 
många sätt gynnar ett land. Studenter och forskare från andra länder kommer att 
ha lättare att orientera sig i svenska bibliotek och dess samlingar. Detsamma gäller 
för  svenska  studenter  och  forskare  som reser  utomlands.  Dessutom känns  det 
onödigt  att  inte  använda  sig  av  det  arbete  som  redan  har  gjorts  gällande  att  
klassificera  dokument  och  gällande  att  underhålla  och  utveckla  ett 
klassifikationssystem. Det är ytterst osannolikt att ett litet land som Sverige skulle 
ha  möjlighet  att  lägga  lika  stora  ekonomiska  resurser  på  att  hålla  ett 
klassifikationssystem uppdaterat i linje med det aktuella forskningsläget som ett så 
stort  land som USA har.  Så som Sveriges akademiska värld idag ser ut  är  en 
mycket stor del av forskningen internationell och det är endast ca 20 procent av 
det material som köps in från andra länder som saknar Dewey-klassning.5

Samtidigt  är  det  svårt  att  inte  fråga  sig  om  ett  amerikanskt 
klassifikationssystem verkligen kan anpassas såpass väl efter svenska förhållanden 
att det blir smidigt för oss att använda oss av det. Det är uppenbart att ett så stort 
projekt  som att  byta  klassifikationssystem kommer  att  kräva enorma resurser i 
form av tid, pengar och energi. Skall  vi genomföra ett sådant projekt så är det 
naturligt att vi vill veta att vi kommer att vara nöjda med vad vi får. Kanske är 
detta skälet till att Sverige som land har väntat så mycket längre än de flesta andra 
europeiska länder med att byta klassifikationssystem. Det torde vara en vedertagen 

1 Uppsala  universitetsbiblioteks  webbplats  >  Aktuellt  >  Nyheter  >  Nytt  system  för  bokuppställning  –  
bokstäver blir siffror.
2 Chan, Lois Mai & Mithell, Joan S. (2010), Dewey Decimalklassifikation: Principer och tillämpning, s. 18, 
24.
3 Berntsson, Göran (1997), Klassifikation enligt SAB-systemet: ett läromedel , s. 8.
4 Kungl. bibliotekets webbplats > Verktygslådan > Klassifikation > DDK > Om DDK > Bibliotek.
5 Svanberg (2008), Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 . s. 1 
ff.
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uppfattning i Sverige vi som nation inte gärna lämnar över beslutsfattande makt, 
gällande  regler  och  system  som  vi  länge  har  haft,  till  internationella 
organisationer. Vi vill först vänta och se vad ett dylikt förfarande resulterar i  för 
våra grannländer.

Till  sist  fattade  i  alla  fall  Kungliga  biblioteket  beslutet  att  byta 
klassifikationssystem  till  Dewey  Decimalklassifikation  samt  att  den  svenska 
nationalbibliografin,  som  klassificerar  nästan  allt  svenskt  material,  skulle 
klassificera detta enligt Dewey istället för enligt SAB. I och med att inga resurser 
längre läggs på att underhålla och utveckla SAB-systemet så kommer detta att bli 
mer  och  mer  föråldrat.6 Deweys  fördelar  och  SAB:s  nackdelar  måste  tveklöst 
förefalla vara större i  och med en sådan utveckling och merparten av Sveriges 
större forskningsbibliotek har nu fattat beslutet att byta klassifikationssystem från 
SAB till  Dewey. Projektet med att byta klassifikationssystem pågår just nu vid 
Uppsala  universitetsbibliotek.7 Min avsikt  med den här  uppsatsen är  därför  att 
undersöka hur bibliotekarierna anställda vid detta biblioteks enheter upplever att 
den  här  övergången fungerar  och  har  fungerat,  vad  det  finns  för  fördelar  och 
nackdelar med de båda systemen samt vad de har för föreställningar om Dewey-
systemets  framtid  vid  svenska  bibliotek.  En  sådan  undersökning  kan 
förhoppningsvis vara användbar för andra bibliotekarier som arbetar vid bibliotek 
som skall byta klassifikationssystem. 

Syfte
Syftet  med  denna  uppsats  är  att  undersöka  hur  bibliotekarierna  anställda  vid 
Uppsala universitetsbibliotek upplever övergången mellan klassifikationssystemen 
SAB och Dewey Decimalklassifikation samt att undersöka vad de anser är de båda 
systemens  fördelar  och  nackdelar.  Delvis  innefattar  undersökningen  av  dessa 
upplevelser frågor om hur bibliotekarierna anser att det teoretiska och praktiska 
arbetet med Dewey-projektet har fungerat. Detta medför att även beskrivningar av 
och frågor om hur detta  arbete har varit  upplagt finns med i  uppsatsen samt i 
intervjuerna.  Undersökningen  av  bibliotekariernas  attityder  gentemot  Dewey-
projektet  och  Dewey-systemet  behandlar  både  dåtid,  nutid  och  framtid.  Den 
behandlar delvis frågor gällande sådant som mina informanter har erfarenhet av, 
men  också  frågor  gällande  deras  uppfattningar,  åsikter  och  tankar  om 
klassifikationssystemet  och  om  Dewey-projektet  i  Sverige  mer  generellt.  De 
perspektiv  som  jag  har  bett  mina  informanter  fundera  över  är  delvis  deras 

6 KB:s  webbplats,  Startsida  >  Bibliotekssamverkan  >  Metadata  >  Deweyprojektet  >  Nyheter 

>nationalbibliografin klassar med DDK.
7 Uppsala  universitetsbiblioteks  webbplats  >  Aktuellt  >  Nyheter  >  Nytt  system  för  bokuppställning  –  
bokstäver blir siffror.
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användares  samt  deras  egna  och  deras  kollegors,  men  delvis  också 
folkbibliotekens.  Jag  undersöker  dessutom  huruvida  dessa  attityder  gentemot 
systemet  och projektet  skiljer sig åt  bland bibliotekarier anställda vid bibliotek 
vars  samlingar  är  olika  stora  samt  vid  bibliotek  med  olika  huvuddiscipliner. 
Undersökningens ämne är aktuellt eftersom övergången i fråga just nu håller på att 
ske. Förändringen är intressant att undersöka i och med att den rimligtvis kommer 
att  kräva  en  hel  del  resurser  tillägnade  administration,  användarundervisning, 
utbildning av personal,  ommärkning av böcker,  hylluppställning och så vidare. 
Personalens attityder kring förändringen torde också i stor utsträckning påverka 
hur  snabbt  och  effektivt  förändringen  kan  genomföras.  Eftersom  Uppsala 
Universitet är ett av Sveriges såväl äldsta som största universitet så är praxis vid 
dess  bibliotek  troligtvis  väl  utvecklad  och  undersökningen  kommer  därför 
förhoppningsvis att kunna vara till nytta för andra svenska bibliotek som planerar 
att göra liknande övergångar.

Mina frågeställningar är:

1) Hur upplever bibliotekarierna att  införandet av Dewey Decimalklassifikation 
har fungerat på deras bibliotek?
2)  Hur  upplever   bibliotekarierna  att  det  praktiska  införandet  av  Dewey 
Decimalklassifikation på deras bibliotek har påverkat deras användare?
3) Vad anser bibliotekarierna vid Uppsala universitetsbibliotek att det finns för 
fördelar  och  nackdelar  med  klassifikationssystemen  SAB  och  Dewey 
Decimalklassifikation?
4) Vilka är bibliotekariernas tankar om Dewey Decimalklassifikations framtid på 
svenska bibliotek?
5) Hur skiljer sig dessa attityder och uppfattningar mellan bibliotekarier som är 
anställda vid biblioteksenheter vars fysiska samlingar är olika stora och som har 
olika huvudämnen?

Tidigare forskning
Det  har  inte  tidigare  gjorts  särskilt  många  jämförande  undersökningar  mellan 
SAB-systemet  och Dewey Decimalklassifikation.  De flesta  av  dessa behandlar 
enskilda ämnen och det är få i vilka intervjuer eller enkäter används som metod.

En  uppsats  som  har  stor  likhet  med  min  är  dock  Sassa  Perssons 
magisteruppsats  Systembyte  från  SAB  till  DDK –  planering,  hylluppställning,  
lokal- och katalogförändringar på Umeå Universitetsbibliotek från 2011. Perssons 
och min uppsats skiljer sig dock på några väsentliga områden. Delvis är min grupp 
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informanter större än Perssons och består av tio bibliotekarier, medan Persson har 
intervjuat fyra personer, och delvis finns en större likhet mellan mina informanters 
arbetsuppgifter än vad är fallet med Perssons informanter, i och med att alla mina 
informanter arbetar som katalogisatörer. I Persons uppsats undersöks heller inte 
olika  biblioteksenheter  med  olika  huvudämnen.  Med  tanke  på  att  våra 
undersökningar  dessutom  görs  vid  olika  universitets  bibliotek  kan  min 
undersökning  därför  inte  betraktas  som  överflödig,  utan  bör  istället  ses  som 
ytterligare ett steg i en kollektiv process att undersöka övergången mellan SAB 
och Dewey vid olika svenska universitetsbibliotek.

En  annan  uppsats  som  är  intressant  som  jämförelsematerial  för  min 
undersökning  är  Sofia  Erikssons  kandidatuppsats  Sverige  och  övergången  till  
klassifikationssystemet  DDC  -Problematiken  med  hylluppställningen  ur  ett  
användarperspektiv.  Erikssons  uppsats  undersöker  en  avgränsad  fråga  bland 
bibliotek över hela Sverige. Hon behandlar med andra ord mitt ämne både djupare 
och ytligare än vad jag gör. Hylluppställningen är en av många viktiga delar i ett  
biblioteks  övergång  mellan  två  olika  klassifikationssystem  och 
användarperspektivet är viktigt att ta i beaktande. Dock är detta perspektiv ett av 
flera som undersöks i min uppsats. Eriksson använder sig delvis av en jämförande 
analys  av  SAB:s  och  Deweys  klasser  (ned  till  två  hierarkiska  nivåer  i  SAB-
systemet  och tre nivåer i  Dewey-systemet)  och delvis  av,  vad det  verkar som, 
relativt kortfattade telefonintervjuer med representanter från nio olika bibliotek i 
fem svenska städer.

Jag har under mitt uppsatsarbete haft stor nytta av olika texter publicerade av 
Kungliga  biblioteket  (KB).  Dessa  texters  massa  har  haft  mycket  olika  storlek. 
Ibland  har  det  endast  varit  korta  informerande  meddelanden  publicerade  på 
bibliotekets webbplats och ibland har det varit redogörelser för utredningar med 
en  textmassa  på  nästan  50  sidor.  Flera  av  texterna  är  skrivna  av  Magdalena 
Svanberg, som har varit projektledare för Dewey-projektet vid KB.8 Två av dessa 
är  Övergång  till  Dewey  Decimal  Classification.  Vad  skulle  det  innebära?  -  
Delstudie  3  i  Katalogutredningen från  2006  och  Svensk  övergång  till  DDC.  
Underlag  Nationella  referensgruppens  möte  2008-11-19. Dessa  texter  kan 
visserligen inte  räknas  som forskning men  de är  ändå mycket  viktiga för  min 
undersökning, eftersom att de måste anses ha varit  tongivande för hur KB och 
andra svenska bibliotek har resonerat i samband med att de övergick till Dewey-
systemet. Detsamma gäller följande rapport.

Högaktuell för min uppsats är även Dewey som klassifikationssystem – Varför  
bör vi byta ut SAB: En rapport från Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för  
media och samlingar publicerad 2011-08-19. Den är dock skriven tidigare. Exakt 
datum förekommer inte i rapporten, men förordet är skrivet i december 2008. I 
texten  framgår  det  dessutom  att  utvecklingsrådets  rapport  utformades  vid  en 

8 Kungl. Bibliotekets webbplats > Bibliotekssamverkan > Metadata > Deweyprojektet > Om Deweyprojektet.
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tidpunkt då KB nyligen hade fattat  beslutet  att  gå över till  Dewey. I rapporten 
diskuteras  en  eventuell  svensk  övergång  från  SAB-systemet  till  Dewey 
Decimalklassifikation som gemensamt nationellt klassifikationssystem i Sverige. 
Bland annat beskrivs de fördelar och nackdelar, som utvecklingsrådet uppfattar är 
de  väsentligaste,  samt  ”rekommendationer  för  en  fortsatt  hantering  i  frågan”.9 
Rapporten  bör  betraktas  som en  förstudie  till  vad  som i  viss  mån  senare  har 
kommit  att  ske.  Därför  är  den  högst  aktuell  som  jämförelsematerial  med  de 
uppfattningar och upplevelser som bibliotekarier som faktiskt har varit eller som 
är med om en övergång mellan de olika klassifikationssystemen har.

Systemen SAB och Dewey Decimalklassifikation  har dock ofta undersökts 
och beskrivits var för sig. Några exempel på sådana undersökningar är Lois Mai 
Chans och Joan S. Mitchells bok  Dewey Decimalklassifikation – Principer och  
tillämpning  och Göran Berntssons  Klassifikation enligt SAB-systemet.  De flesta 
undersökningar gällande klassifikationssystem tycks beröra systemen i samband 
med en särskild  disciplin,  ett  särskilt  bibliotek eller  en särskild  fråga. Artikeln 
Dewey  Decimal  Classification  at  the  University  of  Michigan  Medical  Library 
behandlar  hur  Dewey-systemet  fungerar  på  ett  medicinskt  forskningsbibliotek. 
Artikeln  är  visserligen  mycket  gammal,  från  1953,  men  den  kan  ändå  vara 
intressant för att belysa hur Dewey-systemet har upplevts på ett specialbibliotek. 
Jag  kommer  även  att  använda  mig  av  Joacim Hanssons  artikel  ”Den svenska 
hållningen  till  Dewey-systemet  vid  tiden  för  utarbetandet  av 
”Klassifikationssystem för svenska bibliotek””, som finns med i samlingsverket 
Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen. 

Eftersom att ämnet för min undersökning är inriktat på förhållanden i Sverige 
och eftersom att ett av de klassifikationssystem jag undersöker knappast används i 
några andra länder finns det inte särskilt mycket internationellt material som är 
relevant  för  min  undersökning.  Jag  har  dock  använt  mig  av  Magda  Heiner-
Freilings och Patrice Landrys artikel The use of the Dewey Decimal Classification  
(DDC)  for  the  organisation  of  national  biographies:  Switzerland  and  
Germany/Austria  samt  av  Eunices  Kuas  artikel  Non-Western  Languages  and 
Literatures in the Dewey Decimal Classification Scheme.

Bland det  av mitt  material  som behandlar  Dewey-systemet  i  Sverige finns 
texter  publicerade såväl  före som efter  den tidpunkt  som Kungliga biblioteket 
fattade det definitiva beslutet om att byta klassifikationssystem. Jag anser att dessa 
tidsförhållande gällande mitt material är någonting mycket användbart, eftersom 
det erbjuder en möjlighet att undersöka såväl avsikter och framtida förhoppningar 
som upplevelser av systemet efter den faktiska övergången.

9 Dewey  som  klassifikationssystem  –  Varför  bör  vi  byta  ut  SAB:  En  rapport  från  Svensk  

Biblioteksförenings utvecklingsråd för media och samlingar (2010), s. 5.
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Sekundärlitteratur för teori och metod
Den  teori  som  jag  har  valt  att  använda  mig  av  i  min  undersökning  är 
”klassifikationsteori”.  Denna  teori  kan  betraktas  som  en  underavdelning  till 
organisationsteorin  och  behandlas  bland  annat i  Arlene  G.  Taylors  bok  The 
Organization  of  Informations,  Jennifer  Rowley  och  Richard  Hartleys  bok 
Organizing knowledge: An Introduction to Managing Access to Information  samt 
av Miguel Benitos bok Kunskapsorganisation: en introduktion till katalogisering,  
klassifikation och indexering.

Metoden jag använder mig av är den kvalitativa forskningsintervjun där jag 
använder  mig  av  Steinar  Kvales  och  Svend  Brinkmanns  bok  Den  kvalitativa  
forskningsintervjun. 

Metod och urvalsgrupp 
Metoden  som  jag  har  använt  är  den  kvalitativa  forskningsintervjun.  Jag  har 
sammanlagt intervjuat tio bibliotekarier vid sex av Uppsala universitetsbiblioteks 
olika enheter. Anledningen till mina val av bibliotek och bibliotekarier kommer 
jag att gå in på under bakgrundsavsnittet i undersökningsdelen. Första kontakten 
med  mina  informanter  skedde  antingen  genom  att  jag  skickade  mail  till  de 
biblioteksenheter  vars  bibliotekarier  jag  önskade  intervjua  (se  Bilaga  2)  eller 
genom direktkontakt med bibliotekarier  som jag visste var involverade i Dewey-
projektet vid sina enheter. Det förra var fallet med enheterna Ångströmbiblioteket, 
Ekonomikums  bibliotek,  Carolinabiblioteket  och  Blåsenhusbiblioteket. 
Blåsenhusbiblioteket tackade emellertid nej till att medverka i studien eftersom de 
upplevde  att  de  inte  hade  kommit  tillräckligt  långt  i  sitt  arbete  med  Dewey-
projektet för att kunna svara på frågorna i en intervju. Direktkontakt skedde med 
bibliotekarier  vid  Karin  Boye-biblioteket,  BMC-biblioteket  och  Medicinska 
biblioteket.  I de första två fallen har direktkontakten följts  upp med ett mail.  I 
fallet med Medicinska biblioteket skedde kontakten såpass nära intervjutillfället 
att tidpunkten för intervjun planerades i samband med att kontakten togs. 

Det är viktigt att värna om informanters privatliv när intervjuer återges och 
fingerade  namn  är  vanliga.  Att  kamouflera  personbeskrivningar  i  detta  syfte 
medför dock en risk att påhittade bakgrunder visar sig vara betydelsebärande, utan 
att detta är uppsatsförfattarens avsikt.10 Därför benämns mina informanter anonymt 
som  ”Informant”  med  efterföljande  bokstav  från  ”A”  till  ”J”.  Dock  används 
biblioteksenheternas  riktiga namn i  uppsatsen.  I och  med  att  studien  avser  att 
undersöka  ett  systembyte  vid  ett  uttalat  universitetsbibliotek  och  eftersom  att 
enheternas respektive egenskaper, bland annat vad gäller huvudämnen och storlek, 

1 0 Kvale, s & Brinkmann, S (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 293.
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är relevanta för studiens syfte så är det meningsfullt att använda deras rätta namn, 
bland annat eftersom att detta gör det lättare att placera enheterna som en del av 
universitetsbiblioteket.  Kännedom om vilka enheter studien rör kan också vara 
relevant för bibliotekarier som vill komma i kontakt med dessa i samband med att 
det bibliotek som de själva arbetar vid skall genomföra ett Dewey-projekt. Vad 
gäller informanternas bakgrund har jag tagit med personernas genus, ålder, vad för 
typ av arbetsuppgifter de har vid den enhet de arbetar samt vad de har för tidigare 
utbildning  och  arbetslivserfarenhet.  Varför  informanternas  arbetslivserfarenhet 
innan de började arbeta som bibliotekarier, är relevant har att göra med att detta 
kan tänkas påvisa en helhetsbild gällande vad informanterna har haft för typer av 
yrkesmässiga  erfarenheter  och  ansvarsområden  (till  exempel  kundkontakt, 
stresstålighet,  organisatoriskt  ansvar  och  så  vidare).  Informanternas  tidigare 
utbildning skulle kunna tänkas påvisa kunskap om och eventuellt ökad förståelse 
för även ämnen som inte finns på deras biblioteksenheter. 

Intervjuerna  är  till  stor  del  vad  Kvale  och  Brinkmann  kallar  för 
halvstrukturerade  livsvärldsintervjuer  eftersom  de  i  huvudsak  behandlar 
informanternas upplevelser och attityder, primärt i en given kontext. Denna typ av 
intervju  beskrivs  som  ”en  intervju  med  målet  att  erhålla  beskrivningar  av 
intervjupersonens  livsvärld  i  syfte  att  tolka  innebörden  av  de  beskrivna 
fenomenen”11. Med hjälp av dessa intervjuer försöker intervjuaren ”förstå teman i 
den  levda  vardagsvärlden  ur  undersökningspersonens  eget  perspektiv”12. 
Intervjuerna är baserade på en mall med mer eller mindre öppna frågor skrivna av 
mig (Se bilaga 1). Under genomförandet av intervjuerna ställdes även följdfrågor. 
Utförandet  av intervjuerna gjordes  också av  mig  och intervjuerna spelades  in. 
Anledningen till  att  jag har  följt  upp svaren  med  följdfrågor  är  att  dessa  kan 
förväntas  ge en djupare,  mer  detaljerad  förståelse  av  svaren.  Möjligtvis  skulle 
vissa  av  frågorna  i  intervjumallen  kunna  betraktas  som  något  ledande.  Till 
exempel skulle en fråga om fördelar och nackdelar med någonting kunna anses 
förutsätta  att  sådana  existerar.  Jag  betraktar  dock  inte  detta  som ett  problem. 
Delvis beror detta på att den typen av frågor många gånger borde kunna betraktas 
som nödvändiga för  att  få  en djupare förståelse av ett  eventuellt  problem och 
delvis på att mina informanter som svar på frågor ibland har förklarat att det inte 
upplever att eventuella problem som jag har frågat efter existerar.  Enligt Kvale 
och Brinkmann är ett sätt att göra slutrapporter mer läsbara att ha dessa i åtanke 
redan  från  början13.  Detta  får  oundvikligen  som  konsekvens  att  man  som 
intervjuare ibland föreställer sig att vissa svar är troliga att få. Delvis beror detta 
på  hur  de  områden  frågorna  berör  diskuteras  i  sekundärlitteraturen,  delvis 
påverkas detta av ens egen föreställningsbild angående ämnet och delvis påverkas 
föreställningarna av de svar som har givits under tidigare intervjuer.
1 1 Kvale, s & Brinkmann, S (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 19.
1 2 Kvale, s & Brinkmann, S (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 43.
1 3 Kvale, s & Brinkmann, S (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 295.
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Intervjuernas längd har varierat  mellan 50 minuter  och 1,5 timmar.  Denna 
variation beror delvis på antalet följdfrågor som varit intressant för mig att göra i 
de olika intervjuerna, delvis  på hur mycket de olika informanterna har haft  att 
berätta och delvis på hur fort informanten talade under intervjun. Det måste även 
anses vara troligt att de senare intervjuerna har haft ett smidigare flöde i och med 
att  jag  vid  dessa  mer  eller  mindre  kunde  intervjufrågorna  utantill.  Samtliga 
intervjuer har även transkriberats av mig.

Jag har i transkriberingarna så tydligt som möjligt försökt återge sådant som 
har  sagts  i  intervjuerna.  Dock  har  vissa  ord  som har  använts  för  att  påbörja 
meningar vilka inte avslutades stundtals tagits bort. Så har även varit fallet med 
många ”eh” och ”hmm” som uttalats  under funderingar  samt  merparten av de 
”Ja”,  ”Mm”,  ”Nej”  och  ”Okay”  i  de  fall  dessa  har  varit  synonyma  med  ”Ja, 
fortsätt!” eller dylikt. Detta gäller särskilt ofta i de fall dessa har uttalats av mig. 
Detta har gjorts delvis för att dessa torde ha ett mycket lågt betydelsevärde och 
delvis  för  att  öka tydligheten i  det  som sades under  intervjuerna.  Har jag inte 
kunnat tyda ett uttalande så har jag markerat detta antingen med rödmarkerad text 
innehållande  vad  jag  tror  sades  eller  helt  enkelt  bara  med  röda  ”X”,  samt 
tidsmarkeringar  för  att  visa  var  i  intervjuerna  detta  sades.  De  intervjuade 
bibliotekarierna  har  delgivits  transkriberingarna  20  dagar  innan  uppsatsen 
publicerades  samt  har  fått  möjlighet  att  godkänna  dessa. Efter  detta  har 
transkriberingarna även försetts med kompletterande anteckningar, återgivande av 
mail från informanterna eller också har felaktigheter i texterna helt enkelt rättats 
till. 

Material
Mitt material består av inspelningar av tio intervjuer med bibliotekarier anställda 
vid  Uppsala  universitetsbibliotek.  Här  skiljer  jag  på  anställda  som  har 
tjänstebeteckningen  bibliotekarier och  biblioteksassistenter.  Biblioteken jag har 
undersökt  är  Medicinska  biblioteket,  BMC-biblioteket,  Karin  Boye-biblioteket, 
Carolinabiblioteket,  Ekonomikums  bibliotek  samt  Ångströms  bibliotek.  En 
bibliotekarie vid vardera av de två första biblioteken samt två vid vardera av de 
fyra andra har intervjuats. Viktigt för mitt urval av intervjupersoner har varit att 
dessa har varit involverade i arbetet kring införandet av Dewey på sina respektive 
biblioteksenheter samt att de till stor del arbetar med katalogisering. Viktigt för 
mitt  urval av bibliotek är att undersöka sådana som skiljer sig åt vad gäller de 
fysiska samlingarnas storlek samt gällande vilka huvuddiscipliner biblioteken har. 
Därmed  har  jag  undersökt  bibliotek  som  inriktar  sig  både  emot  humaniora, 
sociologi, teologi, naturvetenskap, medicin, teknik och ekonomi.
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Begrepp och förkortningar
Med  en  avslutad  samling avses  en  samling  böcker,  tidskrifter  eller  andra 
mediaupptagningar i vilken det inte tillförs något nytt material. 

Mina informanter använder sig ofta av termen browsing. Begreppet tycks inte 
ha någon tydlig motsvarighet  i  svenskan.  Norstedts  engelska ordbok översätter 
termen  ”browse”  med  ”botanisera  ibland...”,i  de  fall  termen  används  i  en 
bokkontext.14 Jag kommer därför att använda mig av termen i dess engelska samt i 
dess försvenskade form.

BTJ är  akronym  för  Bibliotekstjänst  AB,  ett  kunskapsföretag  grundat  av 
Sveriges Allmänna Biblioteksförening.  BTJ:s  huvudsakliga syfte  är  att  fungera 
som ett kommersiellt serviceorgan för folkbibliotek.15 

Med  Dewey  avses  i  den  här  uppsatsen  det  internationella 
klassifikationssystemet  Dewey Decimalklassifikation,  så  länge  ingenting  annat 
uttryckligen nämns. Det är troligtvis den term som oftast används om systemet i 
samtal mellan bibliotekarier och eftersom jag har använt mig av intervjuer som 
metod så anser jag att detta är den lämpligaste termen att använda för systemet 
även när jag skriver om undersökningen. 

Med  termen  dött  klassifikationssystem  avses  ett  klassifikationssystem med 
vilket det inte längre arbetas för att modifiera detta i samband med utvecklingen 
inom samhället och forskningen. Utvecklingsarbetat som tidigare har gjorts för att 
hålla  klassifikationssystemet  aktuellt  är  med  andra  ord  nedlagt.  SAB blev  ett 
sådant  system  i  samband  med  att  Kungliga  biblioteket  beslutade  att  svenska 
nationalbibliografin skulle sluta att klassificera det svenska materialet enligt SAB-
systemet och istället klassificera detta enligt Dewey Decimalklassifikation.

