
 
Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier  
Biblioteks- och informationsvetenskap 

 
 
 

Tekniska forskningsbibliotekens 
kunskapsorganisation 

-en diskurs- och domänanalys   
    
  
 

Britt Dagbo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Magisteruppsats, 20 poäng, vt 2003 
Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier 
Handledare: Sten Hedberg    
 
Uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap, nr 180                ISSN 1650-4267 

 
 



1. INLEDNING.............................................................................................. 2 
1.1 Syfte och frågeställningar .............................................................................. 3 
1.2 Avgränsningar ............................................................................................... 3 
1.3 Källmaterial och metod.................................................................................. 3 
1.4 Definitioner av centrala begrepp ................................................................... 5 

2. FORSKNINGSLÄGET ............................................................................ 7 
2.1 Sverige ........................................................................................................... 7 
2.2 Birger Hjörlands kunskapsorganisation......................................................... 8 

2.2.1 Katalogisering...............................................................................................11 
2.2.2 Klassifikation ................................................................................................12 
2.2.3 Indexering .....................................................................................................12 

2.3 Övriga världen ............................................................................................. 13 
2.3.1 Katalogisering...............................................................................................13 
2.3.1 Klassifikation ................................................................................................17 
2.3.3 Indexering .....................................................................................................21 

3. HISTORIK............................................................................................... 21 
3.1 Tekniska forskningsbiblioteken och datoriseringen ...................................... 24 
3.2 LIBRIS........................................................................................................... 25 

3.2.1 Informationsexplosionen ...............................................................................26 
3.2.2 LIBRIS under 2000-talet ...............................................................................28 

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTEN ................................................ 29 
4.1 Diskursanalys............................................................................................... 29 
4.2 Domänanalys ............................................................................................... 33 

5. KUNSKAPSORGANISATIONEN 2003............................................... 35 
5.1 Kungliga Tekniska Högskolans Bibliotek ................................................... 36 

5.1.1 Svar från bibliotekarier som arbetar med katalogisering, klassifikation och 
indexering. ...............................................................................................................37 

5.1.2 Svar från dem som dagligen använder katalogen i arbetet ..........................48 
5.2  Chalmers Tekniska Högskolans Bibliotek.................................................... 59 

5.2.1  Svar från bibliotekarier som arbetar med katalogisering, klassifikation och 
indexering ................................................................................................................60 

5.2.2 Svar från dem som dagligen använder katalogen i arbetet ..........................64 
5.3 Luleå Tekniska Universitets Bibliotek ........................................................ 67 

5.3.1 Svar från bibliotekarier som arbetar med katalogisering, klassifikation och 
indexering ................................................................................................................68 

5.3.2 Svar från dem som dagligen använder katalogen i arbetet ..........................72 
6. SLUTANALYS ........................................................................................ 76 

6.1    Katalogisering............................................................................................. 77 
6.2    Klassifikation .............................................................................................. 80 
6.3 Indexering.................................................................................................... 81 

7. SAMMANFATTNING ........................................................................... 82 
8. KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING................................... 83 

Opublicerade källor.............................................................................................. 83 
Publicerat material ............................................................................................... 85 
Elektroniska resurser............................................................................................ 87 
 
BILAGOR 
 
Brev till överbibliotekarien                                                 Bilaga 1. 
Frågor till användarna                                                         Bilaga 2. 
Frågor till de som utför arbetet med katalogiseringen        Bilaga 3. 
LIBRIS organisation                                                           Bilaga 4. 



 2 

1. INLEDNING 
 

 
Böcker, tidskrifter och övrigt material vid ett bibliotek måste struktureras upp 
och ordnas efter vissa fastslagna principer. Om det enbart ställdes upp på 
hyllor utan att det sorterades skulle det bli mycket svårt att finna det verk man 
sökte efter. Viktigt att betona är att materialet numera även till stora delar 
består av det som producerats och publicerats digitalt.  