Inom  klassifikationsteorin  används  ofta  begreppet  facetter.  Taylor  och 
Joudrey definierar  termen  på  följande  sätt:  ”Facet.  (1)  A fundamental  aspect, 
feature or characteristic used in describing a topic, object or idea. (2) Any of the 
definable segments that make up a subject ”.16 Min upplevelse är att termen brukar 
användas för båda dessa definitioner, men att det oftast syftar på den första. Det är 
också primärt den definitionen som begreppet kommer att ha i den här uppsatsen.

Ett  generellt klassifikationssystem är detsamma som ett  universalsystem (Se 
avsnittet Klassifikationsteori). Anledningen till att jag använder mig av den förra 
av dessa termer i den här uppsatsen är att detta är den term som jag först kom i 
kontakt  med  och  därmed  kom att  använda  mig  av  i  mina  intervjuer.  Termen 
används dock i ett stort antal master- och magisteruppsatser och bör därför numera 
kunna betraktas som en etablerad synonym till termen universalsystem. Dessutom 

1 4 Norstedts engelska ordbok (1997), sökord: Browse.
1 5 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: BTJ [2012-04-30].
1 6 Taylor, Arlene G. & Joudrey, Daniel N. (2009), The Organization of Informations, s. 455. 
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ligger  det  nära  till  hands  att  göra  en  försvenskning  av  termen  general  
classification, vilket i engelskan används för att beskriva detta begrepp.17 

Kungliga  biblioteket  kommer  efter  detta  avsnitt  att  omnämnas  som  KB. 
Anledningen till  att denna akronym väljs är delvis att den är så ofta använd att 
biblioteket många gånger till  och med omnämns på detta vis på dess webbplats 
och  delvis  eftersom  akronymen  minskar  risken  för  onödigt  långa  meningar  i 
uppsatsen.

En nationalbibliografi är en förteckning över ett lands eller ett språkområdes 
samlade litterära produktion.18 I Sverige är nationalbibliografin en underavdelning 
till Kungliga bibliotekets biblioteksavdelning.19 

Numerus  currens innebär  uppställning  av  böcker  i  den  ordning  som 
biblioteket har erhållit dessa.20

Klassifikationssystem  för  svenska  bibliotek  kommer  i  uppsatsen  att 
omnämnas som SAB-systemet  eller helt enkelt bara som SAB. Även om detta inte 
är klassifikationssystemets offentliga namn är det tveklöst det namn med vilket 
systemet oftast brukar omtalas i såväl officiella som i inofficiella sammanhang. 

Med  en  sluten  samling  avses  i  den  här  uppsatsen   en  bibliotekssamling 
bestående av böcker eller övriga fysiska dokument som är placerade i en lokal dit 
endast bibliotekspersonal och eventuellt  forskare har tillträde.  Övriga låntagare 
kan ofta låna material tillhörande dessa samlingar, men materialet måste i sådana 
fall beställas fram och hämtas av personalen.

Med  en  öppen  samling avses  i  den  här  uppsatsen  en  bibliotekssamling 
bestående av böcker eller övriga fysiska dokument som är placerade i en lokal dit 
vem som helst har tillträde under bibliotekets öppettider.

Klassifikationsteori
Enligt Benito kan klassifikation definieras som ”indelande i klasser av ting och 
företeelser efter en princip eller indelningsgrund”.21 Chan och Mithell  beskriver 
lite  mer  kortfattat  termen  som ett  logiskt  system för  kunskapsorganisation,  en 
definition som också måste anses vara riktig.22 Den vanligaste indelningsgrunden 
anser Benito är likhet, vilket uppträder mellan ting med gemensamma egenskaper. 
Denna  sorts  klassifikation  är  enligt  Benito  grundläggande  för  allt  mänskligt 
tänkande. Den klassifikation som sker vid bibliotek anser han ha liknande grund. 

1 7 Rowley, Jennifer & Hartley, Richard (2008),  Organizing knowledge – An Introduction to Managing Ac-
cess to Information., s. 174. 
1 8 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: nationalbibliografi [2012-04-25].
1 9 Kungl. Bibliotekets webbplats > Om oss > Organisation [2012-04-25].
2 0 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: Numerus currens [2012-04-27].
2 1 Benito, Miguel (1995), Bibliografisk kontroll: en introduktion till katalogisering, klassifikation och index-
ering, s. 56.  
2 2 Chan, Lois Mai & Mithell, Joan S. (2010), Dewey Decimalklassifikation: Principer och tillämpning, s. 17. 
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Dess mål anser han vara att ge en överblick av ämnen och dessas relationer samt 
att  underlätta  sökandet  av  speciell  information.  Benito  anser  också  att 
klassifikationen är den viktigaste tekniken för organiserandet av kunskap och att 
denna skall göra det möjligt att ”exakt peka ut den kunskap man söker”23 samt att 
”demonstrera hela skalan av ämnen som är tillgängliga i biblioteket”.24 Om den 
förra av dessa saker är möjlig att uppnå kan dock ifrågasättas. Rowley diskuterar 
några  klassiska  myter  kring  informationssökning.  Ett  par  av  dessa  är  att  alla 
problem skulle ha en lösning samt att det skulle finnas information som möter 
varje informationsbehov.25 Enligt Rowley har den bibliografiska klassifikationen 
traditionellt  två funktioner. Delvis skall den skapa en länk mellan dokumentets 
katalogpost och dess plats på hyllan och delvis skall den ge de som använder sig 
av systemet  möjlighet  att  återfinna relaterad information,  till  exempel  gällande 
liknande ämnen, genom browsing.26

Inom  klassifikationsteorin  skiljer  man  mellan  specialsystem  och 
universalsystem.27 För  universalsystemen  används  också  termen  generellt  
klassifikationssystem.28 Ett specialsystem är utformat för att vara anpassat efter ett 
specifikt  ämnesområde.29 Exempel  på  sådana  system  är  National  Library  of 
Medicine (NLM) för medicinämnet och American Mathematical Society (AMS) 
för  matematikämnet,  vilka kommer  att  tas upp i  undersökningsdelen av denna 
uppsats. Ett universalsystem är ett klassifikationssystem som är avsett att täcka in 
alla ämnen.30 Klassifikationssystemen används på bibliotek även ofta som bas för 
hylluppställningen,  även  om  hyllsignumen  ofta  är  kortare  varianter  av 
dokumentens  katalogposter.  Dessutom  förses  till  exempel  böckerna  med 
ytterligare indelningar för att kunna urskiljas på hyllorna. Dessa kan till exempel 
vara indelade alfabetiskt efter författarens efternamn eller enligt numerus currens.31

Teorin  brukar  även  dela  upp  klassifikationssystemen  i  enumerativa  och 
facetterade  system.  Benito  definierar  dessa  system  såhär:  ”Enumerativa  – 
uppräknande,  d.v.s  varje  ämne  har  sin  plats  i  tabellen.  Både  enkla  och 

2 3 Benito, Miguel (1995), Bibliografisk kontroll: en introduktion till katalogisering, klassifikation och index-
ering, s. 56. 
2 4 Benito, Miguel (1995), Bibliografisk kontroll: en introduktion till katalogisering, klassifikation och index-
ering, s. 56. 
2 5 Rowley, Jennifer & Hartley, Richard (2008),  Organizing knowledge – An Introduction to Managing Ac-
cess to Information., s. 100.
2 6 Rowley, Jennifer & Hartley, Richard (2008),  Organizing knowledge – An Introduction to Managing Ac-
cess to Information., s. 174.
2 7 Berntsson, Göran (1997), Klassifikation enligt SAB-systemet: ett läromedel , s. 9.
2 8 Ahlzén, Karin (2006),  Klassifikation av semantik: En jämförelse av SAB-systemet och Dewey Decimal  
Classification ur domänanalytiskt perspektiv, s. 3. 
2 9 Berntsson, Göran (1997), Klassifikation enligt SAB-systemet: ett läromedel , s. 8.
3 0 Rowley, Jennifer & Hartley, Richard (2008),  Organizing knowledge – An Introduction to Managing Ac-
cess to Information., s. 174.
3 1 Rowley, Jennifer & Hartley, Richard (2008),  Organizing knowledge – An Introduction to Managing Ac-
cess to Information., s. 187.
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sammansatta  ämnen återfinns i  schemat”32 och ”Facetterade – ett  ämnesområde 
analyseras  utifrån  ett  antal  begreppskategorier  –  facetter.  Den  sammansatta 
klassen  uppstår  först  vid  klassificeringen”.33 Både  SAB  och  Dewey  måste 
betraktas som till största del enumerativa system, trots att  de båda även använder 
sig av facetter.34 

Benito skiljer också bland annat mellan hierarkiska och expressiva system. Ett 
hierarkiskt  system  innebär  att  varje  tecken  eller  symbol  representerar  en 
vidareindelning. Dewey är ett  exempel på ett  hierarkiskt system. Ett  expressivt 
system är ett system där relationerna mellan de olika ämnena anges i notationen. 
Ett  exempel  på  ett  expressivt  system  är  SAB.  Detta  system  är  dessutom 
hierarkiskt.35

Ett annat begrepp som ofta diskuteras inom klassifikationsteorin är notation.  
Rowley beskriver detta begrepp som en kod som är knuten till olika ämnen för att 
fastslå  deras  ordning  och  plats.36 Enligt  Berntsson  är  någonting  typiskt  för 
klassifikationssystem  på  bibliotek  att  systemet  är  uppbyggt  av  koder  som 
betecknar olika dokuments ämnen. Han kallar dessa för ”kodade system”. Detta 
att  använda  koder  istället  för  naturligt  språk  är  någonting  som  skiljer 
klassifikationen från indexeringen.37 De tecken som används för att skapa koderna 
är ofta arabiska siffror och romerska bokstäver. De klassifikationssystem där olika 
typer av tecken, till exempel bokstäver och siffror, kombineras i systemets koder 
kallas  för  ”blandsystem”.38 Att  använda  sig  av  siffror  ger  längre  koder  än  att 
använda  sig  av  bokstäver,  helt  enkelt  eftersom  det  finns  många  fler  olika 
bokstäver än siffror. En fördel med kortare koder är att de är enklare att komma 
ihåg.39 Någonting  som  kan  göra  det  enklare  att  memorera  koderna  i  ett 
klassifikationssystem är om tecknen är uppdelade i mindre segment. Detta har till 
exempel gjorts med Dewey genom att en punkt har placerats efter de tre första 

3 2 Benito, Miguel (2001),  Kunskapsorganisation: en introduktion till katalogisering, klassifikation och in-
dexering, s. 112.
3 3 Benito, Miguel (2001),  Kunskapsorganisation: en introduktion till katalogisering, klassifikation och in-
dexering, s. 112
3 4 Rowley, Jennifer & Hartley, Richard (2008),  Organizing knowledge – An Introduction to Managing Ac-
cess to Information., s. 188 ;  Benito, Miguel (1995), Bibliografisk kontroll: en introduktion till katalogiser-
ing, klassifikation och indexering, s. 62. 
3 5 Benito, Miguel (2001),  Kunskapsorganisation: en introduktion till katalogisering, klassifikation och in-
dexering, s. 118.
3 6 Rowley, Jennifer & Hartley, Richard (2008),  Organizing knowledge – An Introduction to Managing Ac-
cess to Information., s. 183.
3 7 Berntsson, Göran (1997), Klassifikation enligt SAB-systemet: ett läromedel , s. 6.
3 8 Rowley, Jennifer & Hartley, Richard (2008),  Organizing knowledge – An Introduction to Managing Ac-
cess to Information., s. 183. Min översättning.
3 9 Rowley, Jennifer & Hartley, Richard (2008),  Organizing knowledge – An Introduction to Managing Ac-
cess to Information., s. 185.
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siffrorna.40 Alla  systematiska  klassifikationssystem  har  som  regel  att  med 
notationen inordna ämnena i sina system från det generella till det specifika.41 
Enligt Benito skall ett bra klassifikationssystem för bibliotek innebära att: 

-Systemet måste inkludera alla ämnen förekommande i litteraturen samt att det 
måste vara konstruerat så att även nya ämnen kan föras in i systemet.

-Systemet måste vara systematiskt, vilket innebär att alla ämnen som hör ihop 
bör finnas inom samma disciplin eller så nära varandra som möjligt.

-Systemet måste vara flexibelt och utbyggbart, och med andra ord inte behöva 
göras om så fort ett nytt ämne skall föras in. Dessutom måste nya relationer 
mellan ämnen kunna skapas.

-Systemets terminologi får inte vara föråldrad och måste dessutom vara tydlig. 
Användarna  och  klassifikatörerna  skall  kunna  hitta  materialet  efter  samma 
kriterier.

-Systemet bör vara balanserat. Detta innebär att det utrymme en disciplin och 
dess underavdelningar får i systemet skall återspegla mängden litteratur inom 
dessa områden.42

Detta  att  ett  klassifikationssystem skall  möjliggöra  att  nya  ämnen  kan  införas 
kallar Rowley att systemet är gästvänligt.43 Ett sådant införlivande av ett nytt ämne 
i ett system kan enligt Rowley ske på två sätt: antingen kan detta införas i relation 
till ett annat ämne, men under detta ämne i hierarkin eller också kan det införas 
som jämbördigt med ett annat ämne. Det senare kräver dock att luckor lämnats 
fria för sådant när klassifikationssystemet skapades.44 Värt att ha i åtanke är att 
discipliner på inga sätt är statiska, utan att de hela tiden utvecklas samt att det är 
långt  ifrån  alla  discipliner  som  har  skarpa  yttre  gränser  gentemot  andra 
discipliner.45 Det är i princip omöjligt för ett bibliografiskt klassifikationssystem 
att  utvecklas  i  takt  med  samhället  och  forskningen.  Detta  beror  delvis  på  att 
sådana klassifikationssystem, språkligt sett, är slutna system. Detta innebär att till 
skillnad  från  vad  gäller  det  naturliga  språket  så  förändras  inte  språket  i  ett 

4 0 Rowley, Jennifer & Hartley, Richard (2008),  Organizing knowledge – An Introduction to Managing Ac-
cess to Information., s. 186 ; Chan, Lois Mai & Mithell, Joan S. (2010), Dewey Decimalklassifikation: Prin-
ciper och tillämpning, s. 26.
4 1 Benito, Miguel (2001),  Kunskapsorganisation: en introduktion till katalogisering, klassifikation och in-
dexering, s. 112.
4 2 Benito, Miguel (2001),  Kunskapsorganisation: en introduktion till katalogisering, klassifikation och in-
dexering, s. 116.
4 3 Min översättning.
4 4 Rowley, Jennifer & Hartley, Richard (2008),  Organizing knowledge – An Introduction to Managing Ac-
cess to Information., s. 185.
4 5 Rowley, Jennifer & Hartley, Richard (2008),  Organizing knowledge – An Introduction to Managing Ac-
cess to Information., s. 180.
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klassifikationssystem  genom  en  naturlig  process  utan  genom  kontrollerade 
beslut.46

SAB-systemet
Klassifikationssystem för svenska bibliotek, oftast kallat  SAB-systemet, skapades 
ursprungligen för skol-  och folkbibliotek och släpptes första  gången 1921. För 
forskningsbibliotek  började  det  användas  först  1956.47 Redan  när  systemet 
skapades  hade  svenska  bibliotek  en  lång  tradition  av  att  klassificera  med 
bokstäver.48

Systemet  användes  2001  på  de  flesta  svenska  bibliotek.49 Detta  torde 
fortfarande vara fallet för de flesta skol- och folkbibliotek, även om de flesta av 
Sveriges  större  forskningsbibliotek  nu  har  valt  att  liksom KB byta  system till 
Dewey.50 I SAB-systemets  åttonde omarbetade upplaga står det  uttryckligen att 
även om systemet är lämpligt att använda vid förvaltningsbibliotek, folkbibliotek 
och allmänna vetenskapliga bibliotek så går det troligtvis inte tillräckligt djupt för 
att vara lämpligt för specialbiblioteken.51 Dock har en ökad finfördelning gällande 
ämnet medicin (bokstaven V) gjorts inför den upplagan.52 

SAB-systemet  är  ett  i  princip  hierarkiskt  och  nästan  enumerativt 
klassifikationssystem.53 Det  är  ett  universalsystem som  dock  endast  används  i 
Sverige  samt  i  en  del  svenskspråkiga  delar  av  Finland.54 I  och  med  att  SAB 
använder  sig  av  bokstäver  istället  för  siffror  och  därmed  får  många  fler 
huvudklasser än Dewey-systemet, får SAB även mycket kortare koder, vilka ofta 
är lättare att komma ihåg för systemets användare.55

SAB-systemets  huvudklasser  kan  vidareindelas  genom  att  en  eller  flera 
bokstäver läggs till den första. Koden betecknar då ett signum för ett ämne som är 
placerat  längre  ned  i  hierarkin.  Dessutom  kan  signum  kompletteras  med 
tilläggsbeteckningar  som  symboliserar  olika  typer  av  facetter,  till  exempel 
geografiska  och kronologiska  aspekter.  Sådana tilläggsbeteckningar  kan  ibland 
4 6 Rowley, Jennifer & Hartley, Richard (2008),  Organizing knowledge – An Introduction to Managing Ac-
cess to Information., s. 188.
4 7 Berntsson, Göran (1997), Klassifikation enligt SAB-systemet: ett läromedel , s. 3.
4 8 Hansson, Joacim (1995), ”Den svenska hållningen till Dewey-systemet vid tiden för utarbetandet av ”Klas-
sifikationssystem för svenska bibliotek””, s. 341.
4 9 Benito, Miguel (2001),  Kunskapsorganisation: en introduktion till katalogisering, klassifikation och in-
dexering, s. 227.
5 0 Kungl. bibliotekets webbplats > Verktygslådan > Klassifikation > DDK > Om DDK > Bibliotek.
5 1 Klassifikationssystem för svenska bibliotek. 8. omarbetade upplagan (2006), s. 10. 
5 2 Klassifikationssystem för svenska bibliotek. 8. omarbetade upplagan (2006), s. 7.
5 3 Berntsson, Göran (1997), Klassifikation enligt SAB-systemet: ett läromedel , s. 10 ; Benito, Miguel (1995), 
Bibliografisk kontroll: en introduktion till katalogisering, klassifikation och indexering, s. 62.
5 4 Berntsson, Göran (1997), Klassifikation enligt SAB-systemet: ett läromedel , s. 8.
5 5 Benito, Miguel (2001),  Kunskapsorganisation: en introduktion till katalogisering, klassifikation och in-
dexering, s. 227.
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symboliseras med bokstäver, ibland med siffror och ibland med andra tecken som 
till exempel kolon och paranteser.56 Relationen mellan ämnen vars koder har lika 
många bokstäver,  varav alla utom den sista är  samma,  befinner sig på samma 
hierarkiska nivå och kallas för sidoställda eller koordinerade avdelningar.57

På sidan 20 i Klassifikationssystem för svenska bibliotek finns ett sammandrag 
över systemets 25 olika huvudklasser. Dessa är:

A Bok- och biblioteksväsen
B Allmänt och blandat
C Religion
D Filosofi och psykologi
E Uppfostran och undervisning
F Språkvetenskap
G Litteraturvetenskap
H Skönlitteratur
I Konst, musik, teater, film och fotokonst
J Arkeologi
K Historia
L Biografi med genealogi
M Etnografi, socialantropologi och etnologi
N Geografi och lokalhistoria
O Samhälls- och rättsvetenskap
P Teknik, industri och kommunikationer
Q Ekonomi och näringsväsen
R Idrott, lek och spel
S Militärväsen
T Matematik
U Naturvetenskap
V Medicin
X Musikalier
Y Musikinspelningar
Ä Tidningar

Dewey Decimalklassifikation
Dewey Decimalklassifikation är det klassifikationssystem som är mest spritt och 
använt i världen.58 Systemet används nu i drygt 135 länder och har översatts till  
5 6 Benito, Miguel (2001),  Kunskapsorganisation: en introduktion till katalogisering, klassifikation och in-
dexering, s. 228 f.
5 7 Berntsson, Göran (1997), Klassifikation enligt SAB-systemet: ett läromedel , s. 9.
5 8 Chan, Lois Mai & Mithell, Joan S. (2010), Dewey Decimalklassifikation: Principer och tillämpning, s. 18.
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fler  än  30  språk.59 Dewey-koder  ingår  dessutom  i  mer  än  60  länders 
nationalbibliografier.60

Systemet skapades av Melvil Dewey och dess första upplaga kom 1876.61 År 
2000 lanserades en webbaserad version av Deweys 21:a upplaga, WebDewey, i 
vilken   de  utvecklingar  och  förändringar  som  systemet  genomgår  successivt 
inkorporeras.62 I  februari  2012  lanserades  den  svenska  versionen  av  den  23:e 
upplagan.63 Ansvaret för att underhålla och uppdatera systemet ligger hos Library 
of Congress. Deweys redaktion förser de katalogposter som Library of Congress 
distribuerar  med  Dewey-koder.  Klassifikationssystemet  ägs  av  OCLC  Online 
Computer Library Center, Inc.64 Samtliga länder som använder sig av systemet har 
dock rätt att komma med förslag gällande förändringar och nationella och lokala 
anpassningar av systemet är tillåtna.65

Dewey-systemet  är  ett  hierarkiskt  klassifikationssystem.66 Det  är 
huvudsakligen enumerativt men har dessutom många facetter.67 Systemet använder 
sig av vad Chan och Mithell kallar en ”ren och enkel notation” i form av arabiska 
siffror.68 De tre grundprinciperna som fanns vid systemets tillblivelse och som än 
idag är vägledande för systemet är att detta skall vara uppdelat i discipliner, att det 
skall  ha  en  strukturell  hierarki  samt  en  notationshierarki.69 För  att  numren  i 
notationen skall vara enklare att läsa så placeras numera en punkt efter kodernas 
tre första siffror, det minsta antalet siffror som koderna idag skall ha. Detta gällde 
dock inte när systemet ursprungligen skapades.70

Dewey har tio olika huvudklasser. Dessa är modifierade versioner av de tio 
huvudklasser som Melvil Dewey ursprungligen skapade och brukar numera anges 
såhär:
5 9 Chan, Lois Mai & Mithell, Joan S. (2010), Dewey Decimalklassifikation: Principer och tillämpning, s. 24.
6 0 Svanberg (2008),  Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19. s. 
1.
6 1 Benito, Miguel (2001),  Kunskapsorganisation: en introduktion till katalogisering, klassifikation och in-
dexering, s. 189. 
6 2 Chan, Lois Mai & Mithell, Joan S. (2010), Dewey Decimalklassifikation: Principer och tillämpning, s. 24 
f.
6 3 Kopia av e-post från Magdalena Svanberg till  Pia Bodå, vidarebefordrat till  samtliga bibliotekarier vid  

Uppsala universitetsbibliotek, 2012-02-06.
6 4 Chan, Lois Mai & Mithell, Joan S. (2010), Dewey Decimalklassifikation: Principer och tillämpning, s. 22.
6 5 Svanberg (2008), Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 . s. 2 
ff; Svensk Biblioteksförening (2010), Dewey som klassifikationssystem – Varför bör vi byta ut SAB: En rap-
port från Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för media och samlingar , s. 6.
6 6 Benito, Miguel (2001),  Kunskapsorganisation: en introduktion till katalogisering, klassifikation och in-
dexering, s. 118. 
6 7 Rowley, Jennifer & Hartley, Richard (2008),  Organizing knowledge – An Introduction to Managing Ac-
cess to Information., s. 188.
6 8 Chan, Lois Mai & Mithell, Joan S. (2010), Dewey Decimalklassifikation: Principer och tillämpning, s. 25.
6 9 Chan, Lois Mai & Mithell, Joan S. (2010), Dewey Decimalklassifikation: Principer och tillämpning, s. 24 
f.
7 0 Chan, Lois Mai & Mithell, Joan S. (2010), Dewey Decimalklassifikation: Principer och tillämpning, s. 25 
f.
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000 Datavetenskap, information & allmänna verk

100 Filosofi & psykologi

200 Religion

300 Samhällsvetenskaper

400 Språk

500 Naturvetenskap

600 Teknik

700 Konst & fritid

800 Litteratur

900 Historia & geografi71

Sveriges, KB:s och UUB:s övergång till Dewey
På  Kungliga  bibliotekets  webbplats  står  det  att  biblioteken  själva  väljer  vilka 
klassifikationssystem de skall använda sig av samt att diskussionen om att införa 
Dewey förekommer vid många bibliotek. I listan över de bibliotek som redan nu 
har fattat beslut om att byta klassifikationssystem till Dewey återfinns merparten 
av Sveriges större högskolors och universitets bibliotek. Ytterst få folkbibliotek 
omnämns dock i listan.72

I  Svensk  övergång  till  DDC:  Underlag  Nationella  referensgruppens  möte  
2008-11-19 framhålls  det  att  målen med en svensk övergång till  Dewey är en 
internationalisering,  en  rationalisering  av  klassifikationsarbetet  samt  en 
kvalitetshöjning. Dewey-systemet är, vilket ovan nämns, det klassifikationssystem 
som  är  mest  spritt  och  använt  i  världen  och  runt  80  procent  av 
forskningsbibliotekens  utländska  förvärv  kommer  från  länder  vars 
nationalbibliografier  klassificerar  enligt  Dewey-systemet.  Möjligheten  att 
importera  katalogposter  från  dessa  länder  gör  att  böckerna  inte  behöver 
klassificeras av svenska bibliotek.73 Dessutom är systemet väl underhållet och har 
välutvecklade  hierarkier.74 Ekonomiskt  sett  är  det  svårt  för  ett  litet  land  som 
Sverige att  utveckla och underhålla ett  klassifikationssystem i den utsträckning 

7 1 Chan, Lois Mai & Mithell, Joan S. (2010), Dewey Decimalklassifikation: Principer och tillämpning, s. 24 
ff.
7 2 Kungl. bibliotekets webbplats > Verktygslådan > Klassifikation > DDK > Om DDK > Bibliotek.
7 3 Svanberg (2008),  Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19. s. 
1.
7 4 Svanberg (2008),  Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19. s. 
2.
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som detta kan göras med ett internationellt  system med bas i USA.75 Vinsterna 
med systembytet är dock störst  om många svenska bibliotek väljer att  byta till 
Dewey-systemet. Om bara en del bibliotek skulle välja att gå över riskerar detta 
dels  att  försvåra  samarbetet  biblioteken  emellan  och  dels  att  många  böcker 
kommer att behöva klassificeras två gånger.76 

Vad gäller folkbiblioteken så kommer dessa på enskilt håll många gånger inte 
att kunna välja vilket klassifikationssystem som de skall använda sig av, eftersom 
de  flesta  folkbibliotek  köper  in  sina  katalogposter  från  BTJ.  Valet  av 
klassifikationssystem är för dessa bibliotek  med andra ord BTJ:s  beslut.77 Som 
nämns i början av det här avsnitten har mycket få svenska folkbibliotek valt att gå 
över  till  Dewey medan  nästan  alla  större  forskningsbibliotek  har  valt  att  göra 
detta.  Intressant  att  fundera  över  är  att  Dewey-systemet  i  USA faktiskt  är  ett 
vanligare  system  bland  folkbibliotek  och  skolbibliotek  än  bland 
forskningsbibliotek, omkring 95 procent gentemot 25 procent.78 Ett av skälen till 
att en Dewey-övergång skulle vara mindre fördelaktig för folkbiblioteken än för 
forskningsbiblioteken  är  att  folkbibliotekens  bestånd  till  mindre  del  består  av 
utländsk litteratur än vad forskningsbibliotekens samlingar gör.79 Folkbibliotekens 
boksamlingar består dessutom till stor del av skönlitteratur.80 En nackdel för ett 
bibliotek  med  många  skönlitterära  böcker  är  att  dessa  i  Dewey-systemet  inte 
åtskiljs  från  böcker  om litteraturvetenskap,  till  skillnad  från  i  SAB-systemet.81 
Ytterligare en skillnad mellan systemen är att katalogisatörerna rekommenderas 
att inte dubbelklassificera i Dewey-systemet.82

Saker  som skulle  ha  kunnat  tala  emot  ett  införande  av  Dewey-systemet  i 
Sverige är bland annat risken att svenska förhållanden och företeelser skulle vara 
svårare att beskriva med Dewey än med SAB. Dock finns det som sagt möjlighet 
för länder som har anslutit  sig till  Dewey-systemet  att  komma med förslag till 
förändringar.83 Det har även gjorts partiella översättningar av systemet till svenska, 

7 5 Svensk Biblioteksförening (2010), Dewey som klassifikationssystem – Varför bör vi byta ut SAB: En rap-
port från Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för media och samlingar , s. 5.
7 6 Svanberg (2008),  Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19. s. 
5.
7 7 Svanberg (2008),  Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19. s. 
2.
7 8 Chan, Lois Mai & Mithell, Joan S. (2010), Dewey Decimalklassifikation: Principer och tillämpning, s. 24.
7 9 Svanberg (2008),  Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19. s. 
2.
8 0 Svensk Biblioteksförening (2010), Dewey som klassifikationssystem – Varför bör vi byta ut SAB: En rap-
port från Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för media och samlingar , s. 10.
8 1 Svensk biblioteksförening (2010),  En svensk övergång till DDK: vad innebär det för folk- och skolbibli -
otek?, s. 10. 
8 2 Svanberg,  Magdalena (2006),  Övergång till  Dewey Decimal Classification.  Vad skulle det innebära? -  
Delstudie 3 i Katalogutredningen, s. 12. 
8 3 Svanberg (2008),  Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19. s. 
4.
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samt  mappning  gentemot  Svenska  ämnesord.84 Att  genomföra  Dewey-projekt 
kräver  också  mycket  resurser.85 Exempel  på  resurskrävande  investeringar  i 
samband  med  Dewey-projektet  är  utbildning  av  bibliotekens  personal,  den 
svenska översättningen och anpassningen till Dewey, licenskostnaderna för att få 
använda  systemet,  en  uppdatering  och  komplettering  av  konverteringstabellen 
mellan  SAB  och  Dewey samt  lokala  kostnader  i  form  av  omvandlingar  och 
anpassningar  i  lokala  databaser,  samt  omvandlingen  av  hyllsystemet  och 
ommärkningen och omflyttningen av böcker för de bibliotek som väljer att låta 
Dewey bli bas för deras hylluppställning.86 Den direkta påverkan för bibliotekens 
användare  kommer  troligtvis  inte  att  vara  särskilt  stor,  i  och  med  att 
klassifikationskoderna sällan är centrala i deras sökningar.87 I sammanfattningen 
från  referensgruppens  möte  i  november  2008  befaras  det  att  SAB-systemet 
kommer att sluta att utvecklas i samband med Dewey-övergången, eftersom de 
forskningsbibliotek  som  går  över  till  Dewey  kommer  att  lämna  svensk 
biblioteksförening kommitté för klassifikationssystem för svenska bibliotek. Det 
är forskningsbiblioteken som har stått för de flesta initiativen till utveckling och 
förändring  av  systemet.88 Under  hösten  2010   genomgick  nationalbibliografins 
personal en utbildning för att avdelningen skulle börja klassificera material enligt 
Dewey-systemet istället för enligt SAB-systemet.89 En annan aktuell utveckling för 
projektet med svenska biblioteks övergång till Dewey-systemet är att KB nu har 
sagt upp avtalet med OCLC angående deltagande i WorldCat. Detta innebär att 
svenska bibliotek från och med februari 2012 inte längre har åtkomst till denna 
databas.90 Detta i sin tur innebär bland annat att svenska bibliotek inte längre har 
möjlighet att kopiera bibliografiska poster i WorldCat för att kunna använda dessa 
i Libris.91 Någonting som här är intressant att ha i åtanke är att möjligheten till att 
ha importerbara poster samlade i WorldCat istället för att behöva söka efter dem i 

8 4 Svanberg (2008),  Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19. s. 
3.
8 5 Svanberg (2008),  Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19. s. 
5.
8 6 Svensk Biblioteksförening (2010), Dewey som klassifikationssystem – Varför bör vi byta ut SAB: En rap-
port från Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för media och samlingar , s. 6 ;  Svanberg (2008), Svensk 
övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19. s. 4.
8 7 Svanberg (2008),  Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19. s. 
4.
8 8 Svanberg (2008), Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19. s. 4

8 9 KB:s  webbplats,  Startsida  >  Bibliotekssamverkan  >  Metadata  >  Deweyprojektet  >  Nyheter  

>nationalbibliografin klassar med DDK.
9 0 KB:s webbplats: Aktuellt > 2011> KB avslutar förhandlingarna med OCLC angående deltagande i  

bibliotekskatalogen WorldCat.
9 1 Librisbloggen, ”KB avslutar förhandlingarna med OCLC angående deltagande i WorldCat”, 2011-12-
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flera  olika  databaser  var  ett  av  argumenten  som  framhölls  av  KB till  varför 
svenska bibliotek skulle vinna på att gå över till Dewey.92

På  Uppsala  universitetsbiblioteks  webbplats  återfinns  en  informationstext, 
publicerad i november 2011, om att biblioteken genomgår en förändring gällande 
hylluppställningen  kopplat  till  att  biblioteken  under  det  året  har  bytt 
klassifikationssystem  från  SAB  till  Dewey.  Här  omnämns  att  alla  Uppsala 
Universitets biblioteks enheter även skall börja basera sina hylluppställningar efter 
Dewey-systemet, men att de olika biblioteksenheterna har hunnit olika långt med 
detta arbete. Vissa  enheter beskrevs vara klara medan andra enheter ännu inte 
hade kommit igång.93

I  början  av  februari  2012  meddelades  de  anställda  vid  Uppsala 
universitetsbibliotek att  den 23:e upplagan av DDC nu har funnits  tillgänglig i 
cirka två månader samt att hela denna upplaga beräknas finnas tillgänglig den 6:e 
mars enligt den svenska och blandade modellen.94

9 2 Svanberg,  Magdalena (2006),  Övergång till  Dewey Decimal Classification.  Vad skulle det innebära? -  
Delstudie 3 i Katalogutredningen, s. 33. 
9 3 Uppsala  universitetsbiblioteks  webbplats  >  Aktuellt  >  Nyheter  >  Nytt  system  för  bokuppställning  –  
bokstäver blir siffror.

9 4 Kopia av e-post från Magdalena Svanberg till  Pia Bodå, vidarebefordrat till  samtliga bibliotekarier vid  

Uppsala universitetsbibliotek, 2012-02-06.
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Undersökning

Bakgrund
Samtliga  av  mina  informanter  arbetar  som  katalogisatörer  samt  har  varit 
involverade i Uppsala universitetsbiblioteks Dewey-projekt. De är alla kvinnor. 
Detta är inget medvetet val från min sida, utan det föll sig helt enkelt så att de 
bibliotekarier som har varit mest involverade i Dewey-projektet och som arbetar 
som katalogisatörer, vid de bibliotek där jag har genomfört mina intervjuer, helt 
enkelt är kvinnor. Jag anser att det är viktigare för den här uppsatsens syfte att 
informanterna är de bibliotekarier som är mest relevanta för min frågeställning än 
att ha en jämn genusfördelning bland mina informanter. Genusaspekten finns ju 
hur som helst inte med bland mina frågeställningar och måste därför betraktas som 
irrelevant i denna uppsats. Anledningen till att jag vid Medicinska biblioteket och 
BMC-biblioteket endast har intervjuat en informant vid vardera enhet är därför att 
anställda vid BMC-biblioteket uppgav att dessa biblioteksenheter har samarbetat 
mycket  under Dewey-projektet  och att  dessa två informanter  var betydligt  mer 
relevanta att intervjua än två informanter vid en av de båda enheterna.

Anledningen till att jag valde dessa biblioteksenheter var därför att de alla är 
delar  av  Uppsala  universitetsbibliotek,  att  de  är  olika  stora,  att  de  har  olika 
ämnesinriktningar samt att de har kommit olika långt i arbetet med övergången 
mellan  SAB  och  Dewey.  Informanter  från  samtliga  bibliotek  har  uppgett  att 
böcker  och hyllor i  eventuella  slutna samlingar inte kommer att  göras om till 
Dewey.  Huruvida  biblioteksenheterna  däremot  planerar  att  omvandla  hela  sin 
öppna samling till Dewey eller om bara avser att göra om en viss, begränsad del 
skiljer sig däremot mellan de olika enheterna. Merparten av enheterna har även 
öppna kursbokssamlingar som även de är undantagna från ommärkningarna och 
omflyttningarna. Samtliga informanter uppger att det enda som de har i uppdrag 
att  primärklassificera  är  avhandlingar  och  annat  material  utgivet  av  Uppsala 
Universitet.
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Ekonomikums bibliotek
Ekonomikums  biblioteks  huvudämnen  är  företagsekonomi,  nationalekonomi, 
ekonomisk  historia,  informationsvetenskap,  kulturgeografi,  handelsrätt  och 
statistik.95 Biblioteket har inga ämnesbibliotekarier utan arbetsuppgifterna är mer 
uppdelade efter funktion.96 Dess fysiska samling är halvstor och är uppställd på ett 
våningsplan. Omvandlingen av samlingen till Dewey har påbörjats både vad gäller 
omklassificering,  omvandling  av  hyllor  samt  omflyttning  och  ommärkning  av 
böckerna. Informant B uppger att Ekonomikums bibliotek har kommit ”halvlångt” 
i omvandlingen av samlingarna.97 Omvandlingen genomförs med ett ämne i taget.98 
Mina informanter är osäkra på hur stor del av enhetens material som är utländskt, 
men de uppger att det i alla fall är en stor del av materialet. 99 Vid Ekonomikums 
bibliotek har jag intervjuat bibliotekarierna A och B.

A  är  63  år  och  har  arbetat  som  bibliotekarie  i  30  år.  Uppsala 
universitetsbibliotek var hennes första arbetsplats efter hennes examen vid Borås 
bibliotekshögskola i mitten av 1970-talet. Hennes första arbetsplats vid Uppsala 
universitetsbibliotek  var  vid  Carolinabiblioteket  och  hon  började  arbeta  vid 
Ekonomikums  bibliotek  1978,  vilket  då  hette  HSC-biblioteket  (Humanistiskt-
Samhällsvetenskapligt centrum). Hon har tidigare även studerat språk, idéhistoria 
och konsthistoria.100

B är 42 år och har arbetat som bibliotekarie sedan 2004, samt vid Uppsala 
universitetsbibliotek sedan 2009. Hon har tidigare arbetat som bibliotekarie vid 
Nordiska  Afrikainstitutet  (NAI)  samt  vid  Institutet för  Språk  och  Folkminnen 
(ISOF, tidigare SOFI). B utbildade sig till  bibliotekarie vid Uppsala Universitet 
och har sedan tidigare en Filosofie kandidatexamen i engelska och historia. Hon 
har tidigare arbetat inom förskolan och inom omsorg.101

Karin Boye-biblioteket
Karin Boye-biblioteket är ämnesbibliotek för humaniora, teologi och sociologi.102 
Biblioteket  har en stor fysisk boksamling bestående av ungefär en halv miljon 
böcker.103 Merparten av dessa står i bibliotekets öppna samling, som består av fyra 
våningsplan.  Biblioteket  har  även  ett  magasin.  Enheten  är  fortfarande  i 
planeringsstadiet vad gäller Dewey-projektet och har inte påbörjat den praktiska 
hyllomvandlingen eller omflyttningen och ommärkningen av böckerna ännu. Mina 

9 5 Uppsala universitetsbiblioteks webbplats > Om biblioteket > Ekonomikums bibliotek.
9 6 Informant B, s. 4.
9 7 Informant B, s. 20.
9 8 Informant A, s. 8.
9 9 Informant A, s. 17 ; Informant B, s. 15.
1 0 0 Informant A, s. 1.
1 0 1 Informant B, s. 2 f.
1 0 2 Uppsala universitetsbiblioteks webbplats > Om biblioteket > Karin Boye- biblioteket.
1 0 3 Informant C, s. 4.
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informanter har svårt att uttala sig om hur stor del av enhetens material som är 
utländskt, men en av dem förklarar att det i alla fall är den övervägande delen. 104 
Vid Karin Boye-biblioteket har jag intervjuat bibliotekarierna C och D.

C är 42 år och har arbetat som bibliotekarie i 11 år. Hon började arbeta vid 
Stockholms  Universitetsbibliotek  2001  och  kom  till  Juridiska  biblioteket  vid 
Uppsala Universitet 8 månader senare. Vid Karin Boye-biblioteket har hon arbetat 
sedan  2008.  Hon  är  kontaktbibliotekarie  för  tre  institutioner  gällande  ämnena 
arkeologi  (vilket  innefattar  nordisk  arkeologi,  antikens  kultur  och  samhällsliv, 
egyptologi  och  afrikansk  arkeologi),  klassiska  språk,  grekiska  och  latin  samt 
kulturantropologi  och  etnologi. C  utbildade  sig  till  bibliotekarie  vid  Uppsala 
Universitet. Hon är sedan tidigare doktor i engelsk litteratur.105

D är 37 år och har arbetat som bibliotekarie sedan våren 2003. Hon började 
arbeta som folkbibliotekarie vid Uppsala Stadsbibliotek och kom till Karin Boye-
biblioteket  2007. Däremellan  har hon även arbetat  vid Institutet  för Språk och 
Folkminnen. Hon utbildade sig till bibliotekarie vid Uppsala Universitet och har 
en Filosofie kandidatexamen i engelska, turkiska och svenska. Dessutom har hon 
studerat franska i Frankrike, samt kulturantropologi och religionsvetenskap. Innan 
D började arbeta som bibliotekarie har hon arbetat på en internetbokhandel och på 
en restaurang.106

Carolinabiblioteket
Carolinabiblioteket  är  liksom  Karin  Boye-biblioteket  ämnesbibliotek  för 
humaniora, teologi och sociologi.107 En av mina informanter därifrån kallar Karin 
Boye-biblioteket för Carolinabibliotekets systerbibliotek.108 Detta bottnar i delvis 
att dessa biblioteksenheter har samma huvudämnen och delvis i att de har delat 
upp  en  del  arbetsuppgifter  och  ansvar  emellan  sig.  Bland  annat  så  är 
kontaktbibliotekarierna  gemensamma  för  dessa  bibliotek.109 Carolinabiblioteket 
har en stor fysisk samling men en stor del av deras material står i slutna magasin. 
Hylluppställningen  är  baserad  på  SAB-systemet  kombinerat  med  numerus  
currens. Undantagna för detta är kurslitteraturen. Enheten har fått tillgång till en 
ny lokal, i vilken de avser att placera den nya Dewey-sviten. De kommer inte att 
omvandla någon befintlig samling till  Dewey, utan endast  nyförvärvat material 
kommer  att  placeras  där.  Eftersom  Carolinabiblioteket  har  en  stor  del  av  sin 
samling stående i slutna magasin och dessutom bara har för avsikt att klassificera 
den nyförvärvade litteraturen enligt Dewey så har jag mer intresserat mig för hur 
stor del av den nyförvärvade litteraturen som kan förväntas vara utländsk än av 

1 0 4 Informant C, s. 16; Informant D, s. 20.
1 0 5 Informant C, s. 1 ff.
1 0 6 Informant D, s. 1 f.
1 0 7 Uppsala universitetsbiblioteks webbplats > Om biblioteket > Carolinabiblioteket.
1 0 8 Informant F, s. 2.
1 0 9 Informant F, s. 31.
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hur  stor  del  av  den  befintliga  samlingens  böcker  som  är  det.  En  av  mina 
informanter  förklarar  att  det  nästan  enbart  är  det  utländska  materialet  som de 
behöver klassificera, i  och med att  det svenska materialet  klassificeras av KB, 
samt att det är ungefär 40 procent av det material enheten införskaffar som inte 
har  en  färdig  Dewey-klassning.110 Vid  Carolinabiblioteket  har  jag  intervjuat 
bibliotekarierna E och F.

E är 35 år och har arbetat som bibliotekarie sedan 2004. Hon började arbeta 
vid Kungliga biblioteket i Stockholm och kom till Uppsala universitetsbibliotek 
och Carolinabiblioteket hösten 2007. Hon har däremellan även arbetat en sommar 
vid  Institutet  för  Språk  och  Folkminnen.  E  utbildade  sig  till  bibliotekarie  vid 
Uppsala Universitet och har sedan tidigare en Filosofie kandidatexamen i nordiska 
språk. Hon har även studerat konstvetenskap, filosofi och isländska.111

F är 58 år och har arbetat som bibliotekarie sedan våren 1982 efter sin examen 
vid  Bibliotekshögskolan  i  Borås.  Hennes  första  bibliotekariejobb  var  vid 
Stockholms Lärarhögskola men senare samma år började hon arbeta vid Uppsala 
universitetsbibliotek,  först  vid  Nordiska  Afrikainstitutet  (vars  personal  vid  den 
tiden  var  anställd  av universitetsbiblioteket)  och sedan vid Carolinabiblioteket, 
även om det på den tiden inte hette så. Innan F utbildade sig till bibliotekarie så 
har hon även tagit  en Filosofie kandidatexamen i  religionsvetenskap,  latin  och 
konstvetenskap och har dessutom studerat kulturantropologi och arkeologi.112   

Ångströmbiblioteket
Ångströmbibliotekets  huvudämnen  är  astronomi,  fysik,  materialkemi,  teknik, 
matematik  och  informationsteknologi.113 Biblioteket  har  en  halvstor  fysisk 
boksamling varav lite  drygt hälften  är utländsk.  De har påbörjat  den praktiska 
omvandlingen av sin samling och en förhoppning bland informanterna vid detta 
bibliotek är att hela samlingen så småningom kommer att kunna göras om från 
SAB till  Dewey,  med  undantag  av  matematikböckerna,  vilka  är  klassificerade 
enligt  det  sifferbaserade,  internationella  klassifikationssystemet  American 
Mathematical  Society  (AMS).114 Än  så  länge  är  de   bara  klara  med 
astronomiböckerna.  Anledningen att  biblioteket  började med att  överföra dessa 
böcker till Dewey var att de fick ta över en stor samling böcker från Astronomiska 
Institutionen. Delvis ville inte institutionen att böckerna skulle klassificeras enligt 
SAB  och  delvis  skulle  det  ha  blivit  dubbelarbete  att  först  klassificera 
astronomiböckerna enligt SAB bara för att sedan omvandla dem till Dewey. På 
min fråga om hur stor del av enhetens material  som är utländskt  svarar en av 
informanterna att hon tror att det är ungefär 80 procent och den andra att hon tror 
1 1 0 Informant F, s. 33.
1 1 1 Informant E, s. 1 f.
1 1 2 Informant H, s. 3 f.
1 1 3 Uppsala universitetsbiblioteks webbplats > Om biblioteket > Ångströmbiblioteket.
1 1 4 Informant G, s. 32.
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att  det  är  över  90  procent.115 Vid  Ångströmbiblioteket  har  jag  intervjuat 
bibliotekarierna G och H.

G är 40 år och har arbetat som bibliotekarie sedan 1999. Hon började arbeta 
vid  Uppsala  universitetsbibliotek,  vid  NTC-biblioteket (Naturvetenskapligt 
Centrum), som sedan kom att  bli  Ångströmbiblioteket.  Hon har under Dewey-
projekten  varit  projektledare  vid  Ångströmbiblioteket.  G  utbildade  sig  till 
bibliotekarie  vid  Uppsala  Universitet  och  har  tidigare  även  studerat  engelska, 
svenska  och  filosofi.  Innan  hon  började  arbeta  som  bibliotekarie  har  hon 
feriearbetat i labbdisk samt på en hemgård, där hon bland annat översatte texter.116

H  är  54  år  och  har  arbetat  som  bibliotekarie  i  22  år  och  på 
Ångströmbiblioteket i 5 eller 6 år. Hon började att arbeta som bibliotekarie vid 
Carolinabiblioteket.  Innan  H  utbildade  sig  till  bibliotekarie  så  har  hon  även 
studerat olika humanistiska ämnen, bland annat etnologi, samt textilhantverk. Hon 
har tidigare arbetat med hemslöjd, inom hemtjänsten, inom kriminalvården och 
inom psykiatrisk vård.117

BMC-biblioteket
BMC-bibliotekets  huvudämnen  är  biomedicin,  farmaci,  kemi,  kost  och  vård.118 
Biblioteket var vid tiden för min intervju nästan klara med omklassificeringen, 
omflyttningen i hyllorna och ommärkningen av sin samling och är helt klara med 
detta  vid  tiden  för  uppsatsens  publicering.  Förutom kursböckerna  så  har  även 
enhetens Ord- och gymnasieböcker en egen hylluppställning som är undantagen 
från  hyllomvandlingen.119 Merparten  av  det  material  enheten  köper  in  är 
utländskt.120

Vid BMC-biblioteket har jag intervjuat bibliotekarien I. Hon är 38 år och har 
arbetat  som  bibliotekarie  sedan  1999.  Efter  att  ha  examinerats  vid 
bibliotekarieutbildningen  vid  Borås  Högskola  började  I  arbeta  som 
gymnasiebibliotekarie  i  Sandviken.  Vid  Uppsala  universitetsbibliotek  har  hon 
arbetat sedan 2001 och vid BMC-biblioteket sedan 2008. I har även läst hälften av 
ett lärarprogram, under vilket hon bland annat studerade två terminer historia och 
två terminer hem- och konsumentkunskap.121

1 1 5 Informant G, s. 4; Informant H, s. 15.
1 1 6 Informant G, s. 1.
1 1 7 Informant H, s. 1.
1 1 8 Uppsala universitetsbiblioteks webbplats > Om biblioteket > BMC-biblioteket.
1 1 9 Informant I, s. 3.
1 2 0 Informant I, s. 2.
1 2 1 Informant I, s. 1.
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Medicinska biblioteket
Medicinska  biblioteket  är  Uppsala  universitetsbiblioteks  enhetsbibliotek  för 
medicin.  Det  är  placerat  inom  Akademiska  Sjukhuset  i  Uppsalas  lokaler.122 
Biblioteket  har  ungefär  7000  bokexemplar  och  samtliga  av  dessa  är  både 
omklassificerade,  omflyttade  och ommärkta  till  Dewey.  Enheten  har  endast  en 
öppen  samling,  där  samtliga  verk,  förutom  Uppsala  Universitets  avhandlingar 
men inklusive kurslitteraturen, har gjorts om.123 Förutom att förse studenter och 
forskare  med  material  har  de  också  i  uppdrag  att  ge  service  åt  Uppsala 
Akademiska sjukhus samt åt Landstinget. Min informant gissar att ungefär hälften 
av enhetens material är utländskt.124

Vid Medicinska biblioteket har jag intervjuat bibliotekarien J. Hon är 45 år 
och  har  arbetat  som  bibliotekarie  sedan  1993.  Hon  började  arbeta  vid 
Carolinabiblioteket  och kom till  Medicinska biblioteket  2001. Hon har tidigare 
studerat  vid  Bibliotekshögskolan  i  Borås.  Innan  dess  har  J  även  studerat 
konsthistoria/konstvetenskap och arbetat som museilärare på Drottningholm Slotts 
förvaltning.125

Upplevelse av övergången
Den första frågan i min frågeställning är tveklöst en av de bredaste och många 
underliggande  frågor  kan  inkluderas  häri.  En  av  dessa  frågor  är  huruvida 
övergången mellan SAB och Dewey upplevdes som frivillig. På KB:s webbplats 
uppges  nämligen att  varje  bibliotek  själv  väljer  vilket  klassifikationssystem de 
skall  använda  sig  av.126 Även  om  en  sådan  officiell  valbarhet  finns  måste 
valfriheten  anses  vara  begränsad  i  de  fall  inga  rimliga  alternativ  skulle  vara 
möjliga. En nära besläktad fråga är även huruvida bibliotekarierna i sådana fall 
anser att en övergång till Dewey var det bästa valet.

En annan fråga som kan anses vara inkluderad i upplevelsen av övergången är 
hur  bibliotekarierna  har  upplevt  den  faktiska  arbetsprocessen  med  Dewey-
projektet  vid  Uppsala  universitetsbibliotek  och vid  deras  egen biblioteksenhet. 
Den frågan är nära sammankopplad med frågan om hur genomgången konkret har 
genomförts. 

1 2 2 Uppsala universitetsbiblioteks webbplats > Om biblioteket > Medicinska biblioteket.
1 2 3 Informant J, s. 5 f.
1 2 4 Informant J, s. 7.
1 2 5 Informant J, s. 2.
1 2 6 KB:s webbplats > Verktygslådan > Klassifikation > DDK >Om DDK > Bibliotek .
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Utbildningar
Efter  att  Uppsala  universitetsbibliotek  hade  fattat  beslutet  att  de  skulle  byta 
klassifikationssystem hölls  utbildningar om systemet för universitetsbibliotekets 
bibliotekarier. Utbildningen var utformad av KB och bestod av en veckolång kurs 
för katalogisatörer. Några bibliotekarier från varje biblioteksenhet fick möjlighet 
delta  i  kursen.  Första  dagen var  en slags  introduktion  till  systemet,  vid vilken 
betydligt fler bibliotekarier hade möjlighet att närvara.127 Utbildningen var förlagd 
i Uppsala och leddes av representanter från KB. Informant C gick även på eget 
initiativ  en  distanskurs  om Dewey på  7,5  högskolepoäng,  som gavs  av  Borås 
Högskola, eftersom att hon anade att en Dewey-övergång skulle komma att ske 
och att hon tyckte att det därför var bra att föregripa detta. 128 D uttrycker att hon 
skulle vilja att bibliotekarierna hade fått gå kompletterande utbildningar efter den 
veckolånga  kursen,  om  inte  annat  för  att  få  möjlighet  att  ”fräscha  upp” 
kunskaperna. Att bara gå en endagarskurs tror hon inte ger så mycket. 129 Informant 
F anser att den veckolånga kursen innehöll mycket som kändes perifert för hennes 
biblioteksenhet. Delvis kunde kursen ibland kännas lite folkbiblioteksinriktad och 
delvis fokuserade kursen på alla ämnen. F förklarar att hon gärna skulle vilja att 
det fanns ämnesinriktade temakurser.130 Informant J anser inte att en längre kurs 
skulle  ha gjort  någon skillnad och är nöjd med den veckokurs som gavs.  Hon 
anser också att KB ger väldigt bra support om man som bibliotekarie har några 
frågor  och  funderingar  kring  Dewey.  Bland  annat  så  betraktar  hon  ”Dewey-
rummet”,  virtuella  realtidsmöten  som sker via KB:s webbplats,  som någonting 
användbart.131

 Åsikterna om huruvida mer undervisning i Dewey än den veckolånga kursen 
skulle ha behövts eller önskats skiljer sig alltså åt mellan mina olika informanter. 
Att  bibliotekariers  åsikterna  skiljer  sig  åt  angående  huruvida  en  veckolång 
undervisningskurs  är  tillräckligt  lång utbildning för  att  ge goda kunskaper  om 
Dewey diskuteras även av Svanberg. Hon anser att återträff med de som har gått 
dessa  kurser  kan  vara  lämpligt.132 Visserligen  har  detta  troligtvis  även  ett 
uppföljande syfte men skulle sannolikt, vilket Informant D efterfrågar, också ge 
bibliotekarierna en möjlighet att ”fräscha upp” sina kunskaper om Dewey.