Vid biblioteken har de till sin hjälp klassifikationssystem, indexering och 
katalogisering för att organisera kunskaper så att de kan återfinnas. Miguel 
Benito beskriver skillnaden mellan de olika begreppen, där klassifikationen 
står för själva analysen av dokumentets innehåll och som sedan avslutas med 
att det förses med koder från ett klassifikationssystem.1 Det andra sättet att 
ange innehållet i ett dokument, består av att genom indexering förse det med 
ett antal termer i klartext. Termerna kan hämtas från någon lista eller vara fria 
och härröra från dokumentet.2 Båda de tidigare formerna för att ordna 
dokumenten går att till stora delar återfinna i bibliotekens katalog. Vid 
katalogiseringen är det de formella kriterierna för dokumentet  som är viktigt 
att belysa, alltså uppgifter om författare, titel, ansvarig utgivare, medieform 
samt annan fysisk utformning.3  

Efter min praktiktid (02.09.23-10.25) vid Kungliga Tekniska Högskolans  
huvudbibliotek i Stockholm blev jag allt mer intresserad av hur detta arbete 
utförs vid de tekniska högskolorna och universiteten. Min uppsats kommer 
således enbart att behandla klassifikation, indexering och katalogisering vid 
Tekniska forskningsbibliotek i Sverige. Det handlar även om hur de tekniska 
vetenskaperna är representerade i olika klassifikationssystem och om det finns 
några avvikelser eller undantag. 
 
 

                                                 
1  Benito, Miguel, 2000, Kunskapsorganisaktion. En introduktion till katalogisering, klassifikation och 
indexering. s. 7. 
2  Benito, Miguel, 2000, s. 8. 
3   Benito, Miguel, 2000, s 7. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att analysera själva arbetet med att klassificera, 
indexera och katalogisera  vid de Tekniska forskningsbiblioteken i Sverige. 
Följande frågor vill jag besvara: 

Vilken form av klassifikationssystem används? 

Hur används klassifikationssystemet? 

Hur indexeras materialet? 

Hur är katalogen utformad? 

Vilket material finns  respektive inte finnns i katalogen? 

Finns det några problem förknippade med dessa olika områden  

vid biblioteken? 

1.2 Avgränsningar  
Eftersom min  tid är  begränsad har jag valt att  utföra min   undersökning  vid  
tre av de dominerande  tekniska  högskolorna och  universitetet i landet. Dessa 
tre är i  rangordning  Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm, Chal-
mers Tekniska Högskolan (CTH), Göreborg  samt  slutligen  Luleå  Tekniska  
Universitet (LTU). En närmare presentation av dessa kommer att göras senare i 
anslutning till redovisningen av de insamlade materialet. Valet gör även att jag 
erhåller en geografisk spridning som även den kan vara intressant för 
undersökningen. 

1.3 Källmaterial och metod 
Förutom  att  använda  mig av  artiklar och  litteratur som belyser  förhållandet 
 inom området kommer jag även att ta del av forskningsrapporter som är gjorda
. För att  sedan  utföra min undersökning kommer jag att i huvudsak  använda   
mig av kvalitativa metoder i form av intervjuer med personer som arbetar med  
att klassificera, indexera och katalogisera vid de utvalda  Tekniska forsknings- 
 biblioteken.  Sedan  kommer  jag  även  att  intervjua  personer  som  dagligen 
 använder sig av katalogen.  

Under senare delen av november 2002 skickades ett brev både med vanlig 
post och via elektronisk post (se bilaga 1 och 2), med en förfrågan om att utför
a  en  studie och intervjuer av personalen vid de tre utvalda Tekniska forskning
s-biblioteken  i  Sverige.  Breven  riktade sig  till  överbibliotekarierna som  har
  huvudansvaret  för  verksamheten.  Redan  efter  en  vecka  hade jag  erhållit  
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  positiva  svar  från  överbibliotekarierna  vid  Kungliga  Tekniska  Högskolan
s  huvudbibliotek (KTHB) och  Luleå  Tekniska  Universitetsbibliotek (LTUB)
.  Efter att ha skickat en påminnelse till  överbibliotekarien  vid Chalmers Tekn
i- ska Högskolans huvudbibliotek (CTHB) i början av januari 2003 erhöll jag 
en e-post från den kommande kontaktpersonen vid huvudbiblioteket.  