Ett par av mina informanter, G och J, har själva tagit initiativet till att lära sina 
kollegor mer om Dewey-systemet och har därmed haft inofficiell internutbildning 
med dessa på sina enhetsbibliotek. J berättar att hon undervisade var och en av 

1 2 7 Informant B, s. 5 f ; Informant E, s. 13.
1 2 8 Informant C, s. 8 f.
1 2 9 Informant D, s. 9.
1 3 0 Informant F, s. 25.
1 3 1 Informant J, s. 10.
1 3 2 Svanberg, Magdalena (2006),  Övergång till Dewey Decimal Classification. Vad skulle det innebära? -  
Delstudie 3 i Katalogutredningen. s. 36 f.

31



sina kollegor två timmar på tu man hand.133 H berättar att G satt med henne någon 
timme och ”visade rent praktiskt”.134

Delaktighet vid enheterna
Några av mina informanter berättar att  de vid deras biblioteksenheter medvetet 
arbetar för att involvera så gott som all person i Dewey-projektet.135 Informant J 
förklarar att Dewey-projektet på så sätt har fungerat som en ”enande kraft” och att 
de alla vid biblioteket har arbetat med olika delar av projektet för att det skall 
kunna genomföras.136 Informant  I anser att  det är  väldigt  bra om den praktiska 
delen  av  ett  byte  av  klassifikationssystem på  ett  bibliotek  kan  genomföras  så 
snabbt som möjligt, för att minska rörigheten i biblioteket under denna process. 
För  att  detta  skall  kunna  genomföras  anser  hon  att  det  är  viktigt  att  många 
människor hjälps åt.137 Även vid hennes biblioteksenhet har arbetet med Dewey-
projektet delats upp i olika moment och hon förklarar att även om alla inte gör 
allting så är alla involverade på något sätt.138 Detta med att vilja genomföra den 
praktiska  övergången  snabbt  eller  långsamt  verkar  variera  lite  mellan  olika 
bibliotek. Eriksson skriver att en del bibliotek som hon har intervjuat berättade att 
de planerade ett genomföra en långsamt övergång gällande hylluppställningen.139 
Ingen av mina informanter har uttalat att de medvetet har valt att genomföra en 
långsam genomgång. Fördelarna med en snabb övergång torde vara att den period 
under vilken samlingen upplevs som rörig förkortas. Nackdelen torde främst vara 
kopplad  till  den  stora  intensiva  arbetsinsats  som en  snabb övergång sannolikt 
kräver. Informant G berättar att även vid Ångströmbiblioteket har alla på något 
sätt varit involverade, även om det endast är några av bibliotekarierna som arbetar 
med  katalogisering.  Hennes  uppfattning  är  att  det  är  viktigt  att  involvera  alla 
anställda vid ett bibliotek i den här typen av projekt. En av anledningarna till detta 
är att ”man stirrar sig lätt blind” och att det då ”är bra att få input från andra som 
inte håller på och geggar med katalogisering”.140 Detta med att försöka involvera 
alla anställda i Dewey-projektet eller att tydligt avgränsa en projektgrupp har skiljt 
sig mycket mellan olika enheter. Informant E berättar att de på Carolinabiblioteket 
har en ”Dewey-grupp” bestående av henne själv, Informant F och ytterligare en 
kollega. De kollegor vid enheten som inte arbetar med katalogisering har inte varit 
involverade  i  Dewey-projektet.141 Även  vid  Karin  Boye-biblioteket  finns  en 
projektgrupp för Dewey bestående av Informant C, Informant D och ytterligare två 
1 3 3 Informant J, s. 9.
1 3 4 Informant H, s. 7.
1 3 5 Informant g, s. 18; Informant I, s. 12; Informant J, s. 23.
1 3 6 Informant J, s. 23.
1 3 7 Informant I, s. 13.
1 3 8 Informant I, s. 12.
1 3 9 Eriksson, Sofia (2009), Sverige och övergången till klassifikationssystemet DDC: Problematiken med hyl-
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bibliotekarier.142 Informant  D  förklarar  att  även  om  inte  alla  anställda  vid 
biblioteksenheten,  åtminstone  rent  praktiskt,  har  varit  involverade  i  Dewey-
projektet är projektet åtminstone ett vanligt samtalsämne, även i samtal med de 
kollegor som inte ingår i projektgruppen.143 Delvis har diskussioner förekommit 
under  arbetsplatsens  måndagsmöten  men  ämnet  har  även  diskuterats  mer 
inofficiellt,  till  exempel  vid fikabordet.144 Dessa personers kunskap om Dewey, 
som troligtvis ökar i samband med dessa diskussioner, torde innebära att många 
av de anställda har eller utvecklar viss kunskap och kompetens gällande Dewey. 
Denna kompetens är sannolikt okänd för många personer i ledningen. Även detta 
att  projektledare  vid  biblioteksenheter  tar  på  sig  ett  inofficiellt  ansvar  för  att 
undervisa  sina  kollegor  gällande  Dewey  tyder  på  att  denna  form  av  okända 
kunskap och kompetens ökar på enheterna som en följd av projektet.

Information till användarna
Den information om övergången som har förmedlats till användarna har skett på 
lite  olika  sätt  vid  olika  enheter.  Delvis  har  informationen  funnits  centralt  på 
Uppsala  universitetsbibliotekets  webbplats  samt  på  Facebook  och  Twitter.145 
Naturligt  är  att  de biblioteksenheter  som har kommit  längre med det praktiska 
arbetet och omflyttningen av böckerna också har informerat mer på enhetsnivå. 
Informant D förklarar att Karin Boye-biblioteket kommer att ge användarna mer 
konkret information när enheten har kommit längre med det praktiska arbetet.146 På 
enheter  som  har  kommit  längre  med  projektet  finns  ofta  information  om 
övergången på elektroniska informationsskärmar, till  exempel på Ekonomikums 
bibliotek, Medicinska biblioteket och på BMC-biblioteket, eller på fysiska skyltar, 
till  exempel  på  Ångströmbiblioteket  och  BMC-biblioteket.147 Dessutom 
förekommer en del informerande direktkommunikation via informationsdiskarna, 
i samband med frågor från låntagarna.148 Informant C berättar  att forskarna ibland 
har  fått  muntlig  information  om  systembytet  i  samband  med  Karin  Boye-
bibliotekets  institutionskontakter.149 Det  är  dock rimligt  att  anta  att  den sortens 
information  till  forskare  på  ett  tidigt  stadium  sker  mer  naturligt  för  ett 
kontaktbibliotek  och  av  en  kontaktbibliotekarie  än  av  de  bibliotek  och 
bibliotekarier som inte har den typen av uppdrag. 
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Samarbeten med institutionerna
Flera av mina informanter meddelar mig att de inte har samarbetat särskilt mycket 
med institutionerna eller med forskarna i samband med Dewey-projektet eller i 
klassifikationsarbetet.150 En  del  samarbete  har  dock  förekommit.  Informant  B 
nämner att forskarna ibland påpekar att deras ämnen inte har finfördelats nog i 
hylluppställningen och att bibliotekarierna då ofta ändrar  detta. I övrigt fokuseras 
samarbetet med institutionerna, som håller på att utvecklas vid hennes enhet, mest 
på organisationen kring förvärvet.151 Detta måste betraktas vara ett arbetsområde 
som är nära besläktat med klassifikation och katalogisering, även om det ligger 
utanför  den  här  studiens  ramar  att  avgöra  hur  mycket  detta  område berörs  av 
Dewey-projektet.  Värt att  nämna är dock att  de bibliotekarier som arbetar med 
katalogisering vid en del enheter även arbetar med förvärv.152 Informant D säger att 
samarbetet med institutionerna och forskarna troligtvis kommer att öka vid hennes 
enhet när de har kommit längre med det praktiska arbetat och när detta troligtvis 
då behandlar fler frågor på detaljnivå.153 Informant C nämner att  hon gärna vill 
bevaka särintressen hos institutioner och forskare, om sådana finns, och att en del 
samarbete kring hylluppställning redan förekommer vid biblioteksenheten. Dock 
får  det  inte  gå  så  långt  att  systemet  inte  följs.154 Informant  F  nämner  att 
Carolinabiblioteket  och  Karin  Boye-biblioteket  har  fått  ”lite  input”  från 
konvetenskapliga  institutionen  gällande  frågor  om  klassifikation  och 
hylluppställning.155 Vid  Ångströmbiblioteket  är  det  forskarna  inom 
matematikämnets  önskan  att  AMS-systemet  inte  skall  bytas  ut  mot  Dewey. 
Informant H säger med ett skratt att ”Det vågar vi nog inte föreslå ens en gång”.156 
Astronomiska institutionen angav  som villkor för att Ångströmbiblioteket skulle 
få  ta  över  deras  böcker  att  dessa  inte  skulle  klassificeras  enligt  SAB. 
Astronomiböckerna  var,  vilket  ovan  nämns,  det  ämne  med  vilket 
Ångströmbiblioteket  började sin  praktiska  övergång.157 Även om institutionerna 
och forskarna i dessa fall inte kan sägas ha varit tillfrågade gällande sådant som 
berör själva Dewey-projektet eller arbetet med klassifikationen så är det tydligt att 
två institutioner har uttryckt sina önskningar angående Dewey-systemets vara eller 
icke  vara  för  deras  discipliner,  samt  att  Ångströmbiblioteket  har  följt  dessa 
institutioners  önskningar  i  frågan.  Dock  bör  det  tilläggas  att  matematikernas 
relation  till  AMS-systemet  och  Dewey  som  klassifikationssystem  för 
Astronomiämnet båda är saker som beskrivs fungera väldigt bra.158 Det kan vara 
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rimligt att anta att detta oftast är en förutsättning för att ett forskningsbibliotek, 
som  inte  är  ett  utpräglat  institutionsbibliotek,  skall  anpassa  sitt  biblioteks 
klassifikation och hylluppställning efter institutionernas önskemål. 

Samarbeten, studiebesök och planering
Vid flera av de biblioteksenheter från vilka jag har intervjuat representanter har 
det  förekommit  samarbeten  med  andra  bibliotek  eller  biblioteksenheter  samt 
studiebesök  vid  andra  bibliotek  som kommit  längre  i  sitt  arbete  med  Dewey-
projektet. Ett väldigt nära och organiserat samarbete har funnits mellan Informant 
I från BMC-biblioteket och Informant J från Medicinska biblioteket. Ett skäl till 
varför ett samarbete dessa biblioteksenheter emellan har kunnat fungera bra anges 
vara att de har många överensstämmande ämnen.159 Samarbetet har varit uppbyggt 
genom att de två katalogisatörerna under våren 2011 hade regelbundna möten där 
de  tillsammans  översatte  sitt  hyllschema  till  Dewey.160 Möten  ägde  rum under 
ungefär  en  månads  tid  och  mot  slutet  av  arbetsprocessen  med  att  översätta 
hyllschemat träffades I och J varje dag.161 När hyllschemat, vid terminens slut, var 
färdigt påbörjade de det praktiska arbetet med att överföra böckerna till Dewey-
systemet. Allt nyförvärv fick då Dewey-koder och enheterna arbetade dessutom 
parallellt med att omvandla böckerna för ett ämne i taget.162 Informant J berättar att 
hon och I, innan arbetet med att omvandla hyllschemat påbörjades, presenterade 
en förstudie för sina chefer, där de rekommenderade att hela enheternas samlingar 
skulle  omvandlas  inom  loppet  av  ett  halvår  och  vara  klart  vid  årsskiftet 
2011/2012. De lade också fram en beskrivning gällande att det krävdes att ”si och 
så många personer” skulle arbeta med detta under ”så och så lång tid” för att 
omvandlingen  skulle  kunna  genomföras  under  den  presenterade  tidsramen.163 
Tidsåtgången  för  det  manuella  arbetet  förkortades  genom  att  ytterligare  en 
bibliotekarie anställd  vid Medicinska biblioteket  skapade ett  datorprogram som 
gjorde att  enheternas  böckers  katalogposter  automatiskt  ändrades  i  bibliotekets 
lokala katalog, Lopac, efter det att  katalogisatörerna hade ändrat dessa poster i 
Libris.164 Förutom samarbetet med Medicinska biblioteket så berättar I att BMC-
biblioteket  tidigare tog kontakt med andra universitetsbibliotek,  och att  de och 
BMC-biblioteket  skickade  varandra  sina  hyllscheman,  även  om detta  inte  var 
något ”formellt samarbete”.165

Informant A berättar att det inom Uppsala universitetsbibliotek har funnits en 
särskild referensgrupp gällande Dewey-frågor, i vilken ungefär en representant per 
ämnesbibliotek har deltagit. Denna grupp har träffats vid några tillfällen i Uppsala 
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samt en gång i ett större möte på KB, i vilket flera olika svenska bibliotek, som 
har fattat beslut om att byta klassifikationssystem till Dewey. Mötena i Uppsala 
var huvudsakligen praktiskt inriktade. Bibliotekarierna presenterade vid dessa hur 
långt de hade kommit i arbetet med att konvertera sin samling till  Dewey samt 
lade fram tips och råd gällande detta arbete. Mötet vid KB fick för Ekonomikums 
bibliotek en nätverkande effekt i och med att enheten genom mötet kom i kontakt 
med det ekonomiska biblioteket vid Göteborgs Universitet. De båda biblioteken 
skickade sedan varandra sina respektive hyllscheman.166 Informant  J  nämner att 
Dewey-gruppen  bland  annat  anordnade  ett  studiebesök  till  Gävle  Högskolas 
bibliotek.167

Informant D anser att det vid studiebesök är bra att välja ett bibliotek som 
liknar ens eget bibliotek så mycket som möjligt,  delvis vad gäller vilka ämnen 
som biblioteken har och delvis hur stora deras samlingar är.168 Informant C berättar 
att Karin Boye-biblioteket  ännu inte har haft något utvecklat samarbete med andra 
bibliotek  men  att  de  ”har  väl  tittat  lite  på  hur  andra  gör”,  bland  annat  vid 
Carolinabiblioteket och vid Lunds Universitetsbibliotek.169 Hon framhåller dock att 
man i slutändan måste ta sina egna beslut och att ”det går inte bara att kopiera från 
någon  annan”.170 Informant  E  nämner  att  visst  samarbete  mellan 
Carolinabiblioteket och Karin Boye-biblioteket har förekommit.  Någonting som 
problematiserar  detta  samarbete  är  att  de  båda  enheterna  har  väldigt  olika 
förutsättningar  vad  gäller  lokaler.  Carolinabiblioteket  har  fått  tillgång  till  en 
särskild lokal för sin nya Dewey-svit och något liknade förekommer inte vid Karin 
Boye-biblioteket,  som  därmed  har  haft  svårt  att  påbörja  utformandet  av  sitt 
hyllschema. En förhoppning är dock att då båda enheterna skall använda sig av 
samma hyllsignum i sina scheman. I och med att enheterna i stor utsträckning har 
samma användare anser E att detta vore fördelaktigt.171 

Även Informant F nämner studiebesöket vid Gävle Högskolas bibliotek, ”som 
var  tidigt  ute  med  hylluppställningar”.  Hon  berättar  dessutom  att 
Carolinabiblioteket  har  haft  tillgång till  några andra biblioteks  hyllistor.172 Hon 
upplever att nästan alla bibliotek har varit ungefär i samma fas, gällande hur långt 
de har kommit med Dewey-projektet ”Så man vill hemskt gärna att någon annan 
skall ha varit ett halvår, eller ett år före och veta precis vad som är det bästa”.173 
Hon  tror  att  det  hade  varit  bra  om  hennes  enhet  skulle  kunna  ha  haft  mer 
samarbete mer andra bibliotek, och framför allt om de skulle kunna ha gjort fler 
studiebesök.174
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Informanterna  från Ångströmbiblioteket  berättar  att  de,  förutom vad gäller 
Uppsala  universitetsbiblioteks  centrala  Dewey-grupp och  sådant  som  har 
organiserats genom denna, så har de inte deltagit i några samarbeten med andra 
bibliotek och enheter eller har gjort några studiebesök.175 Det är dock heller inte 
någonting de uttryckligen säger sig ha saknat. 

Överlag  så  tycks  merparten  av  samarbetena  och  studiebesöken  primärt  ha 
fokuserat  på  frågor  gällande  hyllscheman  samt  övriga  frågor  gällande 
hylluppställningen. Persson nämner i sin uppsats att en av hennes informanter är 
med  i  en  nätverksgrupp  i  vilken  medlemmarna  delar  med  sig  av  dokument 
gällande  hur  de  har  tänkt  ställa  upp  sina  samlingar.176 Även  vid  Umeå 
Universitetsbibliotek  tycks  denna  del  av  systembytet  alltså  ha  varit  central 
gällande samarbeten kopplade till Dewey-projektet. 

Val av system
Beslutet om att Uppsala universitetsbibliotek skulle gå över från SAB till Dewey 
fattades på en central nivå inom universitetsbiblioteket och har inte varit ett beslut 
som de enskilda enheterna har kunnat ta. Detta skiljer sig från beslutsprocessen i 
samband med att  Umeå Universitetsbibliotek valde att  byta system till  Dewey. 
Detta  beslut  föregicks  nämligen  av  ett  genomgång  om  Dewey-systemet  med 
personalen,  i  samband med vilket  dessa fick möjlighet att  komma till  tals  och 
lämna synpunkter. Beslutet att byta till Dewey-systemet kändes dock som det enda 
rimliga alternativet.177 De flesta av mina informanter tycks ha upplevt att  valen 
stod mellan att behålla SAB-systemet eller att byta till Dewey. Att behålla SAB-
systemet  nu när  det  inte  längre uppdateras  och har  blivit  vad ett  par  av mina 
informanter kallar ett ”dött system” upplevs dock inte som ett rimligt alternativ.178 
En  av  mina  informanter  vid  Carolinabiblioteket  målar  upp  en  hypotetisk 
framtidsbild om hur nyanställda vid Uppsala universitetsbibliotek så småningom 
av biblioteket skulle behöva utbildas i ett dött system som ingen längre använder, 
trots att de från sin utbildning och sina tidigare arbeten skulle ha erfarenhet av och 
kunskap  om  Dewey-systemet.179 Ytterligare  ett  skäl  som  framhålls  till  varför 
övergången  till  just  Dewey-systemet  var  ett  naturligt  val  är  att  den  svenska 
nationalbibliografin,  som  klassificerar  i  princip  allt  svenskt  material,  numera 
klassificerar enligt Dewey-systemet.180

Dock framhålls  exempel  på  specialsystem som fungerar  eller  hade  kunnat 
fungera väl på svenska forskningsbibliotek som alternativ till  Dewey. Svanberg 
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nämner  att  det  är  vanligt  med  andra  system än SAB och Dewey vid  svenska 
universitetsbibliotek med medicinsk, teknisk eller naturvetenskaplig inriktning.181 
De  system  som  omnämns  av  mina  informanter  berör  även  de  främst  sådana 
ämnen. Utmärkande för de exempel på system som nämns tycks vara att de är 
internationella och att de underhålls. Dock poängteras vikten av att hela Uppsala 
universitetsbibliotek skall använda sig av samma klassifikationssystem, delvis för 
att  förtydliga att  enheterna tillhör ett  och samma bibliotek och delvis eftersom 
många användare använder sig av olika enhetsbibliotek.182 Vilket ovan nämns är 
Ångströmbibliotekets  matematikböcker  klassificerade  och  uppställda  enligt  det 
sifferbaserade, internationella specialsystemet AMS och kommer inte att beröras 
av  universitetsbiblioteket  Dewey-övergång.  Informant  G  förklarar  att 
”matematikerna  är  bokmänniskor”  och  att  de  har  stor  kunskap  om  AMS-
systemet.183 Hon  nämner  bland  annat  att  hon  en  gång  hörde  en  matematiker 
beskriva  sig  själv  som  ”en  typiska  03:a”,  vilket  är  AMS-systemets  kod  för 
matematisk logik.184 Informant J tycker att det är rätt val att Medicinska biblioteket 
skall klassificera enligt Dewey-systemet. Hon framhåller dock att enheten endast 
klassificerade  enligt  SAB-systemet  under  en  10-årsperiod  och  att  de  tidigare 
använde sig av NLM-systemet (National Library of Medicine), ett internationellt 
specialsystem  för  medicinämnet.  Hon  berättar  även  att  Karolinska  Institutets 
bibliotek, som hon kallar ”ett inofficiellt ansvarsbibliotek för medicin i Sverige”, 
klassificerar enligt detta system och att de inte kommer att byta ut det mot Dewey-
systemet.185 Informant  A berättar  att  forskarna inom nationalekonomi har frågat 
henne  varför  enheten  inte  använder  samma  klassifikationssystem  som  JEL 
(Journal  of  Economic  Literature),  vilka  använder  sig  av  ett  eget  ekonomiskt 
specialsystem.186 Hon nämner också att vare sig hon eller forskarna har varit nöjda 
med SAB-systemet för ämnet ekonomi.187 

De flesta  informanterna  anser  att  det  är  bättre  att  enheterna  har  generella 
system än att de har ämnesspecifika specialsystem. Även här framhålls det faktum 
att  många  användare  använder  sig  av  olika  biblioteksenheter.188 Informant  C 
förklarar att i och med att hennes biblioteksenhet har såpass många olika ämnen så 
vinner man mer på att ha ett system som beskriver hela biblioteket än vad man 
skulle  göra  genom  att  använda  sig  av  system  genom  vilka  man  vinner   i 
specificitet.189 I till exempel Karin Boye-bibliotekets fall så skulle användandet av 
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specialsystem med andra ord kräva att  flera olika sådana system användes vid 
samma biblioteksenhet. 

Själva övergångsprocessen
Informant  I  tror  att  bibliotekarier  som  yrkeskår  ofta  inte  brukar  vara  särskilt 
oroliga över att behöva anpassa sig till förändringar inom biblioteksvärlden samt 
över att  de därmed behöver  lära sig nya saker och påpekar  lite  skämtsamt  att 
bibliotekarier  är  ett  ”ganska tåligt  släkte”.  ”Jag menar,”  säger hon,  ”det  är  ett 
sådant yrke där det hela tiden blir nya saker”.190 Hon tror att bibliotekarierna vid 
hennes enhet tyckte om SAB, men såg dess brister, samt att de även såg Deweys 
fördelar.191 Även informant C påpekar att bibliotekarier som yrkesgrupp är väldigt 
anpassningsbara  samt  att  detta  är  någonting  som är  nödvändigt  för  att  kunna 
arbeta  vid  bibliotek  under  en  längre  tid.192 Informant  F säger  att  de  flesta  vid 
hennes enhet har varit intresserade och nyfikna på Dewey-systemet samt att de har 
tyckt att det har varit roligt att lära sig ett nytt klassifikationssystem. När arbetet 
består  i  att  göra  hyllomflyttningar  tror  hon  dock   att  vissa  saker  ibland  kan 
upplevas som onödiga, i de fall bibliotekarierna upplever att dessa saker fungerade 
lika bra och kanske till och med bättre tidigare.193 

Mina informanter påpekar vid flera tillfällen under intervjuerna att Dewey-
projektet  är  ett  väldigt  stort  projekt  som kräver  mycket  tid,  arbete  och  andra 
resurser.194 Informant A tror att i de fall när en katalogisatör upplever otrygghet i 
samband med att hon skall klassificera så gäller detta oftast situationer med en ny 
katalogisatör som är oerfaren av att klassificera och ämnesbestämma böcker. Att 
en erfaren katalogisatör ställs inför situationen att behöva lära sig ett nytt system, 
samt att klassificera enligt detta, tror hon inte har någon avsevärd sådan effekt.195 
En  del  upprörda  känslor  gentemot  beslutet  att  Dewey-projektet  skulle 
genomdrivas, särskilt under ett initialt skede, har dock förekommit. Informant C 
säger att många bibliotekarier känner sig osäkra över vad systembytet egentligen 
kommer att innebära.196 Informant E säger att alla vid hennes enhet har accepterat 
vad som skall göras och att de protester som har förekommit har bestått i att nyttan 
med systembytet  har ifrågasatts  i  samband med konversationer runt  fikabordet. 
Hon tror dock att många har tyckt att systembytet var lite onödigt. 197 Informant F 
nämner  att  upprörda  röster  yttrades  när  det  började  bli  tal  om att  ändra  även 
hylluppställningen till  Dewey.198 Informant  C säger att  hon upplever att  arbetet 
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med hylluppställning är mer problematiskt än arbetet med att klassificera böcker 
vid hennes enhet.199 Eriksson diskuterar i sin uppsats att flera svenska bibliotek 
betraktade det som problematiskt att byta ut även hylluppställningen i samband 
med  systembytet.  Delvis  berodde  detta  på  att  en  omvandling  av  hyllsystemet 
innebär extremt mycket arbete.200 F nämner att hon tror att många bibliotekarier 
upplever  att  det  känns  förvirrande  att  behöva  lära  sig  ett  nytt 
klassifikationssystem.201 Informant  J,  som berättar  att  hon  är  mycket  förtjust  i 
Dewey-systemet, påpekar att det många gånger har kunnat kännas ovant att se de 
nya signumen på hyllorna och att detta tar ett tag att vänja sig vid. Hon anser att 
ett  systembyte  innebär en stor omställning.  Hon berättar  att  projektet  har varit 
mycket mödosamt och krävt mycket arbete men att hon ändå känner sig ganska 
säker på att alla anställda vid hennes enhet har tyckt att projektet också har varit 
roligt att arbeta med.202 

Att genomföra ett systembyte är ett stort och resurskrävande projekt.203 I andra 
delen av Övergång till Dewey Decimalklassifikation. Vad skulle det innebära? -  
Delstudie 3 i Katalogutredningen diskuteras vad för slags insatser som i samband 
med ett systembyte skulle behöva genomföras  såväl från centralt håll som av de 
enskilda biblioteken.204 Denna fråga är med andra ord central för Dewey-projektet. 
Därför  är  det  intressant  att  veta  vilka  resurser  som bibliotekarier  vid  enskilda 
bibliotek eller biblioteksenheter anser är de viktigaste för att för att ett systembyte 
skall kunna ske så smidigt och effektivt som möjligt. Liksom Svanberg anser flera 
av mina  informanter  att  utbildning av bibliotekarierna är nödvändig för att  ett 
systembyte skall kunna ske.205 Hur denna har varit utformad diskuteras i avsnittet 
”Utbildning” ovan. En annan resurs som flera av mina informanter betraktar som 
viktig är att  det finns lokalutrymme tillgängligt i samband med att  den fysiska 
omvandlingen och omflyttningen i form av hyllomvandlingar och dragningar skall 
genomföras. Informant A påpekar att de vid Ekonomikums bibliotek hade tur som 
hade möjlighet  att  skapa fysiskt  utrymme i  sin  bibliotekslokal  i  samband med 
detta.206 Informant  E  påpekar  på  samma  sätt  att  det  var  förmånligt  för 
Carolinabiblioteket att få en helt ny lokal till sin Dewey-svit.207 Informanterna C 
och D beskriver att ett stort problem för dem i samband med Dewey-projektet är 
just  att  de  redan  innan  de  har  börjat  sin  fysiska  omvandling  av  Karin  Boye-
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bibliotekets  samlingar så finns där ytterst  ont om plats.  C berättar  dock att  de 
väntar  på  att  få  tillgång till  ytterligare utrymme i  ett  närliggande magasin.208 I 
avsnittet ”Samarbeten, studiebesök och planering” ovan beskrivs att detta har gjort 
att  det  har  varit  svårt  för  Carolinabiblioteket  att  samarbeta  med  Karin  Boye-
biblioteket  gällande  utformandet  av  ett  hyllschema.  Informant  A  tror  att 
lokalutrymmet är väsentligt för hur snabbt en biblioteksenhet kan komma igång 
med arbetet kring Dewey-projektet.209 Även Informant G framhåller betydelsen av 
lokalutrymme  i  samband  med  ett  systembyte.  Hon  berättar  att  de  vid 
Ångströmbiblioteket  hade hoppats att  de skulle  kunna flytta  ned böcker ur sin 
samling  i  magasinet  under  systembytet,  i  samband  med  att  de  tidskrifter  som 
tidigare har stått där flyttades till en depå. Istället visade det sig att de från och 
med mars 2012 inte längre hade tillgång till magasinet överhuvudtaget och att de 
var tvungna att tömma detta på det resterande material som de hade där.210 Flera 
aspekter i Perssons uppsats tyder på att lokalfrågan också har varit ytterst central 
för  Umeå  Universitetsbiblioteks  systembyte.  Persson  nämner  att  Umeå 
Universitetsbibliotek  i  samband  med  projektet  hade  en  särskild 
lokalplaneringsgrupp.211 Hon skriver också att en av hennes informanter berättade 
att systembytet innebar mycket planeringsarbete vad gällde lokalerna.212 

Ett par av mina informanter nämner att deras enheter har fått extra resurser i 
form av extra personal som antingen har avlöst dem från en del pass i disken eller 
som har hjälpt till med dragningar av samlingarna.213 Flera informanter tycker att 
det är önskvärt att ett Dewey-projekt skall kunna genomföras på så kort tid som 
möjligt.214 Informant I tycker att i och med att detta kräver att många arbetar med 
projektet  kan  det  därför  vara  fruktbart  att  under  denna  period  ta  in  extra 
personal.215 Informant H nämner att  viss avlastning från diskpass är bra om en 
snabb  skall  övergång skall  kunna  genomföras.216 Informant  G  framhåller  extra 
personal  som  den  viktigaste  resursen  i  samband  med  ett  systembyte.217 Extra 
personal torde vara detsamma som att biblioteksenheterna får tillgång till resursen 
tid,  i  betydelsen  ”fler  arbetstimmar  att  ägna  åt  Dewey-projektet”.  Informant  J 
säger  att  ”tid”  i  detta  sammanhang är  detsamma som ”pengar”.218 Informant  E 
nämner att hon tror att det är mycket lättare att snabbt omvandla sin samling om 
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den innehåller färre böcker.219 Intressant att nämna i detta sammanhang är att de 
två  biblioteksenheter  som  har  kommit  längst  med  sina  omvandlingar  av 
samlingarna till Dewey är också två av de enheterna som har minst antal böcker i 
dessa. Informant C anser att extra resurser även kommer att behövas för att de vid 
hennes enhet skall hinna märka och flytta om böckerna samt för att hinna göra om 
deras poster i Libris samt i bibliotekets lokal katalog.220 Jag tolkar även detta som 
en önskan om resurser i form av extra personal, som antingen kan hjälpa till med 
att utföra omvandlingarna av böckerna eller som kan avlasta ordinarie personal 
genom att ta en del av deras pass i informationsdisken. 

Informant  E  anser  att  virtuella  arbetsredskap  som  till  exempel  KB:s 
ämnesordsdatabas och ”alla sådana klassifikations- och katalogiseringshjälpmedel 
som finns”, för vilka KB står för avtalen, är användbara resurser.221 Informant F 
anser att mycket resurser behövs på central nivå för att KB skall kunna underhålla 
och förbättra arbetsredskap, såsom WebDewey.222 Därmed torde menas att  även 
hon  betraktar  de  virtuella  arbetsredskap  som  KB  tillhandahåller  som  viktiga 
resurser för de enskilda biblioteken, även om hon snarare talar om deras underhåll 
och  utveckling  än  om  deras  existens.  Informant  J  omnämner  psykosociala 
resurser, i form av stöd och förståelse från ledningen, som väsentligt. Dessutom 
framhåller hon att stöd och support i form av kunskap är viktigt. Detta berättar 
hon att  enheterna har fått  av KB.223 Svanberg beskriver att  redaktionen för den 
svenska DDC bland annat skall ha som uppgift att svara på frågor från svenska 
bibliotek  om klassifikation  med  Dewey.224 Informant  J  upplevelse  tyder  på  att 
denna funktion fungerar väl.

Eftersom det är ett så stort projekt att göra ett systembyte vid ett bibliotek är 
naturligtvis det viktigaste sett  ur ett längre tidsperspektiv att biblioteken vinner 
mer på att använda sig av Dewey-systemet än på att fortsätta att använda sig av 
SAB-systemet. Detta kan inte bara avgöras genom att undersöka vilka skillnader 
som finns mellan systemen eller vilka fördelarna och nackdelarna med systemen 
som sådana är.  Valet  för ett  universitetsbibliotek att  byta klassifikationssystem 
från SAB till Dewey måste också placeras inom en kontext i vilket det tas hänsyn 
till SAB:s och Deweys situationer vid svenska samt i världen idag. Flera av mina 
informanter berättar, vilket nämns i avsnittet ”Val av system” ovan, att det inte 
upplevs som realistiskt att hålla fast vid ett klassifikationssystem som inte längre 
underhålls och utvecklas. Vinsten att ett systembyte är arbetsbesparande genom att 
katalogisatörerna kommer att  kunna importera befintliga katalogposter gällande 
merparten av bibliotekens utländska förvärv är ett av KB:s starkaste argument till 
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varför  de  har  valt  att  gå  över  till  Dewey.225 Visserligen  så  importerar 
bibliotekarierna Dewey-poster och de upplever att det oftast finns katalogposter 
för det utländska förvärvet, men att behålla SAB-systemet när KB nu har att byta 
klassifikationssystem och nationalbibliografin  klassar  enligt  Dewey skulle  med 
största sannolikhet ha fått till följd att bibliotekens arbetsbörda blev tyngre än var 
den var innan KB bytte klassifikationssystem. Delvis skulle det krävas att någon 
annan institution tog på sig ansvaret att  underhålla och utveckla SAB-systemet 
och  delvis  så  skulle  biblioteken  ha  blivit  tvungna  att  klassificera  sitt  svenska 
material  själva,  istället  för  att  använda  sig  att  de  katalogposter  som 
nationalbibliografin skapar. Dessa två skäl som anges till varför det inte skulle ha 
varit något rimligt alternativ att fortsätta använda sig av SAB-systemet.226

Någonting som jag tror lätt glöms bort i samband med Dewey-projektet är de 
positiva bieffekter som själva arbetet med projektet och själva övergångsprocessen 
kan  ha.  Stort  fokus  verkar  läggas  på  hur  saker  och  ting  tidigare  fungerade  i 
biblioteket  innan  projektet  påbörjades,  hur  saker  och  ting  förhoppningsvis 
kommer  att  kunna  fungera  när  projektet  är  avslutat  samt  att  projektet  kräver 
mycket tid, pengar och arbete. Flera av mina informanter berättar dock att de även 
har sett positiva effekter av själva övergångsprocessen. Informant H säger att hon 
tycker att det har varit väldigt intressant och roligt att arbete med Dewey-projektet 
och att hon tycker att systembytet är någonting spännande, även om hon är osäker 
på om detta kan kvalificeras som en fördel med processen.227 Jag anser dock att 
upplevelsen av att ett projekt är intressant att arbeta med måste betraktas som en 
mycket positiv bieffekt eftersom intresse för det man arbetar med sannolikt är en 
av de viktigaste grundstenarna  för att behålla motivationen att arbeta med detta 
genom ett såpass utdraget och tidskrävande projekt som Dewey-projektet ändå är. 
I  denna  uppsats  syftesavsnitt  diskuteras  att  bibliotekariernas  attityd  gentemot 
systembytet i stor utsträckning torde påverka hur snabbt och effektivt detta kan 
genomföras. En upplevelse av att projektet har varit intressant att arbeta med är ett 
tydligt exempel på en positiv attityd gentemot det. När jag frågar H varför hon 
upplever systembytet som någonting spännande förklarar hon att ”när man ser att 
det  blir  bättre.  Det  är  ju  det  som är  roligt”.228 H upplever  med  andra  ord  en 
stegrande positiv attityd gentemot Dewey-systemet när hon granskar den positiva 
effekt  som  hon  upplever  att  systemet  har  på  Ångströmbiblioteket  samlingar. 
Visserligen  har  mina  informanter  vid  Ångströmbiblioteket  från  början  haft  en 
positiv  attityd  gentemot  Dewey och en  negativ  attityd  gentemot  SAB för  sina 
samlingars del, men detta hindrar inte att en positiv attityd ändå ökar i samband 
med att bibliotekarierna upplever fördelarna med systemet i praktiken. Informant 
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G talar dessutom om att ”man lär sig ju ganska mycket med klassning” och att 
detta  är  en  positiv  effekt  av  Dewey-systemets  process.229 Även  Informant  I 
betraktar detta som en positiv bieffekt av processen. Hon berättar att ”fördelen är 
ju att vi alla måste jobba aktivt med Dewey och på så vis lär man ju sig systemet  
bättre”.230 Detta  kan  jämföras  med  vad   Svanberg  skriver  om  att  en  svensk 
övergång till  Dewey innebär en kvalitetshöjning. Med ”kvalitetshöjning” syftar 
Svanberg  visserligen  på  att  Sverige  i  och  med  en  övergång  byter  till  ett 
klassifikationssystem som hon anser vara bättre, bland annat genom att detta är 
bättre  underhållet  och mer välutvecklat.231 Att  bibliotekarier  lär  sig att  använda 
detta system måste i sådana fall även betraktas som en kvalitetshöjning på lokal 
nivå.

Informant J betonar, förutom kompetenshöjningen, även processens positiva 
sociala effekter på arbetsplatsen. 

Sedan om man ser liksom det rent psykosociala så blev vi ganska sammansvetsade. För att vi 
hade ju en deadline som vi ville nå. Vi hade ett mål, vi hade mål som vi ville nå. Vi hade ett  
projekt vi ville bli färdiga med. Och om det inte stjälper så stärker det. Så oss stärkte det väldigt 
mycket. Men det är klart, om det inte går bra, då kan det få dåliga konsekvenser.232

Ytterligare en positiv effekt med processen som informanterna tar upp är att de 
genom denna har fått en större inblick i hur deras samling egentligen ser ut och att  
de i och med detta har genomfört en hel del gallring.233 

Att  processen  medför  en  upplevelse  av  positiva  bieffekter  är  dock  inte 
någonting självklart. Informanterna C och D uppger att de hittills inte har kunnat 
märka  några  sådana  vid  Karin  Boye-biblioteket.  D  tror  dock  att  övergången 
kommer att medföra positiva effekter, men att det kommer att ta tid innan dessa 
märks. En effekt som hon hoppas på är att det i framtiden kommer att vara lättare 
att  orientera  sig  på  Karin  Boye-biblioteket.  En  annan  positiv  effekt  som hon 
föreställer sig är att bibliotekarierna i och med att samlingarna gås igenom skall få 
tillfälle att  gallra och magasinera. Hon säger att den typen av arbete skapar en 
boksamling  ”som  rör  sig,  som  lever”.234  Även  om  C  är  övertygad  om  att 
Deweysystemet kommer att fungera väldigt bra för många av hennes ämnen så 
upplever hon att det är ”många småsaker för humanioras del som krymps” och att 
en del ämnen ”slås ihop”.235 Hon upplever att koderna för humanioraämnena på 
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sätt  och vis  ibland kan förlora precision.  Med detta  avser  hon förlusten  av z-
tilläggen.236 Detta visar på att Dewey i praktiken för vissa ämnen ibland också kan 
upplevas som mindre precist, även om det med långa koder går att beskriva de 
enskilda dokumenten med många detaljer. Även Informant E tycker att det är svårt 
att  svara  på  om  det  egentligen  har  funnits  några  fördelar  med  själva 
övergångsprocessen. Nackdelarna tycker hon är att den är resurskrävande och att 
det tar längre tid att arbeta med ett system som är nytt för en.237 Att det tar längre 
tid att klassificera med ett system som katalogisatören är ovan vid är även en av de 
nackdelar med ett systembyte som framhålls av en av Perssons informanter.238 En 
fördel med att bilda en ny Dewey-svit tycker E är att de nu har möjlighet är göra 
om sådant  i  uppställningen som de inte  har varit  riktigt  nöjda med.  I den nya 
sviten  har  de  till  exempel  fler  olika  hyllsignum  än  vad  de  har  i  den  gamla 
samlingen.239 Även Informant F upplever att arbetet med klassifikationen tar mer 
tid än tidigare, nu när de arbetar med ett nytt system, som de ännu inte har lärt sig 
lika bra som de kunde SAB-systemet. Hon berättar att hon kan uppleva en känsla 
av  frustration  när  hon till  exempel  upplever  det  som att  Dewey-systemet  inte 
passar  för  den  typen  av  litteratur  som Carolinabibliotekets  institutioner  begär. 
Ibland upplever hon också en osäkerhetskänsla när hon inte vet huruvida det är 
någonting i  systemet  som är bristfälligt  eller  om hon helt  enkelt  bara inte  har 
förstått den delen av systemet än. Hon berättar att när hon vid sådana tillfällen 
inser hur systemet är uppbyggt ibland kan tänka att ”Men det här var ju ganska 
bra.  Det  är  ju  ungefär  som i  SAB”.240 Hon berättar  att  den känslan  gör henne 
ganska nöjd och att hon då upplever att ”Det var inte systemet som var dåligt här 
utan det var lärprocessen som tog lite längre tid”.241 Hon framhåller att hon gärna 
lägger ned tid på att lära sig någonting som hon tycker är bra, men att hon däremot 
inte tycker att det är roligt att lägga ned tid på att lära sig någonting som hon får en 
mer och mer negativ uppfattning om.242 Liksom för Informant  H upplever med 
andra ord Informant F att hennes positiva attityd gentemot Dewey-systemet och 
projektet ökar vid de tillfällen när hon ser mer konkreta positiva drag hos systemet 
medan hon blir mer bekant med det. Oavsett om attityden i slutändan blir positiv 
eller  negativ  så  upplevs  med  andra  ord  en  ökat  positiv  inställning  gentemot 
systemet och projektet i samband med upplevelser av systemets positiva, konkreta 
drag både  av  representanter  från  naturvetenskapligt  och  humanistiskt  inriktade 
biblioteksenheter. 
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Informant A beskriver känslan gentemot övergången som att ”det är varken 
svart eller vitt”.243  Bibliotekarierna får lägga ned otroligt mycket tid och arbete på 
att göra om alla böckerna och känslan gentemot projektet hänger ofta ihop med 
hur mycket tid de faktiskt har tillgänglig till att lägga på det.244

Biblioteksenheterna har, vilket ovan nämnts, kommit olika långt i sitt arbete 
med Dewey-projektet och bibliotekarierna vid dessa kan därmed ha olika lätt eller 
svårt att bedöma hur resultaten och de negativa och positiva konsekvenserna av 
projektet i slutändan kommer att bli. Nästan alla mina informanter anser att det 
kommer ha varit värt det arbete och den tid som de har behövt/behöver lägga ned 
på projektet när övergången väl är klar och de har vant sig vid det nya systemet. 
Ingen av mina informanter uttrycker att de skulle vilja att systembytet vid Uppsala 
universitetsbibliotek inte gjordes. Visserligen skiljer sig såväl entusiasmen över 
projektet som uppfattningen om det nya systemets framtida nytta för enheternas 
samlingar åt i styrka mellan de olika enheternas informanter. En del uttrycker det 
som att de är övertygade om att projektet kommer att ha varit värt besvären medan 
någon mer poängterar  övergångens vinster och brist på alternativ i den situation 
som  nu  existerar  i  och  med  att  KB har  valt  att  byta  klassifikationssystem. 245 
Ytterligare andra har svårt att förutsäga slutresultaten men ser potential för att en 
övergång förhoppningsvis kommer att ha varit värt besvären.246

Tankar om systemen
Inom denna del  av undersökningen kommer  det  att  tas  upp vilka  fördelar  och 
nackdelar som informanterna anser att det finns med systemen, samt på vilka sätt 
de anser att  systemen skiljer sig åt.  Upplevelserna av hur användarvänliga och 
anpassade för enheternas olika ämnen systemen är, samt uppfattningarna angående 
huruvida det  är  viktigast  att  ett  system är  internationellt  gångbart  eller  att  det 
passar väl för att beskriva svenska förhållanden kommer också att tas upp här. 
Dessutom diskuteras huruvida förändringar gällande systemet och dess position i 
Sverige kan tänkas påverka hur stora vinsterna med ett systembyte blir.

Fördelar, nackdelar och skillnader
När de flesta människor som inte är insatta i SAB och Dewey hör talas om att 
många forskningsbibliotek nu byter mellan de olika systemen så är troligtvis en av 
de första  frågorna de ställer  sig vilka  de tydliga skillnaderna  mellan  systemen 
egentligen  är.  Denna  fråga  kan  naturligtvis  besvaras  med  en  uppsjö 
ämnesspecifika detaljer, men för att få veta vilka känslor de båda systemen kan 
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tänkas  inge  hos  bibliotekarier  som skall  klassificera  enligt  dem  kan  det  vara 
användbart att fråga dessa vilka de anser att de mest signifikanta och uppenbara 
skillnaderna mellan klassifikationssystemen är. Informant F anser att det inte är 
särskilt  fruktbart  att  jämföra  de  båda  systemen  för  den  som skall  arbeta  med 
Dewey i samband med ett systembyte, speciellt i samband med utformandet av ett 
nytt hyllschema. Hon berättar att när de vid Carolinabiblioteket först försökte att 
konvertera sitt hyllschema genom att mappa systemen mot varandra så resulterade 
detta i att de fick ”jättelånga och jättekonstiga och jättemånga förslag för varje 
[kod]”.247 Hon upplevde att det var stor risk ”hamna lite i återvändsgränder”248 när 
man som katalogisatör ännu inte var van vid systemet och fick många förslag på 
till vilken Dewey-kod en SAB-kod skulle översättas. De bestämde sig därför för 
att inte längre försöka konvertera systemet genom att mappa SAB mot Dewey. F 
berättar att de tänkte att ”Det är bättre att vi utgår ifrån Dewey direkt. Vi struntar i  
vårt gamla SAB-system”.249 För mig förefaller detta vara ett mer praktiskt sätt att 
lära sig ett nytt klassifikationssystem. Det kan jämföras med hur svårt det är att 
uttrycka  sig  på  ett  språk  som  inte  är  ens  modersmål  om  man  först  försöker 
översätta varje ord och term från svenska i huvudet, särskilt i de fall när dessa 
saknar en adekvat översättning. Det torde i dessa fall vara mycket mer praktiskt att 
fråga sig själv vad det är man faktiskt vill uttrycka än att fundera över hur man 
skulle ha uttryckt detta på svenska och sedan översätta meningen.

En skillnad mellan systemen som flera av mina informanter först omnämner 
som den allra tydligaste är troligtvis också den skillnad som är mest iögonfallande 
vid  en  första  anblick  av till  exempel  hyllsignumen  baserade på systemen:  Att 
Deweys notation är uppbyggd av siffror medan SAB-systemets notation primärt är 
uppbyggd av bokstäver.250 Denna skillnad tycks dock inte betraktas som särskilt 
viktig av mina informanter. Desto viktigare tycks däremot vara upplevelsen av att 
Dewey är  ett  djupare,  mer  precist  och  mer  finfördelat  system samt  att  det  är 
uppbyggt efter andra perspektiv och en annan världsbild.251 Informant C beskriver 
sin upplevelse av att klassificera enligt Dewey som att hon får tänka på ett annat 
sätt eftersom Dewey ”går mer in på saken på en gång”.252 Informanterna I och J 
berättar att de upplever att det finns en tydlig strukturell skillnad mellan systemen 
inom medicinämnet.253 I SAB-systemet sätts att de olika kroppsdelarna i fokus och 
sedan  placeras  exempelvis  sjukdomar  och  behandlingsmetoder  som associeras 
med kroppsdelarna ifråga inom underavdelning till  dessa.254 Informant J nämner 
som exempel avdelningen kardiologi, läran om hjärtat, under vilken både böcker 
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om EKG, hjärtats sjukdomar, hjärtats anatomi samt böcker om hjärtats fysiologi 
hamnade.255 Informant I berättar  att  inom Dewey hamnar böcker om den friska 
kroppens  funktion  på  ett  ställe,  sjukdomarna  på  ett  annat  ställe  och  hur  man 
organiserar till  exempel vården inom ett visst område på ett tredje ställe.256 Inte 
minst inom ett medicinskt bibliotek, som nästan enbart har material gällande detta 
ämne, måste en sådan skillnad upplevas som central. Det är dock intressant att 
jämföra dessa åsikter angående Deweys fördelar framför SAB för ämnet medicin 
med ett  uttalande i  artikeln  Dewey Decimal Classification at the University of  
Michigan  Medical  Library.  Här  framhålls  nämligen  att  om  ett 
klassifikationssystem  inom  ett  medicinskt  bibliotek  skall  möta  behoven  hos 
forskare  och yrkesspecialister  så  anses  Dewey troligtvis  inte  vara  ett  lämpligt 
system i och med att det separerar böcker som berör samma kroppsdelar.257

Hur  positiva  mina  informanter  är  till  att  införa  Dewey  på  sina 
biblioteksenheter  tycks  hänga  nära  samman  med  vilka  som  är  enhetens 
huvudämnen. Bland mina informanter tycks uppfattningen vara att Dewey passar 
bra  för  de  naturvetenskapliga  ämnena,  men  sämre  för  de  humanistiska,  delvis 
eftersom  dessa  skiljer  sig  åt  mellan  olika  länder,  bland  annat  vad  gäller 
geografiska aspekter, och delvis eftersom att en del ämnen slås ihop. Detta verkar 
delvis vara kopplat till att SAB-systemet har så många fler huvudklasser än vad 
Dewey-systemet har.258 Informant A nämner ovan i avsnittet ”Val av system” att de 
vid hennes enhet inte har varit nöjda med SAB-systemet för ämnet ekonomi. 259 
Huruvida Dewey är lätt att applicera på bibliotekens samlingar tycks med andra 
ord främst bero på huruvida ämnena ifråga betraktas som enskilda ämnen även ur 
en internationell  synpunkt,  hur framträdande de svenska förhållandena behöver 
vara  i  koderna  för  att  beskriva  böckerna  inom  ämnena  samt  om  ämnena 
överhuvudtaget har nationella aspekter som skiljer sig åt mellan olika länder. Det 
är  också  därför  logiskt  att  anta  att  nackdelarna  med  Dewey-systemet  och 
fördelarna med SAB-systemet blir mer framträdande för bibliotekarier anställda 
vid enheter vars ämnen det är relativt svårt att applicera Dewey-systemet på och 
vice versa. 

Informant  C  nämner  att  hon  tycker  att  fördelen  med  att  byta 
klassifikationssystem är att många katalogposter redan är klara samt att bibliotek i 
olika länder kommer att ha samma klassifikationsspråk, vilket gör att böckernas 
innehåll blir tydligt oavsett vilket språk boken är skriven på. Fördelarna i att byta 
klassifikationssystem anser hon bestå i tidsvinsterna.  Hon ser det dock som en 
nackdel  att  Dewey-systemet  är ett  gammalt  system.  Detta,  kombinerat  med att 
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systemet är anglosaxiskt och därmed har en annan kulturtradition, anser hon ger 
systemet ett perspektiv som många gånger medför att det är svårt att tillämpa på 
en del av böckerna vid hennes enhet. Som exempel gällande skillnader angående 
perspektivet nämner hon genusaspekten.260 I artikeln Non-Western Languages and 
Literatures in the Dewey Decimal Classification Scheme diskuteras att  böckers 
ordning på hyllorna såväl reflekterar över som skapar vår uppfattning om saker 
och tings naturliga ordning.261 Om detta stämmer så får detta att Dewey skulle vara 
ett system vars perspektiv färgas av att det är gammalt och amerikanskt betydligt 
fler  konsekvenser  än  att  vissa  aspekter  och  ämnen  blir  svåra  att  klassificera. 
Perspektivet kan därmed tänkas påverka människors syn på genus samt på olika 
länders  och  religioners  relativa  betydelse. Det  amerikanska  och  ålderdomliga 
perspektivet som bland annat C anser att Dewey präglas av gör det också möjligt 
att  argumentera  för  att  Dewey-systemet  inte  skulle  vara  balanserat,  ifall  detta 
begrepp avser den betydelse Benito ger ordet i samband med klassifikationssystem 
(se avsnittet ”Klassifikationsteori”).262 I och med att Dewey-systemet sprids till fler 
och fler länder, även till länder där få människor är kristna, så är det till exempel 
inte rimligt att ämnet religion till så stor del  består av kristendom i denna klass 
övre hierarkiska nivåer om systemet skall anses vara balanserat. 