Vid  Kungliga  Tekniska  Högskolans  huvudbibliotek i Stockholm kontak-
tade jag via elektronisk post och telefon utvalda personer för att boka lämpliga 
tider. Både vid Chalmers Tekniska Högskolans huvudbibliotek och Luleå 
Tekniska Universitets huvudbibliotek utfördes valet av personer till 
intervjuerna av kontaktpersoner. Jag fick anpassa min tid för besöken till de 
tider när personerna hade möjligheter att ställa upp på intervjuer.  

Eftersom jag är intresserad av att ”försöka förstå människors sätt att 
resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande 
handlingsmönster”, har det varit självklart att välja en kvalitativ metod vid 
insamlingen av materialet. Jag är således inte intresserad av hur ofta, hur 
många eller hur vanligt en  viss  företeelse inom  kunskapsorganisationen före-
kommer. Det intressanta är att kunna  förstå eller att hitta mönster på  likheter  
och variationer i kunskapsorganisationen vid Tekniska forskningsbibliotek, 
därför används en kvalitativ metod.4  

Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang förklarar övergripande i 
följande citat hur den kvalitativa metoden är utformad. 

Kvalitativa metoder innebär en ringa grad av formalisering. Metoden har primärt ett 
förstående syfte. Man är inte inriktad på att pröva om informationen har generell giltighet. 
Det centrala blir i stället att man genom olika sätt att samla in information dels kan få en 
djupare förståelse av problemkomplex man studerar, dels kan beskriva helheten av det 
sammanhang som detta inryms i. Metoden kännetecknas av närhet till den källa man 
hämtar sin information från.5   

 

Det är enligt dem bra om man tidigare har kunskaper om det område som 
den kvalitativa studien skall utföras inom. Mina kunskaper om 
kunskapsorganisation har jag i huvudsak erhållit vid min utbildning i 
biblioteks- och informationsvetenskap i Uppsala. Sedan har jag genom min 
praktiktid vid Kungliga Tekniska Högskolans huvudbibliotek (KTHB) erhållit 
en djupare inblick i det speciella område som ett Tekniskt forskningsbibliotek 

                                                 
4  Trost, Jan, 1997, Kvalitativa intervjuer. s.13 
5  Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn, 1997, Forskningsmetodik: om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. s. 13  
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är och hur de hanterar det ständiga arbetet med att katalogisera, klassificera 
och indexera dokumenten. 

För att vara säker på att erhålla svar på rätt frågor vid intervjuerna använde
r jag mig av en redan färdig intervjumanual.6 (se bilaga 3 till 5) De färdigformu
- lerade frågorna  granskades av min handledare i syfte att se om jag  eventuellt
  skulle glömt bort någonting viktigt  inom området  kunskapsorganisation.  En 
 vecka innan intervjuerna skulle utföras med de utvalda personerna skickades 
frågorna till dem för att de skulle kunna förbereda sig på svaren. Vid själva 
intervjun strävade jag efter att det skulle så mycket som möjligt likna ett 
vanligt samtal. Jag strävade inte efter att styra de personer som intervjuades, 
utan de själva fick avgöra vad de ansåg vara viktigt att berätta om när det 
gällde kunskapsorganisationen vid de Tekniska forskningsbiblioteken.7   

Övervägande delen av intervjuerna utfördes enskilt med de utvalda person-
erna, där de själva fick avgöra  vad  de  ansåg  vara  viktigt  att  diskutera.  Vid 
  Kungliga  Tekniska  Högskolans  Informations- och   dokumentationscentral, 
  IDC finns det anställda ämnesspecialister inom olika tekniska  ämnesområden
. Eftersom dessa är väldigt upptagna hade de önskemål om att jag fick 
genomföra intervjuerna med dem i grupp. Jag ansåg att det var ett intressant 
förslag och det resulterade i en gruppdiskussion om de olika områden som 
finns inom kunskapsorganisationen. Under gruppdiskussionen framgår det att 
de inte alltid har samma åsikter om olika problem som existerar inom 
bibliotekets väggar. 

Slutligen  används  en  kombination  av diskurs- och domänanalys  för  att  
utföra granskningen av det kvalitativt insamlade materialet. Teoretiska utgångs
-punkten har även  en  betydelse  i  struktureringen  av  materialet  i  uppsatsen.
 Eftersom en del  av intresset är att upptäcka skillnader  och  likheter i  synpun
k-ter  av  kunskapsorganisationen  vid  de Tekniska  forskningsbiblioteken   har
  denna inriktning varit mest lämplig.    

1.4 Definitioner av centrala begrepp 
Här kommer jag att  lyfta  fram de cenrala  begrepp som finns inom kunskaps- 
organisationen och som är aktuella i uppsatsen. 

Document the smallest or basic entities in the bibliographic universe are documents. 
Documents, which have been defined as informationbearing messages in recorded form, are 

                                                 
6 Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn, 1997, s.111 
7 Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn, 1997, s.110  
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individuals or singular entities. A document may assume avariety of material embodiments: a 
copy of a book, a video, a sound recording, text or images on the Internet, or a one-of-a-kind 
work such as a manuscript or a painting. Individual documents are sometimes refered to as 
items or copies. Use of the latter term implies the entity is one of a set of similar entities. An 
individual document is a readworld object with substantive existence. However, it does not 
necessary have an independent existence. 8   

 
Indexering 
Det finns två former av indexering: 
Controlled-indexing language (assigned-term system) 
Whit these languages a person controls the terms that are used as indexterms. Controlled-
indexing languages may be used for names and other labels but much emphasis is placed upon 
languages with terms that describe subjects. Normally an authority list identifies the terms that 
may be assigned.9 
There are two types of subject-based controlled-indexing languages: Alphabetical-indexing 
language and classifiation schemes. In alphabetical-indexing languages, such as are recorded 
in thesauri and subject headings lists, subject terms are the alphabetical names of subject.  
In classificaton schemes each subject is represented by a code or notation. Classification 
schemes are particularly concerned to place subjects in a framework that crystalizes their 
relationships one to another.10 
Natural-indexing languages (uncontrolled or derived-terms system) 
These languages are not really a distinct or stable language in their own right, but rather are the 
natural or ordinary language of the document being indexed. Strictly, natural language systems 
are only one type of  derived-terms system. A derived-term system is one where all 
descriptions are taken from the document11 being indexed. Thus, author indexes, title indexes 
and citation indexes, as well as natural language subject indexes, are derived-term system. Any 
terms that appear in the document may be candidates for index terms. Emphasis has 
traditionally been on the terms in titles and abstracts, but increasingly the full text of the 
document is used as the basis for indexing.12 

 
Katalogisering  
A catalogue is a list of the materials or items in a library with enties representing the items 
arranged in either alpabetical order ore som systematic order. Many catalogues today are held 
as computer databases, when they are known as OPAC´s. Other catalogues are held as card 
catalogues,  or in microform.13  
 
Klassifikation Vid den andra internationella studie konferensen om klassifikationsforskning 
som hölls i Helsingör 1964 framlades följande klassifikationsdefinition: ”Med klassifikation 
menas varje metod som skapar relationer, generiska eller andra, mellan semantiska enheter 
(begrepp), oberoende av graden av hierarki inbyggt i ett system och huruvida dessa system kan 
tillämpas i samband med traditionella (kort, dokumentsamlingar m. m.) eller mer eller mindre 
mekaniserade metoder (hålkort, olika typer av datamaskiner) för dokumentsökning.”14 