C  anser  det  vara  en  svaghet  att  man  egentligen  inte  skall  dubbelklassa  i 
Dewey, även om hon tror att de vid hennes enhet kanske ibland har använt sig lite 
väl  flitigt  av  denna funktion  för  att  få  med  så  många aspekter  som möjligt  i 
klassifikationskoderna.263 Hon  anser  också  att  längre  koder  ökar  risken  för  att 
böckerna  kommer att klassificeras felaktigt.264 Detta att Dewey-systemet ibland får 
väldigt  långa  koder  och  att  detta  försvårar  för  bibliotek  och   låntagare  är  en 
nackdel hos Dewey-systemet som framhålls även av Benito.265 De fördelar som C 
lyfter fram med Dewey, samt med övergången till detta system bottnar med andra 
ord  i  saker  som  gäller  systemets  position  i  biblioteksvärlden,  medan  dess 
nackdelar är baserade på saker som gäller systemets perspektiv och struktur. Även 
Informant D tror att det i det långa loppet blir en vinst att biblioteken kommer att 
ha en gemensam internationell standard. På kort sikt tycker hon inte att hon kan se 
några vinster,  utan istället  bara att  projektet  kommer  att  kräva väldigt  mycket 
arbete.  I  längden  tror  hon  dock  att  det  är  möjligt  att  ett  systembyte  blir 
arbetsbesparande.266 Även D upplever att Dewey-systemet inte fungerar särskilt väl 
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för Karin Boye-bibliotekets  ämnen samt att  Dewey, i  och med att  systemet  är 
amerikanskt,  har  en  helt  annan  utgångspunkt  än  SAB-systemet.267 Informant  F 
anser att det faktum att Dewey är ett internationellt system är en stor fördel. 268 Hon 
tycker dock att Dewey-systemet passar Carolinabibliotekets ämnen sämre än vad 
SAB-systemet  gjorde,  i  och  med  att  enhetens  ämnen  är  typiskt  svenska 
universitetsämnen samt ämnen för vilka svenska förhållanden spelar stor roll.269 F 
nämner även att hon tror att såväl SAB som Dewey är svåra system att lära sig, 
men  att  Dewey troligtvis  är  svårare.  Delvis  beror  detta  på den stora mängden 
anvisningar som systemet innefattar.270 Informant A anser att SAB-systemet känns 
lite gammaldags och att det blir mycket ”lappa och laga” om man vill förändra 
någonting.271 Hon  anser  att  Dewey är  ett  lättare  system att  bygga ut.272 Att  ett 
klassifikationssystem är flexibelt och utbyggbart är ett av de kriterier Benito sätter 
upp för att det skall vara bra.273 A anser dock att SAB passar bättre som hyllsystem 
än vad Dewey gör. Detta beror på att SAB-systemets koder är enkla att förkorta 
medan  att  det  lätt  händer  att  Dewey-systemets  koder  betyder  ”någonting  helt 
annat”274 i de fall de förkortas. Detta, i samband med de långa koderna Dewey-
systemet  ofta  har,  innebär  att  det  blir  ”svårt  att  fösa  ihop  saker”275 under  ett 
övergripande  begrepp,  vilket  man  många  gånger  vill  kunna  göra  i  en 
hylluppställning. En fördel som A, liksom flera andra informanter, upplever med 
Dewey-systemet är att böckerna ofta har färdiga klassningar.276 Rent visuellt anser 
hon  att  SAB-systemet  är  mer  behändigt  och  överskådligt  än  Dewey.277 Hon 
förklarar att hon tycker att ”det är svårare att uttrycka sådana här fler aspekter i  
Dewey, för det är så mycket siffror så man går lätt vilse i det”.278 Informant B anser 
att SAB-systemets fördel är att det är lättare att klassificera svenskt material enligt 
detta system. Hon framhåller dock att de svenska geografiska aspekterna i Dewey-
systemet håller på att utvecklas. Hon nämner även detta att SAB-systemet numera 
är  ett  dött  system.  Den stora vinsten  som hon ser  med  Dewey-systemet  är  de 
färdiga  posterna  för  det  utländska  materialet.  Hon  förklarar  att  detta  är 
tidsbesparande. Hon anser även att det finns ytterligare fördelar med att Dewey är 
ett  internationellt  system.  Bland annat  underlättar  detta  sökningen av  böcker  i 
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samband  med  förvärvsarbete.279 Informant  G  berättar  att  de  vid 
Ångströmbiblioteket  ofta  upplevde  att  de  inte  hittade  några  bra 
klassifikationskoder i SAB-systemet för en del av sina böcker ”och då har man 
bara ställt boken någonstans”.280 Detta anser hon gjorde samlingen lite rörig.281 G 
upplever att den sektion som de vid Ångströmbiblioteket har gjort om till Dewey 
är mer överskådlig och enklare att förstå. Hon nämner att Dewey inte passar på 
alla ställen, men i övrigt tycker hon att nackdelarna kopplade till Dewey består i 
den tid och övriga resurser som krävs för att genomföra projektet,  inte i själva 
systemet.282 Informant  H framhåller  att  vad  gäller  SAB- och Dewey-systemens 
fördelar  och  nackdelar  så  kan  hon  enbart  uttala  sig  om  detta  i  relation  till 
Ångströmbibliotekets ämnen. Hon anser att Dewey är mycket mer precist och att 
hon har lätt för att hitta lämpliga koder. Hon berättar att hon, när hon undersöker 
vad för ämnesord och hylluppställningar som är ganska vedertagna och vanliga i 
Dewey, ibland hittar sådant som hon upplever saknas i SAB. H tycker också att 
Dewey är mycket bättre uppdaterat än SAB, även så som SAB fungerade innan det 
slutade att underhållas.283 Informant I anser att en av Deweys fördelar är att detta 
system är djupare än SAB och att böckerna därmed klassificeras mer specifikt. 
Detta  kan  bland  annat  utnyttjas  i  samband  med  hylluppställningar  i  de  fall 
forskning vid institutionerna pågår inom något smalt område. Hon framhåller även 
fördelen  med färdiga katalogposter.  Fördelarna med SAB tycker  hon är  att  de 
anställda vid hennes enhet alla kunde detta system ganska väl. Dessutom tror hon 
att många människor har lättare för att komma ihåg bokstäver än siffror. Bland 
annat underlättas memorerandet av vissa koder i SAB-systemet av att de påminner 
om ord.284 Även  Informant  J  anser  att  Dewey-systemet  har  givit  hennes  enhet 
möjlighet att skapa mer finfördelade hyllor genom att bryta ut underavdelningar 
från  större  ämnen  på  ett  sätt  som inte  kunde göras  för  medicinämnet  i  SAB-
systemet. Därför anser hon att Dewey passar hennes enhet väldigt bra, även om 
hon framhåller att  de ibland får ”vansinnigt långa nummerkoder”.285 Överlag så 
anser hon att Dewey är ett bättre system för de naturvetenskapliga ämnena än vad 
SAB är.286 Få informanter tycker att  det gör särskilt  mycket att  Dewey ofta har 
väldigt långa koder. Förutom det som Informant A nämner om att detta påverkar 
systemens  visuella  överskådlighet  nämns  dock  även  att  det  ibland  kan  vara 
problematiskt att få plats med koden på den fysiska bokens rygg i samband med 
märkning.287
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I Dewey är avsikten att varje bok bara skall ha en klassifikationskod. I SAB 
kan  däremot  en  bok  få  flera  klassifikationskoder.288 Grundtanken  med  att 
dubbelklassning inte skall användas i Dewey är att varje fysisk bok bara kan stå på 
en  plats.  Att  sökningar  numera  görs  med  hjälp  av  datorer  istället  för  i 
kortkataloger  gör  dock  att  detta  idag  ibland  betraktas  som  ålderdomligt  och 
funktionslöst.289  Informant D berättar dock att  även om man som katalogisatör 
rekommenderas att inte dubbelklassificera böcker i Dewey så är detta tillåtet även 
inom detta system. Det finns ett  särskilt  Marc-fält  avsätt  för dubbelklassning.290 
Informant  H  berättar  dock  att  det  är  mycket  sällan  som  det  förekommer 
dubbelklassningar  bland  Dewey-koder  i  Libris.291 Detta  med  att  dubbelklassa 
böcker  har  använts  olika  mycket  på  olika  enheter  och  inställningen  till 
dubbelklassning  varierar  bland  informanterna.  Informant  A  betraktar 
dubbelklassning som att detta var en ventil i de fall katalogisatören upplevde att 
en bok var svår att  klassificera.  I och med att  aspekterna läggs till  i  slutet  av 
Dewey-koderna och att posterna kompletteras med ämnesord så anser hon att det 
räcker med en klassning per bok.292 Även Informant E anser att dubbelklassningar 
ofta användes i vid upplevelsen av tveksamhet angående vilken klassifikationskod 
som var den rätta. Hon upplever att även om böcker inom Dewey-systemet ibland 
skulle kunna ha olika acceptabla klassningar så accepterar hon den klassning som 
böckerna  har  fått.293 Informant  J  anser  att  det  kunde  finnas  en  nytta  med  att 
använda dubbelklassningar i SAB-systemet som inte finns i Dewey-systemet i och 
med att det inte går att klassificera en bok lika djupt i SAB som i Dewey. Hon 
framhåller  dock  tanken  på  att  varje  bok  endast  kan  ha  en  fysisk  placering.294 
Informant  C berättar  att  hon använder  sig  av  dubbelklassifikation  inom SAB-
systemet  för  ämnet  etnologi,  eftersom  detta  är  ett  väldigt  utsatt  ämne  ur  ett 
Dewey-perspektiv.295 Hon anser att det är en svaghet hos Dewey-systemet att inte 
använda  sig  av  dubbelklassifikationer.296 Informant  D  nämner  att  hennes 
uppfattning är att det inom SAB-systemet var vanligt med dubbelklassifikation.297 
Även Informant F upplever att  detta var någonting mycket  vanligt.  Hon tycker 
dock att avsaknaden av dubbelklassifikation i Dewey inte fyller någon funktion 
idag, även om det kanske gjorde det när systemet först skapades.298
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Fördelarna som upplevs  med Dewey-systemet  av Perssons informanter  vid 
Umeå Universitet är möjligheten att importera poster, att det läggs mer arbete på 
att  underhålla  och säkerställa  kvaliteten gällande detta  system, att  Dewey även 
finns på webben, att  övergången ger en möjlighet  till  internationellt  samarbete 
samt att systemet lämpar sig bättre för de naturvetenskapliga ämnena än vad SAB-
systemet gör. Dessutom förväntas övergången göra svensk forskning mer synlig 
utomlands  samt  att  möjligheten  till  hyllbrowsing  kommer  att  underlättas. 
Nackdelarna  med  Dewey  anser  de  vara  att  systemet  är  ålderdomligt  (vilket 
visserligen även gäller SAB) och att systemet i grunden är amerikanskt. Delvis gör 
detta att Dewey baserar sig på ett annat perspektiv än SAB-systemet och delvis 
blir vissa klassifikationsöversättningar problematiska. Dock så upplever Perssons 
informanter att Deweys redaktion brukar vara lyhörda och ha förståelse för olika 
länders nationella anpassningar av systemet. En nackdel med själva systembytet 
betraktas vara att det under processen blir rörigt i biblioteket, vilket medför en 
svårighet  att  lokalisera  böckerna.  Ytterligare  nackdelar  med  själva  övergången 
anses vara att systembytet innebär en stor omställning för bibliotekets personal 
och  att  detta  innebär  att  arbetet  under  omställningstiden  kommer  att  gå 
långsammare samt att det kommer att ta lång tid innan bibliotekets samlingar är 
färdigklassificerade.299 Perssons  informanter  vid  Umeå  Universitetsbibliotek 
upplever med andra ord till  ganska stor del samma fördelar och nackdelar med 
Dewey-systemet som mina informanter gör. Möjligheten att importera poster och 
det  fördelaktiga  i  att  biblioteken  använder  sig  av  ett  internationellt 
klassifikationssystem  framhålls  tydligt  av  båda  universitetsbibliotekens 
informanter.

Användarvänlighet
De  flesta  av  mina  informanter  tror  inte  att  det  spelar  särskilt  stor  roll  för 
användarna  huruvida  biblioteken  använder  sig  av  SAB  eller  av  Dewey. 
Klassifikationskoder  används  nämligen  ytterst  sällan  av  dessa  för  sökningar  i 
Libris.  För  användarnas  del  är  ämnesorden  betydligt  viktigare.300 En  del 
informanter tror att det är möjligt att dessa kommer att öka i antal i och med att 
dubbelklassifikation i princip inte förekommer i Dewey-systemet.301 Flera av mina 
informanter säger att det mest relevanta för användarna troligtvis är på vilka hyllor 
som böckerna om de ämnen de är intresserade av står.302 Inte heller Eriksson tror 
att  en  omvandling  av  en  hylluppställning  mellan  SAB  och  Dewey  behöver 
innebära  särskilt  stora  problem för  låntagarna.303 Informant  C  anser  att  det  för 
användarnas del inte spelar så stor roll vilket klassifikationssystem ett bibliotek 
2 9 9 Persson, Sassa (2011),  Systembyte från SAB till DDK: planering, hylluppställning, lokal- och katalog-
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har så länge det är logiskt och att både SAB och Dewey är logiska, var och ett på 
sitt  sätt  .  Det  där  med  att  hålla  reda  på  bokstäver  eller  siffror  tror  hon är  en 
smaksak.304 Flera  av  mina  informanter  påpekar  att  de  själva  är 
”bokstavsmänniskor”.305 Ingen av mina informanter  påstår sig dock uttryckligen 
vara en ”siffermänniska”. 

Informant C nämner att arbetet med både klassifikation och med ämnesord 
egentligen sker för användarnas skull såväl som för bibliotekariernas. Detta arbete 
är  bibliotekariernas  sätt  att  sortera  material  för  att  det  skall  kunna  vara  just 
användbart.306 Informant  E förklarar  att  hon inte  tycker  att  vare  sig  SAB eller 
Dewey-systemet  är  särskilt  användarvänliga  mot  låntagarna,  eftersom  båda 
systemen  kräver  att  användarna  skall  studera  dem för  att  kunna  förstå  dem.307 
Informant F anser att hur användarvänliga de båda systemen är beror helt på vad 
användarna skall använda dem till. Inget av systemen är användbart när låntagarna 
skall  göra sökningar  i  katalogen.308 Med Benitos  kriterium,  att  användarna och 
klassifikatörerna i  ett  bra klassifikationssystem skall  kunna återfinna materialet 
efter samma kriterier, i åtanke så talar E:s och F:s uttalanden här inte positivt för 
SAB-  och  Dewey-systemens  kvaliteter.309 Libriskatalogen  finns  visserligen 
tillgänglig för såväl klassifikatörerna som för låntagarna och de skulle båda få 
fram en lista över samma verk om de skrev in samma klassifikationskoder. Det 
går dock på inga sätt att säga att två människor med olika utbildningsbakgrunder 
och arbetslivserfarenhet  erbjuds  samma möjligheter  bara genom att  de erbjuds 
samma yttre villkor eftersom att en människas kunskaper och erfarenheter också 
avgör hennes möjligheter när hon erbjuds yttre redskap. Om så hade varit fallet så 
skulle vi ha kunnat säga att svenska studenter och gäststudenter erbjöds samma 
biblioteksservice  även  om  webbplatser  och  broschyrer  endast  hade  funnits 
tillgängliga på svenska. Dock bör det återigen nämnas att klassifikationssystemen 
inte är de enda redskap som möjliggör sökningar efter material i en databas . För 
användarnas  del  görs  träffar  på  ämnesord  via  fritextsökningar  medan 
klassifikationssystemen  blir  alltmer  perifera  som  sökredskap.310 Även  Eriksson 
anser  att  sökningar  i  katalogerna  för  låntagarnas  del  inte  påverkas  av  vilket 
klassifikationssystem som ett  bibliotek använder  sig  av.  Däremot  kan detta  ha 
effekt för hur väl hyllbrowsingen fungerar. Liksom informant C så anser Eriksson 
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att det är viktigt för användarnas del att systemen är logiska. Eriksson syftar här på 
logiken gällande ämnenas placeringar i hyllorna.311 

Informant  H  nämner  att  Dewey-systemet  ofta  är  enklare  för 
Ångströmbibliotekets  gäststudenter,  eftersom  de  känner  igen  det.  Särskilt  de 
gäststudenter vars hemländer inte använder sig av det romerska alfabetet kan ha 
svårt att orientera sig i SAB-systemet.312 Informant D nämner att hon framförallt 
tror att det för användarna är en vinst om alla större forskningsbibliotek använder 
sig av samma klassifikationssystem, eftersom detta då blir någonting för dem att 
känna igen sig i.313 Även Informant I poängterar igenkänningsfaktorn och påpekar 
att en fördel med SAB-systemet för många av BMC-bibliotekets användare var att 
de  kände  igen  det  från  folk-  och  gymnasiebibliotek.314 Informant  J  omnämner 
möjligheten att  göra mer finfördelade hyllsignum som någonting som talar för 
Dewey som ett mer användarvänligt klassifikationssystem. Dock framhåller hon 
att  hon  har  hört  att  många  människor  har  lättare  för  att  orientera  sig  efter 
bokstäver än efter siffror. Om detta stämmer anser hon att Dewey på det sättet 
skulle kunna bli lite mer komplicerat ur ett användarperspektiv.315

Gällande frågan om vinsterna och problemen med systembytet kommer att ha 
varit och kommer att bli störst för bibliotekets låntagare eller för dess personal så 
svarar de flesta av mina informanter, liksom ovan, att de inte tror att användarna 
påverkas särskilt mycket av systembytet. I de svar där vinsterna för användarna 
lyfts  fram  så  förklaras  det  att  ”det  är  för  användarna  vi  arbetar”  samt  att 
bibliotekarierna hittar  böckerna i  samlingen oavsett  vilket  klassifikationssystem 
som används.316 Även här framhålls hur lätta eller svåra böckerna är att hitta som 
det mest centrala för användarna.317 Skillnaderna gällande uppfattningarna berör 
istället  huruvida  valet  av  klassifikationssystem  påverkar  detta.  En  av  mina 
informanter förklarar att hon tror att de största vinsterna med övergången vare sig 
är  de  som  berör  användarna  eller  bibliotekens  personal  utan  att  det  är 
arbetsgivarna som vinner mest på övergången i och med att denna kommer att 
spara dem pengar och resurser. Även hon framhåller att hylluppställningen är den 
viktigaste  klassifikationsrelaterade  frågan  för  användarna  och  att  få  låntagare 
använder  klassifikationskoder  som  sökhjälpmedel.  Hon  tror  heller  inte  att 
systembytet påverkar personalens arbete särskilt mycket, annat än att de har fått ta 
ställning till ett annat klassifikationssystem.318  
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Ämnesanpassat?
Såväl de bibliotekarier som arbetar vid naturvetenskapligt som vid humanistiskt 
inriktade  enheter  upplever  att  Dewey  fungerar  bättre  som  system  för  de 
naturvetenskapliga ämnena än för de humanistiska. En av anledningarna till att så 
är fallet upplevs vara att utmärkande svenska förhållanden är betydligt färre och 
mindre  vanligt  förekommande  bland naturvetenskapliga  ämnen.  Exempelvis  är 
historiska och geografiska aspekter vanliga inom de humanistiska ämnena men 
ovanliga inom de naturvetenskapliga.319 Informant  D nämner  att  hon saknar en 
motsvarighet  till  SAB-systemets  Lz-klassning Dewey.320 Denna klassning avser 
särskilda  personer.321 Informant  F  anser  att  den  tydligaste  negativa  effekt  som 
Dewey-systemet  har  för  Carolinabibliotekets  ämnen  att  böckerna  inom  ämnet 
religion ibland tenderar att få väldigt långa koder. Detta blir delvis problematiskt i 
samband med  hylluppställningar och delvis blir koderna blir svårare att komma 
ihåg.322 Nackdelen med att längre koder är svårare att memorera diskuteras även av 
Rowley, vilket tas upp i avsnittet ”Klassifikationsteori”.323 Informant G nämner att 
hon under de två år som hon har klassificerat enligt Dewey så har hon endast 
behövt bygga koder vid tre tillfällen och hennes kollegor vid enheten har troligtvis 
aldrig  behövt  göra  det.  En  av  dessa  tillfällen  gällde  en  bok  om  en  iransk 
matematiker som levde under 500-talet.324 Informant J anser att SAB-systemet inte 
alls var ämnesanpassat för de naturvetenskapliga ämnena, även om det gick att 
använda  systemet  för  medicin  efter  dess  senaste  revidering,  i  vilken  mycket 
resurser hade lagts ned just på att förfina uppdelningen av avdelning V.325 En sådan 
bearbetning av SAB-systemet gjordes dock inte för de övriga naturvetenskapliga 
ämnena.326 Informant G berättar att bibliotekarierna på Ångströmbiblioteket därför 
var väldigt glada när Uppsala universitetsbibliotek beslutade sig för att gå över till 
Dewey. Hon upplever att det har varit väldigt arbetsamt att klassificera enhetens 
material  enligt  SAB-systemet.327 Med  tanke  på  hur  stor  del  av 
Ångströmbibliotekets förvärv som är utländskt material är detta lätt att föreställa 
sig. Informant H förklarar att vissa naturvetenskapliga ämnen är svåra att dela upp 
och precisera i SAB-systemet. Till exempel så kan en bok i SAB-systemet, vars 
klassifikationskod  betyder  ”Kemi”,  egentligen  vara  bestämda  områden  inom 
ämnet. Detta anser hon är en orsak till att Dewey-systemet är mer användarvänligt 
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än SAB.328 Informant  A tycker  att  det  är  svårt  att  svara  på  vilket  av  de  båda 
systemen som är bäst ämnesanpassat för Ekonomikums biblioteks ämnen eftersom 
att systemen är så olika. Dewey är ”helt enkelt ett annat sätt att se på världen” än 
SAB, upplever hon.329

Internationellt system eller svenska förhållanden?
Ett av de argument som brukar användas för varför svenska bibliotek vinner på att 
byta  ut  SAB-systemet  mot  Dewey-systemet  brukar  vara  att  Dewey  är  ett 
internationellt  system.  Förutom  argumenten  att  detta  medför  att  systemet 
underhålls  bättre och blir  mindre resurskrävande att  klassificera med så brukar 
även ett par mer direkta effekter av att systemet är internationellt framhållas. Ett 
av dessa är att det blir lättare för gäststudenter och utländska forskare att orientera 
sig  inom svenska  bibliotek.  Ett  annat  skäl  brukar  vara  att  det  blir  lättare  för 
svenska  studenter  och  forskare  att  orientera  sig  när  de  antingen  befinner  sig 
utomlands eller söker material  inom utländska databaser. Ett  tredje skäl brukar 
vara  att  detta  kommer  göra  svensk  forskning  mer  synlig  internationellt  och 
underlätta för svenska forskare att få sitt material publicerat utomlands.330

De argument som brukar riktas mot en övergång till Dewey-systemet brukar 
primärt vara baserade på risken att det med ett internationellt system som Dewey 
skulle  bli  svårt  att  beskriva  svenska  förhållanden  och  särintressen.331 Gällande 
huruvida  det  är  viktigast  att  ett  klassifikation  är  internationellt  gångbart  eller 
anpassat  efter  svenska förhållanden så tror  Informant  A att  detta  skiljer  sig åt 
mellan folkbibliotek och forskningsbibliotek. För folkbibliotekens del så tror hon 
att  anpassningen  till  svenska  förhållanden  är  det  viktigaste.  Vad  gäller  för 
forskningsbibliotekens del så tror hon att det gör viss skillnad vilka ämnen som 
biblioteket har. Om merparten av bibliotekets material är utländskt så tror hon att 
den internationella gångbarheten kan vara viktigare än anpassningen efter svenska 
förhållanden.332 Hon  nämner  att  en  stor  fördel  med  att  använda  sig  av  ett 
internationellt  system är att  man kan dra nytta  av mycket  arbete som redan är 
gjort, i och med att man importerar poster. Hon framhåller även det argumentet, 
som nämns i början av detta stycke, gällande att gäststudenter och gästforskare 
som kommer till Sverige har lättare att orientera sig med hjälp av Dewey-systemet 
än  med  SAB-systemet.  Däremot  så  tror  hon  inte  att  övergången  till  Dewey 
kommer att förbättra svenska forskares möjligheter att bli publicerade utomlands 
nämnvärt,  i  och med att  klassifikationskoder så sällan används i samband med 
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sökningar i  databaskataloger.333 Informant F upplever att  problemet att  beskriva 
svenska förhållanden med Dewey-systemet märks för Carolinabibliotekets ämnen. 
Som  exempel  nämner  hon  att  idé  och  lärdomshistoria,  etnologi  och 
kulturantropologi  är  utpräglade  svenska  universitetsämnen  och  att  det  därför 
framförallt är svårt att skapa bra hylluppställningar för dessa ämnen med Dewey. 
Ytterligare ett sätt på vilket hon upplever att Dewey-systemet är problematiskt för 
hennes enhets  ämnen är att  skönlitteratur  och litteraturvetenskap inte  åtskiljs  i 
detta system.334 Detta med hur ämnen och klassifikation hänger samman medförde 
även  problem  gällande  ämnet  arkeologi  när  Schweiz  och  Tysklands 
nationalbibliografier  började  klassificera  enligt  Dewey.  Detta  ämne  hamnar 
nämligen  inom  flera  olika  huvudklasser  inom  Dewey,  medan  arkeologi  i  de 
system  som  dessa  länder  tidigare  använt  sig  av,  likt  SAB,  hade  en  egen 
huvudklass.335 Enligt Benitos beskrivning av att ett bra klassifikationssystem bör 
vara systematiskt så innebär detta att alla ämnen som hör ihop bör finnas inom 
samma disciplin eller så nära varandra som möjligt.336 I och med att olika länder 
säkerligen  har  olika  perspektiv  gällande  inom  vilken  disciplin  ett  ämne  hör 
hemma samt vilka likheter som är de viktigaste när ämnen skall föras samman så 
torde det vara omöjligt att skapa ett klassifikationssystem som är systematiskt ur 
alla länders perspektiv. Dock tyder svårigheten att klassificera vissa humanistiska 
ämnen enligt Dewey på att systemet inte är systematiskt ur ett svenskt perspektiv, 
åtminstone inte för dessa ämnen. 