                                                 
8 Svenonius, Elaine, 2000, The intellectual foundation of  information organization. s. 34 
9  Rowley, Jennifer and Farrow, John, 2000, Organizing knowledge: an introduction to managing access 
to informantion. s. 125. 
10 Rowley, Jennifer and Farrow, John, 2000, s. 126  
11 Rowley, Jennifer and Farrow, John, 2000, s. 126 
12 Rowley, Jennifer and Farrow, John, 2000, s. 127 
13 Rowley, Jennifer and Farrow, John, 2000, s. 26 
14 Tell, Björn, 1964, Klassifikationsforskningens nuläge. s. 54 
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Två typer av klassifikationssystem 
Universella klassifikationssystem, som tar sin utgångspunkt i ett holistiskt formulerat ”ämnes-
universum” eller ”kunskapsuniversum” som i princip inte har någon yttre gräns för det antal 
ämnen som kan struktureras inom det. 
Ämnesavgränsade klassifikationssytem eller specialsystem, som tar sin utgångspukt i ett 
preciserat och avgränsat antal ämnesområden, t.ex. en eller några vetenskapliga discipliner. 
Oftast används sådana system vid vetenskapliga specialbibliotek, där det finns ett behov av en 
mycket preciserad och djupgående klassifikation.15   
 
Thesaurus 
Where a controlled indexing language has been used to provide index terms, a thesaurus will 
often be available in both printed and online formats. This thesaurus displays the controlled 
vocabulary used and the relationships between terms, and is therefore a useful tool in 
narrowing or broadening searches. It is useful if the thesaurus can be displayed in a window to 
assist users as they attempt to develop a search stategy. Free-language thesauri which show 
relationships between terms may be available on  some  system,  but  these  take  considerable 

effort to setup.16 

2. FORSKNINGSLÄGET 
 
 
Den  forskning som här  presenteras är den jag  senare använder mig av i upp-  
satsen. Kunskapsorganisation  är ett av de centrala begreppen inom biblioteks- 
och  informationsvetenskapsforskningen. Forskarvärlden har många gånger 
ifrågasatt om kunskapsorganisation verkligen är ett vetenskapligt ämne. Björn 
Tell tidigare överbibliotekarie vid Kungliga Tekniska Högskolan bemöter detta 
med samma argumentation som används för att definiera all vetenskap. 
Nämligen “att ett vetenskapligt forskningsfält föreligger om det kan uppvisa 
lärda samfund, vetenskapliga konferenser, en högre utbildning och 
förekomsten av periodiska skrifter.” Alla dessa villkor uppfyller forskningen 
inom kunskapsorganisationen.17  

2.1 Sverige 
Forskningen  inom  kunskapsorganisationen i Sverige har utförts främst vid de 
 utbildningsorter som  finns för biblioteks- och  informationsvetenskapsämnet. 
 Inom området finns det en rad uppsatser  skrivna  de  flesta  med  humanistisk 
 inriktning. Mycket lite är producerat  med  inriktning  mot  tekniskvetenskap.  
Lotti Dorthé skrev 2002  ett  examensarbete  i  biblioteks- och  informations-    
                                                 
15 Hansson, Joacim, 1999, Klassifikation, bibliotek och samhälle. s. 15 
16 Rowley, Jennifer, 1998, The electronic library. s. 174 
17 Tell, Björn, 1964, Klassifikationsforskningens nuläge. s. 58  
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vetenskap vid  Lunds universitet med titeln ”Kunskapsorganisation av ämnes-  
området arkitektur”. Arkitektur är ett multidiciplinärt ämne som både omfattar 
konst  och teknik, där de båda samverkar med varandra utan givna gränser. 
Men enligt informanterna i den utförda undersökningen anses dock att 
arkitekturämnet hellre borde placeras under begreppet konst. För personer 
verksamma inom ämnesområdet arkitektur är det inte naturligt att söka efter 
dokument med hjälp av tekniska termer.18 När det sedan  gäller 
klassifikationssystemen som exempelvis UDK och SAB anser Dorthé att inget 
av dem fungerar tillfredställande för ämnesområdet arkitektur.19 Lotti Dorthé 
anser att den mest passande formen av kunskapsorganisation för domänen 
arkitektur är en som bygger på indexering utifrån en tesaurus i detta fallet Art 
and Architecture Thesaurus (AAT).20 

En av de mera omtalade  doktorsavhandlingarna  inom området bär titeln   
”Klassifikation, bibliotek och samhälle”. Den är utförd av Joacim Hansson som
 är verksam vid Bibliotekshögskolan i Borås. Med en kritisk hemeneutisk  stu- 
die har  Hansson  analyserat  införandet  av  SAB  klassifikationssystemet  för  
svenska bibliotek.21  Doktorsavhandlingen  handlar  enbart om utvecklinge av  
SAB klassifikationen i det svenska samhället, som gör att jag inte kommer att 
fördjupa mig mera i den här. Men Joacim Hansson tar upp och behandlar 
skillnaden mellan de vetenskapliga biblioteken och folkbiblioteken vilket kan 
vara av intresse för min uppsats. De vetenskapliga biblioteken är till skillnad 
från folkbiblioteken inordnade i en övergripande  organisation, till exempel 
universiteten som sätter naturliga gränser för verksamheten. Folkbiblioteken 
däremot är att betrakta ”som en självständig offentlig institution som har att 
fungera jämte andra offentliga institutioner på olika nivåer i samhället.”  Det 
har även betydelse för beståndsuppbyggnaden på biblioteken. Beståndet vid ett 
vetenskapsbibliotek styrs av behovet  som finns inom den övergripande 
organisationen medan det vid folkbiblioteken skall svara mot det behov som 
finns i samhället, vilket ställer speciella krav på det sätt det systematiseras.22  

2.2 Birger Hjörlands kunskapsorganisation 
Professor Birger Hjörland vid Danmarks Biblioteksskole, Köpenhamn anser att 
den mest lämpliga grunden för analyser av området kunskapsorganisation är 

                                                 
18  Dorthé, Lotti, 2002, Kunskapsorganisation av ämnesområdet arkitektur. s.39. 
19  Dorthé, Lotti, 2002, s.40 
20  Dorthé, Lotti, 2002, s.42 
21  Hansson, Joacim, 1999, s. 14  
22  Hansson, Joacim, 1999, s. 11 
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efter de principer forskningen inom vetenskapen använder sig av för att dela in 
och organisera kunskaperna. En av de centrala uppgifterna som vetenskapen 
har är att “stödja och bidra” till “mänskligt handlande” och även till att 
utveckla samhället. De blir genom sin verksamhet “delar i samhällets allmänna  
arbetsdelning”. Eftersom jag även i den teoretiska utgångspunkten kommer att 
använda mig av material från Hjörland görs här en fördjupning inom hans 
forskning.  

En artikel  i  Tidskrift för Dokumentation av  Birger Hjörland  med  titeln   
“Kunskapsorganisation” inleds med följande beskrivande rader:  

Biblioteks- och informationsvetenskapens centrala områden är sökning och återfinning av 
information, “information storage and retrival”. Kunskapsorganisation handlar om, hur 
information/ vetenskap/kunskap skall representeras och organiseras, så att den kan 
återfinnas, när den skall användas till att besvara frågor. 23 

 