F ser även flera fördelar med den internationella anpassningen. En av dessa 
anser  hon  är  att  ett  klassifikationssystem  blir  mindre  sårbart  om  det  är  en 
internationell organisation som ansvarar för dess administration och underhåll.337 
Informant G anser att det är nödvändigt att anpassa ett klassifikationssystem som 
skall användas i Sverige efter svenska förhållanden. Dock upplever hon inte att 
några sådana anpassningar behöver göras för ämnena vid Ångströmbiblioteket.338 
Vad gäller de naturvetenskapliga ämnena spelar sällan till  exempel geografiska 
och historia aspekter någon roll. Detta tror hon skiljer dessa ämnens brist på behov 
av  svenska  anpassningar  från  till  exempel  litteraturvetenskap  och 
samhällskunskap.339 Hon säger också att  de vid Ångströmbiblioteket  i  och med 
detta  har  tur  och  att  Dewey  därför  passar  deras  ämnen  väldigt  bra.  Om  ett 
biblioteks  samling  däremot   till  största  delen  består  av  ämnen  för  vilka  ett 
klassifikationssystem behöver anpassas efter svenska förhållanden så tror hon att 
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detta  är  viktigare  än  systemets  internationella  karaktär.340 G  anser  att  den 
översättning  som  KB  har  gjort  av  Dewey-systemet  är  bra  men  berättar  att 
pengarna för att genomföra denna tog slut innan detta projekt hade hunnit avslutas 
och att stora delar av fysik- och kemiämnena aldrig blev översatta, och heller inte 
kommer att bli det. Från början hade KB tänkt översätta alla ämnen till svenska, 
ned till tre rubriknivåer. G berättar också att hon inte använder sig av den svenska 
WebDeweyn i sitt arbete, utan av den engelskspråkiga versionen.341 Informant J 
anser däremot att en översättning ned till endast tre rubriknivåer är för grund för 
att vara bra.342

Informant  I  tror  att  ett  klassifikationssystems  internationella  karaktär  är 
viktigare än att det är anpassat till svenska förhållanden för såväl BMC-biblioteket 
som  för  övriga  forskningsbibliotek.  Vid  BMC-biblioteket  nämner  hon  att 
systemets internationella karaktär är viktig delvis eftersom att deras ämnen, bland 
annat medicinämnet, har en internationell karaktär, samt eftersom att en stor del 
av deras litteratur är på engelska.343 Även Informant J framhåller att medicin är ett 
internationellt ämne för vilket svenska anpassningar inte behöver göras. ”Kroppen 
är  densamma,”  konstaterar  hon.344 Som  exempel  på  ämnen  för  vilka  svenska 
anpassningar kan vara viktiga nämner hon skolsystem och juridik.345 Hon tror dock 
ändå att det är viktigt att göra en nationell anpassning av ett internationellt system, 
även om en sådan inte behövs för hennes ämnes del.346 Detta är en åsikt som delas 
av  flera  av  mina  informanter.  Informant  I  säger  att  hon  har  en  känsla  av  att 
översättningar och anpassningar som den KB har gjort absolut är viktiga, även om 
det  inom hennes  ämnen  inte  finns  särskilt  många  svenska  förhållanden  att  ta 
hänsyn till.347 Även informant A tycker att  sådana anpassningar är viktiga, men 
säger att hon inte har upplevt att de vid Ekonomikums bibliotek direkt har haft 
någon  nytta  av  KB:s  svenska  översättning  av  Dewey.  Exempel  på  svenska 
anpassningar av internationella  system, som skall  användas för alla  ämnen vid 
svenska bibliotek, anser hon är geografiska aspekter för till exempel landskap och 
städer.348 Informant B säger att hon tror att en svensk översättning av Dewey gör 
systemet lättare att arbeta med vid svenska bibliotek.349 Informant C nämner att de 
vid  Karin  Boye-biblioteken  har  ”svenska  intresseområden”  att  ta  hänsyn  till 
gällande  sina  ämnen.350 Hon  nämner  att  till  exempel  Konstvetenskapliga 
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institutionen vill att hylluppställningen för deras böcker skall vara indelad efter 
landskap.351 Informant D nämner att någonting i samband med hennes ämnen som 
gör att hon tydligt upplever att Dewey inte är ett svenskt system är perspektivet. I 
SAB-systemets  notation  nämns  de  svenska  förhållandena  tidigt  och  dessa  är 
tydliga inom de humanistiska ämnenas koder.352 Såväl D som E anser att de har för 
lite  erfarenhet  av den amerikanska  versionen av Dewey för  att  kunna jämföra 
denna  med  den  svenska  översättningen.353 E  nämner  dock  att  hon  är  av 
uppfattningen att KB möjliggjorde för de svenska biblioteken att använda sig av 
historiska  och  geografiska  aspekter.  Dessa  anpassningar  anser  hon  vara 
nödvändiga ”för annars går det ju inte att klassa så djupt som vi skulle vilja”.354 
Sådana  nationella  anpassningar  av  just  det  egna  landets  geografi  och  historia 
gjordes även när Schweiz och Tysklands nationalbibliografier började klassificera 
enligt  Dewey.355 Detta  tyder  på  att  dessa  överlag  är  utmärkande  aspekter  när 
Dewey skall användas på nationell nivå samt att detta inte bara gäller i Sverige.

Gör nya förändringar skillnad?
De flesta  av  mina  informanter  tror  inte  att  vinsterna  med  Dewey blir  särskilt 
mycket  mindre i  och  med  att  KB  har  sagt  upp  avtalet  med  OCLC.  En  del 
informanter anser dock att detta har skett såpass nyss att det är svårt att förutsäga 
hur mycket  att  inte  längre ha tillgång till  WorldCat  kommer att  påverka deras 
arbete.356 Informant A förklarar att  detta inte innebär att  biblioteken inte längre 
skulle kunna komma åt klassifikationskoderna. De har bara inte längre tillgång till 
OCLC:s katalog WorldCat.357 Informant J, med flera, berättar att KB har föreslagit 
biblioteken alternativa databaser att importera katalogposter från.358 J tycker att det 
är synd att biblioteken inte längre har tillgång till WorldCat-katalogen, vilken hon 
anser  är  ”oöverträffbar”,  men  i  och  med  att  andra  importmöjligheter  finns  så 
tycker  hon  ändå  inte  att  vinsterna  med  Dewey-övergången  har  blivit  mindre 
genom att avtalet har sagts upp.359 Informant C anser liksom många av mina övriga 
informanter att WorldCat är en väldigt bra databas. Dock anser hon att det många 
gånger har varit tidskrävande att välja den bästa katalogposten som återfinns där, 
eftersom WorldCat ofta erbjuder många olika poster att välja bland. C förklarar att 
somliga av dessa kanske har  bra klassifikationskoder  medan andra kan ha bra 
ämnesord. Om en katalogisatör då behöver granska 7-8 olika poster bara för att 
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kunna välja den bästa så bli detta väldigt tidsödande.360 Informant I anser däremot 
att  arbetet  kanske  riskerar  att  nu  bli  lite  mer  tidsödande  i  och  med  att 
katalogisatörerna nu måste söka efter katalogposter i flera olika databaser, istället 
för i WorldCat där allt var samlat på ett ställe. Hon framhåller dock att oavsett om 
poster med Dewey-koder importeras från WorldCat eller från någon annan databas 
så  måste  de  alltid  granskas.  Det  handlar  inte  bara  om  att  hitta  posten  och 
mekaniskt importera den.361 Även Informant F poängterar att en effekt av att inte 
längre kunna använda sig av WorldCat är den ökade tidsåtgången. Hon förklarar 
att ”jobbar man tillräckligt länge så hittar man oftast [posterna], men inte alltid” 
och att hon tycker att det ”har blivit en försämring”.362 Informant H anser att det 
inte spelar så stor roll från vilken databas som katalogposterna importeras. Från 
många databaser anser hon att katalogposterna ofta är ”renare och snyggare” än de 
poster  som  Ångströmbiblioteket  importerade  från  WorldCat.  I  dessa  poster 
förekom nämligen en del  Marc-fält som innehöll information som var redundant 
för  svenska bibliotek  och som dessutom rent  tekniskt  förhindrade att  posterna 
kunde laddas  ned innan de fälten hade rensats  bort.363 Informant  G berättar  att 
böcker som köps in från anglosaxiska länder numera brukar ha en Dewey-kod 
utskriven i den fysiska boken.364

Ingen av mina informanter upplever att det faktum att den 23:e upplagan av 
Dewey kom  ut  medan  enheternas  övergång  till  systemet  pågår  eller  nyss  har 
genomförts har haft någon problematiserande effekt för deras arbete. Informant C 
påpekar  att  ”Det  är  ju inte  värre än att  vi  har  haft  olika  upplagor  av SAB”.365 
Informant D tycker dock att det är svårt att förutsäga huruvida ett upplageskifte 
kommer  att  påverka  bibliotekariernas  arbete,  men  att  de  använder  sig  av 
WebDewey som sökverktyg, vilket hur som helst är uppdaterat.366 Överlag anger 
mina informanter att  de berörs betydligt mer av WebDewey i sitt  arbete än av 
någon fysisk upplaga av systemet.367

Tankar om andra bibliotek och om framtiden
Inom denna del av undersökningen diskuteras vad informanterna har för idéer om 
varför ett systembyte från SAB till Dewey är vanligare bland forskningsbibliotek 
än  bland  folkbibliotek  i  Sverige.  Dessutom  finns  här  ett  avsnitt  om  vad 
informanterna har för tankar om Deweys framtid i  världen, i Sverige samt vid 
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Uppsala  universitetsbibliotek.  Avslutningsvis  finns  här  även  ett  avsnitt  där 
informanterna lämnar tips och råd till  andra bibliotekarier som skall genomföra 
Dewey-projekt vid sina bibliotek.

Folkbibliotek VS forskningsbibliotek
De  flesta  av  mina  informanter  upplever  inte  att  de  är  särskilt  insatta  i 
folkbibliotekens situation och arbetssätt. Detta beror troligtvis på att det endast är 
Informant D och Informant I som tidigare har arbetat vid folk- eller skolbibliotek. 
På KB:s webbplats fanns vid tiden för intervjuernas genomförande en lista över de 
bibliotek som fattat beslutet att gå över till Dewey. Merparten av de större svenska 
forskningsbiblioteket har valt att de skall göra detta. Dock är det ännu endast ett 
par  folkbibliotek  som  har  fattat  beslutet  om  att  byta  system.  Flera  av  mina 
informanter tror dock att även folkbiblioteken i framtiden kommer att gå över till 
Dewey-systemet.368

Informant  J  upplever  att  SAB-systemet  har  varit  svårt  att  använda  för  de 
naturvetenskapliga ämnena i och med att systemet skapades för folkbibliotek och 
humaniora.369 Även om naturligtvis  även folkbiblioteken  har  förändrats  mycket 
sedan  systemet  skapades  så  är  det  möjligt  att  detta  att  SAB-systemet  hade 
folkbiblioteken som en av sina ursprungliga målgrupper innebär att systemet i sin 
grundstruktur  är  väl  anpassat  till  folkbibliotekens  ämnesanpassning och övriga 
behov.  Informant  J  säger  att  Dewey-systemet  passar  hennes  och  många  andra 
forskningsbiblioteksenheter just  eftersom att det är ett generellt  system där alla 
ämnen  kan placeras  in  samt  att  det  har  ett  djup.  Hon tror  att  folkbiblioteken 
kanske inte har samma behov som forskningsbiblioteken av att klassificera lika 
djupt,  och  att  de  kanske  har  andra  behov som spelar  dem större  roll.370 Även 
Informant I nämner att hon tror att folkbiblioteken kan tänkas ha mindre behov av 
att  vara  specifika  än  vad  forskningsbiblioteken  har  och  att  merparten  av 
folkbibliotekens böcker befinner sig på en mer allmän nivå.371 Att SAB-systemet 
ursprungligen utformades för folkbiblioteken anges även av Informant C som ett 
möjligt skäl till varför få folkbibliotek har valt att byta system. Hon berättar att 
hon tror  att  folkbiblioteken i  nuläget  står  helt  utanför Dewey-projektet  och att 
KB:s  utredning  gällande  en  övergång  för  svenska  bibliotek  gällde 
forskningsbiblioteken.372 Hon tror att en av orsakerna till  att folkbiblioteken och 
forskningsbiblioteken har varit såpass åtskilda är att de oftast har använt sig av 
olika kataloger, Libris för forskningsbiblioteken och BURK för folkbiblioteken. 
Dock berättar hon att även om det inte ursprungligen var på det sättet så är frågan 

3 6 8 Informant A, s. 11; Informant B, s. 8; Informant J, s. 22.
3 6 9 Informant J, s. 13.
3 7 0 Informant J, s. 21.
3 7 1 Informant I, s. 16.
3 7 2 Informant C, s. 24.

62



om att integrera folkbiblioteken i Libris nu mer aktuell.373 Informant E nämner att 
hon tror att huruvida ett bibliotek använder sig av Libris är någonting centralt för 
deras intresse av att klassificera enligt Dewey.374 Informant J berättar att KB nu har 
ett projekt och en supporttjänst gällande Dewey, som enbart inriktar sig mot skol- 
och folkbibliotek, på gång.375 Informant H berättar att hon har uppfattat det som att 
det finns planer på att i framtiden kunna skapa en gemensam nationell databas för 
såväl  forskningsbibliotekens  som folkbibliotekens  material.376 Som exempel  på 
närmanden mellan folk- och forskningsbibliotek nämns att Malmö Stadsbiblioteks 
material nu finns i Libris samt att Stockholms Stadsbibliotek har börjat försöka att 
använda sig av Dewey.377 Detta att Btj ofta sköter folkbibliotekens klassifikation 
tror Informant C också påverkar. Hon påpekar dock att Btj har sagt sig vara villiga 
att byta klassifikationssystem när folkbiblioteken önskar att detta görs.378 Detta att 
Btj  ofta sköter folkbibliotekens klassifikation och att  detta gör det svårt för de 
enskilda folkbiblioteken att själva välja klassifikationssystem diskuteras även av 
Svanberg.379 Även Informant D nämner folkbibliotekens användning av Btj som ett 
av  de  rimliga  skälen  till  att  få  folkbibliotek  har  valt  att  byta  system.  Hon 
poängterar även vanans makt och säger att folkbiblioteken är väldigt vana vid att 
använda sig av SAB-systemet.380 Mina informanter tror dock inte att det är rimligt 
att folkbiblioteken i längden kommer att kunna klassificera sina böcker enligt ett 
dött system.381 D tror dock att om folkbiblioteken unisont bestämmer sig för att 
fortsätta klassificera enligt SAB-systemet så kommer de säkert också att kunna 
underhålla  det  själva.382 Andra  sannolika  skäl  till  folkbibliotekens  inställning 
gentemot Dewey är deras stora samling skönlitteratur samt att stora delar av deras 
samlingar  består  av  humanistiska  ämnen  och  ämnen  för  vilka  svenska 
förhållanden spelar  stor roll.383 Informant  G berättar  att  de inte  ens  i  USA har 
lyckats  använda  Dewey  för  litteraturvetenskap  (som  är  sammanslagen  med 
skönlitteratur) på ett tillfredsställande sätt.384 Informant F tror att folkbiblioteken 
kanske upplever tanken på en övergång mellan SAB till Dewey som en väldigt 
stor  arbetsinsats  som  inte  skulle  ge  dem  proportionerliga  vinster.385 Om 
folkbiblioteken så småningom väljer att  gå över till  Dewey så tror hon att  det 
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kommer att kommer att vara en väldigt lång process. Om de börjar göra det tror 
hon dock för att en del av de folkbibliotek som egentligen inte vill byta system 
kanske till sist ändå kommer att känna sig tvungna att göra det.386 Ytterligare ett 
tänkbart skäl som anges till varför så få folkbibliotek har bytt system är att de ofta 
i mindre utsträckning än forskningsbiblioteken baserar sina hylluppställningar på 
sitt  klassifikationssystem.387 Informant I berättar att folkbiblioteken vid sidan av 
klassifikationsbaserad hylluppställning har  arbetat  parallellt  med projekt  för att 
skapa alternativa, mer användarvänliga hylluppställningar ”Och då tror jag man är 
mer försiktig med att  byta ut någonting till  ett  rent kodsystem igen”.388 I dessa 
projekt har folkbiblioteken ofta arbetat med att skapa hylluppställningar ordnade 
efter  olika  teman.389 Även  Informant  A  nämner  behovet  av  en  användarvänlig 
hylluppställning  som  ett  skäl  som  kan  tänkas  göra  det  problematiskt  för 
folkbiblioteken att  byta  klassifikationssystem.  Hon talar  om att  folkbiblioteken 
alltid  har  öppna  hyllor  och  nämner  behovet  av  att  ”hyllbrowsa”  i  sådana.390 
Dessutom tror hon att folkbibliotekens stora mängd öppna hyllor skulle innebära 
att de vid ett systembyte skulle behöva göra om en väldigt stor mängd material.391

Deweys framtid
Ingen  av  mina  informanter  tror  att  Deweys  framgång  som  internationellt 
klassifikationssystem  är  på  tillbakagång.  Den  allmänna  åsikten  tycks  vara  att 
Dewey är ”här för att  stanna”.392 Flera av informanterna nämner att  de tror att 
Dewey  kommer  att  spridas  ytterligare,  delvis  internationellt  och  delvis  bland 
svenska bibliotek.393 Informant F tror att de flesta av de bibliotek som byter system 
även  använder  eller  kommer  att  använda  Dewey  som  bas  för  sina 
hylluppställningar.  ”Då  tror  jag  att  det  kommer  att  ta  emot  väldigt  att  sluta 
använda det,” förklarar hon.394 

Ett  par  reservationer  läggs  dock  fram  emot  att  Dewey-systemets  framtida 
framgångar skulle vara en självklarhet. Informant I nämner att det nog egentligen 
inte är självklart att klassifikationssystem kommer att finnas kvar i framtiden. Det 
är möjligt att de kommer att upplevas som någonting föråldrat och att andra sätt 
att märka och ämnesindela böcker kommer att ta över. Under förutsättningar att 
biblioteken kommer att fortsätta att använda sig av klassifikationssystem så tror 
hon dock att Dewey kommer att leva kvar.395 Informant C anser att Deweys framtid 
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inte ens är någonting som kan ifrågasättas och att trenden i biblioteksvärlden går 
emot att fler och fler länder och bibliotek använder sig av Dewey. Hon nämner att 
det finns ett intresse bland biblioteken att likrikta sig efter IFLA och efter andra 
liknande  nationella  biblioteksföreningar  och  att  biblioteksvärldens  framtid  går 
emot att ”hitta system där varje land ansvarar för sina tårtbitar så att man kan dra 
nytta av det över hela världen”.396 Informant G anser dock att  det inte är något 
självändamål  att  alla  bibliotek  går  över  till  att  använda  sig  av  samma 
klassifikationssystem.  Hon  anser  att  det  viktigaste  är  att  använda  sig  av  ett 
klassifikationssystem som fungerar väl för de ämnen de enskilda biblioteken har i 
sina samlingar.397

Tips och råd till andra bibliotek som skall byta till Dewey
Den mest allmänt hållna fråga som jag ställde mina informanter under intervjuerna 
var huruvida de hade några tips eller råd till andra bibliotekarier vid bibliotek för 
vilka beslut har fattats att de skall byta klassifikationssystem till Dewey. Frågan 
preciserades  att  dessa  tips  och  råd  avsågs  gälla  tankesätt  och  inställningar, 
förberedelser  samt  praktiska  frågor.  Jag  har  i  samband  med  denna fråga  även 
frågat  mina  informanter  huruvida  de  har  ytterligare  några  tankar  som  de  vill 
tillägga gällande de två klassifikationssystemen eller  övergången mellan  dessa. 
Det är troligtvis också dessa frågor för vilka svaren har varit mest olika varandra.

Informant A framhåller att hon tror att det är viktigt för ett bibliotek som skall 
konvertera sin samling att göra detta med ett ämne i taget. Hon tror att detta är ett 
bra sätt  att  lära sig förstå  systemet  och att  få en god översikt  av hur detta  är 
uppbyggt inom det ämne som denna konvertering genomförs på. Hon förklarar att 
det  inte  är  lätt  att  bara  översätta  böcker  från  ett  system  till  ett  annat. 
Klassifikatören måste också lära sig att förstå tankarna bakom systemet. A berättar 
också att hennes enhet först hade tänkt försöka klassificera om alla böcker som 
återlämnades, inom alla ämnen. Detta vara dock ingenting som visade sig vara 
tidsmässigt realistiskt att genomföra.398

Informant  B tror  att  en  bra  arbetsmetod  i  samband  med  en  övergång  till 
Dewey-systemet är att involvera alla inom arbetsgruppen i processen. Även om 
alla inte klassificerar så är det mycket arbete som behöver genomföras i samband 
med  ett  systembyte.  Dessutom  ger  denna  metod  de  olika  medlemmarna  på 
arbetsplatsen en starkare känsla av att de alla är delaktiga systembytet.399

Varken Informant C eller Informant D upplever att de har några direkta tips att 
dela med sig av baserade på erfarenhet  av praktiskt  arbete  med att  konvertera 
samlingar,  i  och med att  Karin Boye-biblioteket  ännu inte  har kommit  särskilt 
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långt  med detta  arbete.400 C  berättar  dock att  hon har  upplevt  att  det  har  varit 
väldigt givande att se och lyssna på hur andra bibliotek och biblioteksenheter har 
arbetat  med  Dewey-projektet  och  tipsar  andra  bibliotekarier  att  ta  del  av  hur 
bibliotekarier som har kommit längre i sitt arbete med Dewey-projektet, och som 
vill dela med sig av sina erfarenheter, har arbetat, och framför allt vad de har gjort 
för misstag under denna process. Hon tror dock, liksom D, att det är viktigt att i 
samband  med  sådana  undersökningar  välja  bibliotek  som liknar  ens  eget  vad 
gäller  storlek  och  ämnesindelning.401 C  berättar  att  hon  delvis  har  sett  hur 
Carolinabiblioteket  och  Ekonomikums  bibliotek  har  arbetat  med  projektet  och 
delvis har varit på en konferens i Umeå där Gävle Högskolas bibliotek berättade 
hur  de  hade  arbetat  med  att  byta  system  till  Dewey.402 ”Och  det  var  ju 
jätteintressant  att  höra,  för  då  behövde  inte  jag  göra  de  misstagen”.403 En 
förhoppning  om  att  det  skall  finnas  bibliotekarier  som   upplever  känslan, 
motsvarande den som C upplevde vid konferensen i Umeå, när de läser den här 
uppsatsen i samband med att de skall börja genomföra ett systembyte mellan SAB 
och Dewey vid sitt bibliotek är som bekant ett av syftena med den här uppsatsen 
och det primära syftet med detta avsnitt. C tillägger att hon även att hon kan passa 
på att  varna för hennes egen enhets situation i  samband med Dewey-projektet: 
”Att inte ha ett rött över att göra det för egentligen och ändå vara tvungen att göra 
det”.404 Detta tolkar jag som att hon anser att det är viktigt att ha i åtanke att det är 
ekonomiskt kostsamt att genomdriva den här typen av projekt och att biblioteken 
kan vara tvungna att genomföra dessa även om de egentligen inte har en rimlig 
ekonomi för att göra det. Om möjligt, skall detta därför försöka undvikas. Om det 
är möjligt kan biblioteken till  exempel försöka få ekonomiskt bistånd till  dessa 
typer av projekt från sina institutioner.405

Informant F tipsar om att hon tror att det är bra att sätta sig in ordentligt i  
Dewey-systemet innan man börjar utforma ett hyllschema för sin enhet. Hon tror 
även att det är viktigt att inte lita för mycket på den webbaserade konverterare som 
finns mellan SAB och Dewey-systemet.406 Hennes råd till bibliotekarier som skall 
arbete med Dewey-projektet vid sitt bibliotek baseras med andra ord på att det är 
viktigt med god kunskap om systemet innan det praktiska arbetet påbörjas samt att 
katalogisatörer med hjälp av denna kunskap bör ha ett kritiskt förhållningssätt till 
färdiga tabeller och program avsedda att automatisera arbetet med konvertering 
mellan systemen.

4 0 0 Informant C, s. 30; Informant D, s. 21.
4 0 1 Informant C, s. 30 f.
4 0 2 Informant C, s. 30 f.
4 0 3 Informant C, s. 31.
4 0 4 Informant C, s. 32.
4 0 5 Informant C, s. 32.
4 0 6 Informant F, s. 34.
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Informant G:s tips gäller vad som bör tas i beaktande när ett beslut om att ens 
bibliotek  skall  byta  klassifikationssystem till  Dewey fattas.  Hon anser  att  man 
först måste betrakta sitt biblioteks samling och ta hänsyn till om man tror att det är 
värt att göra ett systembyte. Hon säger att ”Jag tror att man måste titta ordentligt 
på samlingarna först, innan man bestämmer sig för någonting sådant där. För det 
är ett väldigt, väldigt stort arbete” och att projektet inte får ”kosta mer än vad det 
skulle smaka”.407 Hon nämner också att arbetet med den här typen av projekt tar 
mycket mer tid i anspråk än vad man först tror.408 I och med att vinsterna med en 
övergång sannolikt påverkas till stor del av Deweys situation i Sverige och i resten 
av världen vid den tidpunkt då de olika enskilda bibliotekens beslutsfattanden blir 
aktuella och att de dessutom påverkas till stor del av hur bibliotekens samlingar 
ser ut så är vinsterna med en övergång inte huggna i sten för alla bibliotek vid alla  
tidpunkter.  Istället  måste  de anses  vara ytterst  kontextbaserade.  Hur ett  enskilt 
biblioteks samling är uppbyggd förefaller därför vara är en mycket relevant faktor 
att ha i åtanke i samband med att ett beslut om en eventuell övergång till Dewey-
systemet skall fattas.

Informant H anser att de råd som hon skulle ge ett bibliotek som skall byta 
system till Dewey till stor del är beroende av vilka ämnen detta biblioteks samling 
är uppbyggd av. Hon har dock ett tips att ge beträffande inställningen inför ett 
sådant  projekt:  ”Dewey är  inte  svårare  än  SAB.  Det  är  min  inställning.  Utan 
nästan tvärtom faktiskt”.409 Hon säger också att ”Det är ingenting man skall vara 
rädd för, utan det fungerar bra och jag ser stora fördelar med att vi närmar oss 
resten av världen och inte sitter som en liten isolerad ö”.410 Det är rimligt att anta 
att ett sådant råd kan vara mycket värdefullt. Det är inte en uppmaning att helt 
enkelt bara tänka positivt, utan det är istället ett delgivande av en upplevelse från 
en bibliotekarie som har erfarenhet att arbeta med ett klassifikationssystem som är 
nytt  för  henne och som också kommer  att  vara nytt  för  de bibliotekarier  som 
eventuellt tar till sig hennes råd. Informant H:s uppfattning om att Dewey inte är 
mer komplicerat än SAB delas av anställda vid andra tekniskt inriktade bibliotek 
som har valt att använda sig av Dewey-systemet.411

Informant  I  berättar  att  hon  tror  att  det  var  ett  bra  koncept  att  hon  och 
Informant  J  gjorde  klart  sitt  hyllschema  (även  om  de  har  fått  göra  vissa 
modifieringar i efterhand) innan de började att konvertera sin samling.412 Informant 
J  anser att  denna arbetsgång var mycket  viktig för att  de anställda vid hennes 
biblioteksenhet  skulle  ha  ”någonting  att  utgå  ifrån”  medan  de  arbetade  med 

4 0 7 Informant G, s. 22.
4 0 8 Informant G, s. 22.
4 0 9 Informant H, s. 16.
4 1 0 Informant H, s. 17.
4 1 1 Svanberg, Magdalena (2006),  Övergång till Dewey Decimal Classification. Vad skulle det innebära? -  
Delstudie 3 i Katalogutredningen, s. 16.
4 1 2 Informant I, s. 17.
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projektet.413 I anser dessutom att bibliotekarier som arbetar med ett Dewey-projekt 
bör automatisera det mekaniska arbete som de har möjlighet att automatisera, för 
att på så sätt spara tid. Hon hänvisar här till det datorprogram som J:s kollega vid 
Medicinska  biblioteket  skapade  för  att  kopiera  och  överföra  posterna  för 
enheternas samlingar från Libris till Uppsala universitetsbiblioteks lokala katalog. 
Den stora mängden tid tycker I bör läggas på tankearbetet, till exempel med att få 
fram bra namn och signum för hyllorna. Liksom Informant B så tror även I att det 
är  bra  att  involvera  så  många  som  möjligt  från  arbetsstyrkan  vid  en 
biblioteksenhet i projektet med att konvertera samlingen.414

Informant J riktar sina råd till den person som är ansvarig för Dewey-projektet 
vid biblioteket eller biblioteksenheten, vilken hon säger ofta är katalogisatören. 
Liksom B och I anser hon att man bör försöka få så många som möjligt, av de som 
arbetar vid enheten, delaktiga i arbetet med Dewey-projektet. ”För jag tror att man 
som enhet, eller som ett bibliotek, vinner mycket på att alla arbetar tillsammans. 
För att alla berörs av det här,” säger hon.415 Hon råder även den ansvarige till att 
gärna ha internutbildningar med sina kollegor, även i de fall denna inte upplever 
sig kunna särskilt  mycket.  Hon råder även till  att  den som leder projektet  vid 
arbetsplatsen bör ha regelbundna möten med sina kollegor, och nämner att de vid 
hennes enhet hade möten kring Dewey-projektet en gång per vecka. Under dessa 
möten anser hon att det är viktigt med tydliga redogörelser för hur långt de på 
arbetsplatsen har kommit med projektet, hur mycket arbete som har gjorts sedan 
det  senaste  mötet,  hur  mycket  arbete  som behöver göras den närmaste  veckan 
samt hur mycket tid var och en måste lägga ned på detta. Hon anser att statistik 
och siffror är någonting väldigt viktigt eftersom att de är tydliga och ger de som 
arbetar med projektet en rimlig möjlighet att planera sin tid på ett realistiskt sätt 
för att målen med projektet skall kunna uppfyllas. J sammanfattar sina råd med att 
projektledaren behöver planera, få sina medarbetares stöd och engagemang, sin 
chefs stöd och förståelse samt att hon bör ge sina medarbetare regelbunden och 
tydlig  information  om  vad  som  behöver  göras.416 Hon  rekommenderar  även 
projektledaren  att  planera  starten  av  projektet  väldigt  noga,  samt  att  göra 
tidsstudier  och  rent  praktiskt  undersöka  hur  lång  tid  det  tar  att  göra  om  en 
hyllmeter böcker.417

Informanternas råd berör med andra ord arbetsgång, tankesätt, vilka faktorer 
som bör avgöra om en övergång skall  ske, delgivande av känslor kring arbetet 
med  Dewey  som  ett  nytt  system,  planering,  studiebesök,  vart  du  som 
projektansvarig  kan  vända  dig  får  att  få  stöd  och  råd  av  sakkunniga,  hur 
informationen till dina medarbetare bör vara upplagd, samt prioriteringar gällande 

4 1 3 Informant J, s. 8.
4 1 4 Informant I, s. 18.
4 1 5 Informant J, s. 30.
4 1 6 Informant J, s. 30.
4 1 7 Informant G, s. 31.

68



vilka delar av projektet som det bör ägnas tid och kraft åt och vilka delar som är 
bra om de kan automatiseras.
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Slutdiskussion

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur bibliotekarierna vid Uppsala 
universitetsbibliotek  upplever  övergången  mellan  klassifikationssystemen  SAB 
och Dewey samt att ta reda på vad de har för åsikter och känslor gentemot de båda 
systemen. Sett ur ett större perspektiv är avsikten med uppsatsen att denna skall 
kunna  vara  användbar  för  bibliotekarier  anställda  vid  bibliotek  eller 
biblioteksenheter  som,  liksom Uppsala  universitetsbibliotek,  skall  genomgå  en 
övergång mellan dessa system.

Huruvida informanterna trivs och trivdes med Dewey respektive SAB som 
system för sina enheters samlingar är i hög grad beroende av vilka som är deras 
enheters  huvudsakliga  ämnen.  Informanterna  är  överens  om att  Dewey passar 
bättre  för  naturvetenskapliga ämnen än för  humanistiska  ämnen samt  att  SAB 
passar  bättre  för  humanistiska  ämnen  än  för  naturvetenskapliga  ämnen.  Detta 
beror  delvis  på  att  flera  aspekter,  vilka  skiljer  sig  åt  mellan  olika  länder,  är 
framträdande inom de humanistiska ämnena men inte inom de naturvetenskapliga. 
Två viktiga sådana aspekter är de som behandlar geografi och historia. Ett annat 
problem med att använda Dewey vid humanistiskt inriktade bibliotek bottnar i att 
många utpräglat svenska universitetsämnen är sammanslagna i Dewey-systemet. 
Även Deweys amerikanska perspektiv skapar ibland svårigheter i samband med 
klassifikation, delvis eftersom att vissa ämnen tenderar att få väldigt långa koder. 
SAB-systemet passar dåligt för naturvetenskapliga ämnen, bland annat eftersom 
att  det  ursprungligen  utformades  för  folkbibliotek  och  eftersom  dess 
klassifikationskoder för de naturvetenskapliga ämnena är mycket översiktliga och 
går sällan såpass djupt ned i hierarkin för att vara kompatibla med den nivå på 
vilken bibliotekarier vid naturvetenskapliga forskningsbibliotek har behov av att 
klassificera  bibliotekets  böcker.  De  enheter  som  har  en  naturvetenskaplig 
inriktning har med andra ord lättare att omvandla sina samlingar till Dewey än vad 
de enheter som har en humanistisk inriktning har. Det anses dessutom sannolikt 
att  en  biblioteksenhet  som  har  en  mindre  fysisk  samling  kan  genomföra  en 
omvandling av denna snabbare än vad en enhet som har en större samling kan. 
Någonting av det absolut viktigaste för att en omvandling av hylluppställningen, 
och även utformandet av ett nytt hyllschema, skall kunna ske är att enheten har 
tillgång till lokaler för detta ändamål. En av biblioteksenheterna har haft ont om 
plats i sina lokaler redan innan Dewey-projektet startade och har inte fått tillgång 
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till fler lokaler i samband med projektet. Dess informanter betraktar platsbristen 
som  sitt  största  problem  i  samband  med  Dewey-projektet.  Att  tillgången  till 
fysiskt  utrymme  i  samband  med  ett  systembyte  är  centralt  för  ett  biblioteks 
möjligheter  att  omvandla  sina  hyllor  framhålls  även  i  Perssons  uppsats  om 
systembytet vid Umeå Universitetsbibliotek.

Oavsett  ifall  informanterna anser att  Dewey passar deras biblioteksenheters 
ämnen så anser de att  det  var rätt  beslut  att  byta ut  SAB-system mot  Dewey-
systemet eftersom att KB har gjort en sådan övergång. En av konsekvenserna av 
att behålla SAB-systemet skulle ha blivit att biblioteken skulle ha använt sig av ett 
dött system som inte längre utvecklades eller underhölls och som därför blir mer 
och mer föråldrat.  Det andra viktiga skälet  till  att  följa KB är att  den svenska 
nationalbibliografin, som klassificerar nästan allt svenskt material, nu klassificerar 
enligt Dewey. Ifall bibliotek höll fast vid SAB-systemet så skulle de själva vara 
tvungna att klassificera detta material.  Den stora skillnaden gällande attityderna 
gentemot  systembytet  bottnar  inte  i  olika  uppfattningar  angående  huruvida 
övergången  är  rätt  beslut.  Istället  består  skillnaderna  i  delvis  hur  positiva 
informanterna  är  till  systemens  struktur  och  ämnesanpassning  och  delvis  i 
huruvida den bild  de tydligast  ser framför  sig är de långsiktiga vinsterna som 
övergången till  Dewey innebär eller  att  projektet  på kort  sikt  kräver en enorm 
arbetsinsats.

Deweys  stora  fördel  betraktas  vara  att  systemet  är  internationellt.  Detta 
innebär delvis att övergången på sikt kommer att bli arbetsbesparande i och med 
att  biblioteken för merparten av det utländska materialet  kan importera färdiga 
poster och delvis att det ger bibliotek världen över en gemensam internationell 
standard till följd av att de använder sig av samma klassifikationsspråk. En annan 
fördel med Dewey anses vara att det går att klassificera djupare med detta system 
än med SAB-systemet, vilket ger ökad precision.

För användarna är det sannolikt ganska oviktigt vilket klassifikationssystem 
ett bibliotek använder sig av så länge systemet är logiskt, vilket både SAB och 
Dewey  anses  vara.  Båda  klassifikationssystemen  anses  dock  vara  dåliga  som 
sökverktyg,  bland  annat  eftersom  de  inte  kan  förstås  utan  närmare  studier. 
Klassifikationskoder  används  ytterst  sällan  av  användare  i  samband  med 
sökningar i Libris. För detta syfte görs oftast fritextsökningar och då är ämnesord 
betydligt  viktigare  än  klassifikation.  Det  sätt  på  vilket  användarna  kan  tänkas 
påverkas  av  valet  av  klassifikationssystem  är  genom  dess  effekter  på 
hylluppställningen.  Huruvida  SAB  eller  Dewey  passar  bäst  som  bas  för  ett 
hyllsystem  råder  det  delade  meningar  om  bland  informanterna.  Fördelen  med 
SAB-systemet  som  hylluppställningssystem  är  delvis  att  det  är  mer  visuellt 
överskådligt än Dewey och delvis att dess koder är lättare att förkorta än Deweys 
koder, vilket delvis gör det möjligt att fösa ihop flera små ämnen under samma 
överordnade kod och delvis  gör  att  koderna  faktiskt  får  plats  på bokryggarna. 
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Fördelen med Dewey som hylluppställningssystem är att systemet är mer precist. 
Detta gör att ämnena på hyllorna kan klassificeras såpass djupt ned i hierarkin som 
behövs för de enskilda bibliotekens samlingar. Delvis gör detta det möjligt för de 
naturvetenskapligt inriktade biblioteken att bryta ut och lyfta fram ämnen på ett 
sätt  som de inte  har kunnat  med SAB-systemet  och delvis gör precisionen det 
möjligt  att  skapa  hyllor  för  smala  ämnen  som  kanske  ändå  är  stora  vid 
biblioteksenheternas institutioner i de fall forskning gällande dessa ämnen utövas 
där.  Rent  organisatoriskt  så  upplevs  Dewey också  vara  bättre  strukturerat  för 
ämnet medicin än vad SAB är.

Det praktiska införandet av Dewey-systemet vid Uppsala universitetsbibliotek 
har fungerat olika väl vid olika enheter. Informanter från  enheter vars ämnen har 
en naturvetenskaplig inriktning samt från de enheter som har haft större tillgång 
till lokaler upplever överlag att övergången har varit lättare att genomföra än vad 
informanter från biblioteksenheter med humanistisk inriktning och sämre tillgång 
till fysiskt utrymme gör. Det är dessutom värt att notera att de två enheterna som 
har kommit längst med den fysiska omvandlingen av sina samlingar är två av de 
enheter som har minst antal böcker i dessa.

Enligt  de  kriterier  som Benito  anser  att  ett  bra  klassifikationssystem skall 
uppfylla så har Dewey som system en tydlig brist, att döma av mina informanters 
upplevelser av systemet.418 Systemets amerikanska perspektiv gör det obalanserat 
genom att till exempel kristendom upptar en oproportionerligt stor del av ämnet 
relgion,  trots  att  systemet  även  sprider  sig  bland  länder  där  få  människor  är 
kristna. Däremot betraktas systemet som lättare att bygga ut än vad SAB-systemet 
är.  Även  detta  är  ett  av  Benitos  kriterier  gällande  vilka  egenskaper  ett  bra 
klassifikationssystem bör ha.419

Informanterna anser inte att Deweys framtid är någonting att ifrågasätta. De 
tror att systemet kommer att spridas mer och mer, delvis till fler länder och delvis 
bland bibliotek i Sverige. Anledningen till att så få folkbibliotek har valt att byta 
klassifikationssystem  tros  vara  bland  annat  eftersom  att  de  ofta  köper  sina 
katalogposter från Btj, att större delen av deras samlingar består av skönlitteratur 
och  annan  litteratur  för  vilken  svenska  förhållanden  är  viktiga  samt  att  deras 
hyllsystem  ofta  avviker  från  klassifikationssystemet,  i  syfte  att  underlätta 
hyllbrowsing.  Dock är  det  informanternas  uppfattning  att  även folkbiblioteken 
med tiden kommer att byta klassifikationssystem. Även om alla folkbibliotek inte 
önskar göra detta så framhålls det att de kanske till slut känner sig tvungna när 
nästan  alla  andra  folkbibliotek  har  bytt  system.  Om  folkbiblioteken  unisont 
bestämmer sig för att de vill fortsätta att använda sig av SAB-systemet så anses 

4 1 8 Benito, Miguel (2001),  Kunskapsorganisation: en introduktion till katalogisering, klassifikation och in-
dexering, s. 116.
4 1 9 Benito, Miguel (2001),  Kunskapsorganisation: en introduktion till katalogisering, klassifikation och in-
dexering, s. 116.
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det vara sannolikt att de kommer att kunna se till att detta system underhålls även i 
fortsättningen.

De råd  som mina informanter vill ge andra bibliotekarier, vars bibliotek skall 
byta  system  mellan  SAB och  Dewey,  berör  både  arbetsgång,  tankesätt,  vilka 
faktorer som bör avgöra om en övergång skall ske, delgivande av känslor kring 
arbetet  med  Dewey som ett  nytt  system,  planering,  studiebesök,  vart  du  som 
projektansvarig  kan  vända  dig  får  att  få  stöd  och  råd  av  sakkunniga,  hur 
informationen till dina medarbetare bör vara upplagd, samt prioriteringar gällande 
vilka delar av projektet som det bör ägnas tid och kraft åt och vilka delar som är 
bra om de kan automatiseras.

Överlag så upplever mina informanter att Dewey-projektet är ett mycket stort 
projekt som kräver stora arbetsinsatser och mycket resurser. De flesta tycker dock 
att projektet har varit intressant och spännande att arbeta med och att även själva 
arbetet  med  övergången  har  haft  positiva  bieffekter,  som  till  exempel 
kompetenshöjning  eller  en  enande  social  effekt  på  de  anställda  vid  enheten. 
Informanterna upplever att Dewey passar de olika enheternas ämnen olika väl. De 
tycker  dock  att  det  är  bra  att  Uppsala  universitetsbiblioteks  enheter  har  ett 
gemensamt  klassifikationssystem,  de  ser  flera  fördelar  med  den  ökade 
internationaliseringen och tycker att en övergång från SAB till Dewey var rätt val, 
både  sett  ur  perspektivet  att  KB  har  valt  att  byta  klassifikationssystem  och 
eftersom att Dewey sprider sig till fler och fler länder och fler och fler bibliotek 
och  att  en  övergång  därför  kommer  att  ge  Uppsala  universitetsbibliotek  en 
gemensam standard med stora delar av resten av biblioteksvärlden. 
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Sammanfattning

Syftet  med  denna  uppsats  är  att  undersöka  hur  bibliotekarierna  vid  Uppsala 
universitetsbibliotek  upplever  övergången  mellan  klassifikationssystemen  SAB 
och Dewey. Frågeställningen är baserad på delvis hur bibliotekarierna har upplevt 
införandet  av  Dewey som system på  sina  enheter,  delvis  hur  de  upplever  att 
systembytet  har  påverkat  deras  användare,  delvis  vad  de  anser  att  de  båda 
klassifikationssystemen  har  för  fördelar  och  nackdelar,  delvis  vad  de  tror  om 
Deweys framtid vid svenska bibliotek och delvis på huruvida dessa attityder och 
upplevelser skiljer sig åt mellan bibliotekarier anställda vid biblioteksenheter med 
olika stora fysiska samlingar och olika huvudämnen. Projektet med övergången 
pågår  medan  uppsatsen  skrivs.  Metoden  som  har  använts  är  den  kvalitativa 
forskningsintervjun och undersökningen har genomförts genom att intervjuer har 
utförts  med  tio  katalogisatörer  vid  sex  av  Uppsala  universitetsbiblioteks  olika 
enheter. Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats. Den teori som har 
använts är  klassifikationsteori,  vilken kan betraktas vara en underavdelning till 
organisationsteori.  Uppsatsens  inledningsdel  består  bland  annan  av  avsnitt 
gällande SAB-systemet  och Dewey-systemet  samt av ett  avsnitt  som behandlar 
övergången mellan dessa system vid KB samt vid Uppsala universitetsbibliotek. 
Undersökningsdelen  inleds  med  bakgrundsbeskrivningar  av  de  olika 
biblioteksenheter  som behandlas  i  uppsatsen   samt  bakgrundsbeskrivningar  av 
informanterna från dessa. Resten av undersökningsdelen är uppdelad i tre delar 
som behandlar  hur informanterna har upplevt själva övergången mellan systemen, 
vad de har för tankar och åsikter om SAB och Dewey samt vad de har för tankar 
om Dewey på andra svenska bibliotek samt om Deweys framtid. Resultaten visar 
att informanterna upplever att Dewey-systemet passar olika bra för olika ämnen 
och deras upplevelser av hur väl systembytet har fungerat vid deras respektive 
enheter präglas därmed av vilka huvudämnen dessa enheter har.  Informanterna 
anser dock att det inte direkt fanns något annat rimligt alternativ än att Uppsala 
universitetsbibliotek skulle byta ut SAB-systemet mot Dewey-systemet i och med 
att KB har valt att göra detta.
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Käll- och litteraturförteckning

Otryckt material

I uppsatsförfattarens ägo:

Inspelningar och transkriberingar från:
Intervju med Informant A, 2012-02-14.
Intervju med Informant B, 2012-02-14.
Intervju med Informant C, 2012-02-15.
Intervju med Informant D, 2012-02-22.
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Intervju med Informant G, 2012-02-16.
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Intervju med Informant I, 2012-02-16.
Intervju med Informant J, 2012-02-23.

Kopia  av  e-post  från  Magdalena  Svanberg  till  Pia  Bodå,  vidarebefordrat  till 
samtliga bibliotekarier vid Uppsala universitetsbibliotek, 2012-02-06

Tryckt material
Ahlzén, Karin (2006), Klassifikation av semantik: En jämförelse av SAB-systemet  
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Bilagor

Bilaga 1

Intervjumall
 

Bakgrundsfrågor
 
-Hur länge har du arbetat som bibliotekarie?
 
-Hur  länge  har  du  arbetat  på  det  här  biblioteket,  samt  vid  Uppsala 

universitetsbibliotek?
 
-Vad har du för utbildning och för tidigare arbetslivserfarenhet?
 
-Hur gammal är du?
 
-Vilka ämnen arbetar du med/har du ansvar för?
 
-Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
 

Biblioteket och övergången mellan SAB och Dewey
 
-Vilka ämnen är stora vid ditt bibliotek?
 
-Vilka klassifikationssystem finns vid ditt bibliotek? Några förutom SAB och 

Dewey?
 

78



-Ungefär hur många böcker finns vid ditt bibliotek och ungefär hur stor del av 
dessa är utländskt material?

 
-När  togs  beslutet  om att  ditt  bibliotek  skulle  gå över  till  Dewey och när 

började den praktiska övergången?
 
-Av vilken anledning valde ditt bibliotek att gå över till Dewey?
 
-Vilken  är/har  varit  din  roll  i  ditt  biblioteks  övergång  mellan  SAB  och 

Dewey?
 
-Har  ditt  biblioteks  personal  fått  genomgå  någon  utbildning  kopplad  till 

Dewey? Hur har denna i sådana fall sett ut/varit utformad?
 
-Har  det  funnits  samarbete  med  forskarna  och  institutionerna  gällande 

övergången?
 
-Har det  funnits  samarbete  med andra bibliotek?  Delvis  andra enheter  vid 

Uppsala universitetsbibliotek och delvis andra bibliotek? 
 
-Nämn  några  av  fördelarna  och  nackdelarna  som du  upplever  med  SAB-

systemet! Vid ditt bibliotek?
 
-Nämn några av fördelarna och nackdelarna som du upplever med Dewey 

Decimal Klassifikation! Vid ditt bibliotek?
 
-Hur väl ämnesanpassat anser du att SAB och Dewey är? Hur märks detta på 

ditt bibliotek?
 
-Hur användarvänligt anser du att SAB och Dewey är? Hur märks detta på ditt 

bibliotek?
 
-Vad gör ni för att informera användarna om övergången?
 
-Upplever  du  att  övergången  innebär  störst  vinst/problem  för  personalen, 

användarna, båda eller andra? Hur märks detta?
 
-Vilket av erat material inkluderas i övergången gällande klassifikation och ny 

hylluppställning och i  vilken ordning? Ämnesvis? Nytt material?  Endast öppna 
hyllor? Endast sådant som har SAB-klassning? Tidskrifter?
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-Vad tror du om Deweys framtid? På ditt bibliotek? På olika sorters bibliotek i 
Sverige?

 
-Vad anser du om att man inte kan dubbelklassificera i Dewey till skillnad 

från i SAB?
 
-Kommer  ämnesordens  betydelse  att  förändras  i  och  med  övergången  till 

Dewey?
 
-Gör det någon skillnad gällande hur stora vinsterna med Dewey-övergången 

är i och med att KB har sagt upp avtalet med OCLC?
 
-Hur påverkar det faktum att den 23:e upplagan av Dewey precis har kommit 

ut arbetet med övergången?
 
-Tror du att övergången kommer att ha varit värt besvären?
 
-Vad upplever du för fördelar och nackdelar med själva övergångsprocessen?
 
-Anser du att det är bättre att använda sig av ett generellt klassifikationssystem 

vid  forskningsbibliotek  eller  hade  det  varit  bättre  med  ett  mer  ämnesanpassat 
specialsystem?

 
-Vad  för  typer  av  resurser  (plats,  pengar,  utbildning,  extra  personal  osv) 

krävs/behövs  för  att  en  övergång  från  SAB-systemet  till  Dewey 
Decimalklassifikation skall ske så smidigt och effektivt som möjligt?

 
-Hur  väl  tycker  du  att  översättningen av  Dewey Decimalklassifikation  har 

anpassats efter svenska förhållanden? Anser du att en sådan anpassning behöver 
göras? På vilket sätt och i vilken utsträckning i sådana fall?

 
-Vilka anser du är de stora, tydliga och viktiga skillnaderna mellan SAB och 

Dewey?
 
-Som jag har fattat det kan man i SAB skapa mycket kortare signum i och 

med  det  stora  antalet  facetter  medan  man  i  Dewey  bättre  kan  precisera  det 
enskilda dokumentets innehåll? Upplever du att detta stämmer och vad finns det i 
sådana fall för fördelar och nackdelar med detta?

 
-Anser du att det är viktigare att ett klassifikationssystem använt vid svenska 

forskningsbibliotek är internationellt anpassat än att det är anpassat efter svenska 
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förhållanden? Varför? Skiljer sig detta mellan forskningsbibliotek och andra typer 
av bibliotek? Varför? 

 
-De flesta större forskningsbibliotek i Sverige har tagit beslutet att gå över till 

Dewey. Däremot gäller detta ytterst få folkbibliotek. Vad tror du att det beror på?
 
-Har  du  några  tips  till  andra  bibliotek  som  skall  gå  över  till  Dewey? 

Tankesätt/inställningar? Förberedelser? Praktiska frågor?
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Bilaga 2

Mail till berörda bibliotek

Mail 1

Ämne: Intervjuer för masteruppsats
 

Hej NAMNbiblioteket!
 

Jag heter Lina Wersäll och läser för närvarande sista terminen vid Uppsala Uni-
versitets masterprogram i biblioteks- och informationsvetenskap. Som ämne för 
min uppsats har jag valt "En attitydundersökning bland bibliotekarier anställda vid 
Uppsala  universitetsbibliotek  angående  övergången  från  klassifikationssystemet 
SAB till Dewey Decimalklassifikation".

 
Jag ämnar att undersöka 5 av Uppsala Universitets biblioteksenheter och önskar få 
intervjua 2 personer med yrkestiteln "bibliotekarie" från var och en av dessa, helst 
bibliotekarier som på ett eller annat sätt har varit involverade i de berörda bibli-
otekens övergång till Dewey. Om jag kunde få intervjua två sådana bibliotekarier 
vid erat bibliotek så vore jag mycket tacksam.

 
Intervjuerna beräknas ta maximalt en timme och önskas äga rum emellan måndag 
13/2 och torsdag 23/2. Jag kan fram till 16.00 samtliga dagar förutom onsdagarna 
15/2 och 22/2 samt måndag 20/2 under vilka jag är upptagen from 14.30.

 
Jag kan nås antingen via telefonnummer 073 - 63 64 285 eller via denna mailad-
ress.

 
Jag vore tacksam för ett par förslag på möjliga intervjutider för att lättare kunna 
samordna intervjuerna. 

 
Tack på förhand för er hjälp!

 
Mvh 
Lina Wersäll
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Mail 2

Ämne: Intervju för masteruppsats
 

Hej NAMN!
 

Vi talade tidigare om att jag skulle få intervju dig för min uppsats med ämnet "En 
attitydundersökning bland bibliotekarier anställda vid Uppsala universitetsbibli-
otek angående övergången från klassifikationssystemet SAB till Dewey Decimalk-
lassifikation".

 
Jag ämnar att undersöka 5 av Uppsala Universitets biblioteksenheter och önskar få 
intervjua 2 personer med yrkestiteln "bibliotekarie" från var och en av dessa, helst 
bibliotekarier som på ett eller annat sätt har varit involverade i de berörda bibli-
otekens övergång till Dewey.

 
Intervjuerna beräknas ta maximalt en timme och önskas äga rum emellan måndag 
13/2 och torsdag 23/2. Jag kan fram till 16.00 samtliga dagar förutom onsdagarna 
15/2 och 22/2 samt måndag 20/2 under vilka jag är upptagen from 14.30.

 
Jag kan nås antingen via telefonnummer 073 - 63 64 285 eller via denna mailad-
ress.

 
Jag vore tacksam för ett par förslag på möjliga intervjutider för att lättare kunna 
samordna intervjuerna. 

 
Tack på förhand för din hjälp!

 
Mvh 
Lina Wersäll
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Mail 3

Ämne: Transkriberad intervju

 

Hej NAMN!

 

Tack  så  mycket  för  att  jag  fick  möjligheten  att  intervjua  dig.  Nu  är  mina 
transkriberingar av intervjuerna klara och jag skickar dig därför en transkribering 
för överseende så att du kan avgöra om det är någonting du upplever kan missför-
stås. Transkriberingarna kommer INTE att finnas med som bilagor till uppsatsen, 
utan det kommer i källförteckningen nämnas att de "Finns i uppsatsförfattarens 
ägo". Namnen på de personer jag har intervjuat kommer inte att nämnas i uppsat-
sen. Dock kommer namnen på biblioteken att finnas med eftersom dessa betraktas 
vara relevanta för uppsatsens syfte.

 

Återigen tack för din medverkan!

 

Mvh Lina Wersäll 
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