Bibliotekens metoder  för  kunskapsorganisation  består av  klassifikation  och  
verbalämnesordsindexering i kartotek, placering av böcker i hyllor och numera 
i  elektroniska bibliotekskataloger. Inom elektroniska databaser  finns  det  
även  andra former  av  kunskapsorganisation som  exempelvis,  citationsindex,   
fulltextbaser samt ord- och  frasindexering. Klassifikation  och 
ämnesindexering är områden som biblioteken aldrig har haft ensamrätt till vid 
litteratursökningen. Utvecklingen av  elektroniska  databaser och  Internet  
bidrar  till att  minska   bibliotekens  roll  i  att  identifiera  den  eftersökta   
litteraturen.   Processen med  att  finna litteratur på andra håll kommer  nog  att  
öka,  när det  viktigaste  för  användaren  är  att   erhålla  en   överblick  av  den   
litteratur    personen  söker.  Kunskapsorganisationen vid de lokala biblioteken 
är ett problemområde. Hjörland anser det vara en “öppen fråga” om varje 
bibliotek själva skall klassificera och indexera dokumenten eller om 
verksamheten skall samordnas. Däremot är det inget tvivel om att många 
organisationer kommer att inbördes konkurrera om att erbjuda bra 
sökmöjligheter. 24 

Övervägande  delen  av  databaserna  indexeras  manuellt  där  ämnesord   
hämtas från ordböcker. Inom bibliotek- och 
informationsvetenskapsforskningen finns det metoder för “att mäta värdet av 
sådan indexering”. Resultaten av forskningen tyder på att “olika metoder 

                                                 
23  Hjörland, Birger, 2000, Kunskapsorganisation. s.51 
24  Hjörland, Birger, 2000. s.52 
24  Hjörland, Birger, 2000. s.52 
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kompleterar varandra” och att ingen speciell inklusive “fulltextsökning” är 
tillräcklig.25  

Dokumenterade kunskaper om vissa kvantitativa samband finns,  men vad 
som saknas är de kvalitativa sammanhangen. Hjörland  menar att det  finns  ett 
 stort behov av forskning som “avslöjar mekanismerna bakom  sammanhangen 
 av denna art”. Kunskapsorganisation  behövs  och är  viktig,  men  består  av  
många  delar  som i framtiden  blir en del av “informationsekologin” och det är
 viktigt att den  anpassar sig till de förändrade  förhållandena. Den  nya  infor- 
mationsteknologin  bidrar  till  oändliga  möjligheter att söka  information. Det 
 rör  sig  om “tigersprång” i möjligheter “från kortkartotek och register i tryckt 
 index  till  fritextsökning i elektroniska databaser”.26 Problemen  har inte längr
e så mycket med  frågor om det behövs flera  ämnesdatabaser  och   effektivare
  datorer, utan snarare om kvalitativa  skillnader. Det  handlar  snarare om hum
a-nistiska faktorer  som  exempelvis  betydelse, relevans och språk. Hjörland  b
e-tonar två  viktiga synpunkter när det gäller kunskapsorganisationens metoder
:  

För det första Traditionella metoder för kunskapsorganisation har övervägande byggt på 
empiriska och rationalistiska principer. De har t.ex byggt på statistisk behandling av 
termfrekvens och av logiska uppdelningar av kunskapsuniversumet i ömsesidigt uteslutande 
och icke överlappande  klasser. Det är min uppfattning att sådana metoder är otillräckliga  och 
därför måste kompletteras med andra metoder.27 

För det andra Kunskapsorganisation måste bygga på studier av kunskapsproduktionen och den 
intelektuella  arbetsdelningen i samhället. Den måste omfatta studier av kunskapsdomäner och 
av “discourse communities”, d.v.s. sociala grupper, som utvecklar gemensamma  vetenskaper 
med eget fackspråk, kommunikationskanaler, databaser o.s.v. Vi måste utveckla metoder för 
domänanalyser, som tar in sociolgiska, bibliometriska, filosofiska, lingvistiska o.a. 
perspektiv.28 

 
En annan vinkling av problemställningen blir från en teknologisk syn som 

handlar om  effektivitet, till  frågan  om vilka  behov och  intressen  kunskaps- 
organisationen kommer att tjäna. Organiserandet av kunskap sker inte enbart i 
kategorier såsom administativa indelningar, geografiska områden, tidsmässiga 
perioder och “vetenskaplig taxonomi” utan även efter “Sveriges administrativa 

                                                 
25  Hjörland, Birger, 2000. s.52 
26  Hjörland, Birger, 2000. s.53 
27  Hjörland, Birger, 2000. s.53 
28  Hjörland, Birger, 2000. s.53 
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organisation”. Hjörland menar även att det är viktigt med forskning som tar 
hänsyn till organisering i olika kunskapsdomäner.29 

Kunskapsorganisationens tre centrala begrepp katalogisering, klassifikatio
n och  indexering har  Birger  Hjörland  även  tagit  upp  i  boken  “Information
  seeking and subject representation”.  Främst  är  den  en  aktivitets-teoretisk  
  ansats till informationsvetenskap, men tar i vissa delar upp kunskapsorganisa-
   tionens betydelse.  

2.2.1 Katalogisering 
Biblioteks- och  informationsvetenskap  använder  termen  dokument  som en  
generell term.  Typiska former av dokument i bibliotek och bibliografiska data-
baser är böcker, tidskriftsartiklar manuskript, bilder, film, video, dataprogram.  
Termen  är  mycket  bredare än den är i  den  vardagliga  förståelsen, i  vilken  
dokument är, till exempel, officiella papper och har en bibetydelse som en  typ 
av media. Denna betydelse är inte använd i biblioteks- och  informationsveten- 
 skap, när  det  exempelvis  handlar  om  elektroniska  dokument.  Både tradi-   
tionella  pappersbaserade  kataloger  och   moderna  databaserade   kataloger    
kan  vara exempel på dokument i den generella betydelsen som används inom  
biblioteks- och informationsvetenskap.30 

Dokuments ämnesinnehåll kan vara uttryckt på många olika sätt, i informa-
tionsåtervinnings språk, exempelvis i titeln, genom klassifikationsschemat, via 
kontrollerade eller fria ämnesord. Det är viktigt för personer inom  biblioteks-  
och informationsprofessionen  att  vara  medvetna  om dessa  språks  speciella  
karaktäristik.  Ett exempel är det väl kända faktum att klassifikationsschemat   
kan bestå av små eller stora nummer av klasser och att det ökar möjligheten för
 hur precist ett ämne  från  dokumenten  kan definieras. Verbala ämnesdata är 
mera användarvänlig, därför att det är lättare att  komma ihåg än en kod.  Men  
det erbjuder dock ingen struktur och det  kan  finnas  likheter  mellan  vardags-
språk och ämnesord som kan leda användaren i tron att systemet använder det  
rakt över som kan vilseleda användaren. Verbala  ämnesdata är populära  och   
anses  användarvänligt,  därför  att  övervägande  delen  gör  ingen  fullständig 
sökning utan använder sig enbart av ämnesord.31 

Numera finns det moderna databaserade söktekniker som gör att alla delar 
 av  informationen  i  ett dokument tillhandahålls och länkar till  olika  fulltext  

                                                 
29  Hjörland, Birger, 2000. s.55 
30  Hjörland, Birger, 1997. Information seeking and subject representation. s.14  
31  Hjörland, Birger, 1997. s.29 
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dokumnent blir återvinningsbart.  De  generella  termerna  för den  formen  av  
informationsanvändning i informationsåtevinningen är  på  engelska  ”subjekt  
acces point” och  på  svenska  ämnesingångar. Typiska  sådana  finns  i  biblio-
 grafiska databaser som innehåller, ord från titel, ord från absrtakt, deskription, 
klassifikations kod, huvudämne, citerade referenser och ord från texten själv.32  

2.2.2 Klassifikation 
Enligt Hjörland finns det två viktiga synpunkter när det gäller ämnesanalys vid 
klassifikation som är värda att lyfta fram. Den första handlar om själva 
ämnesanalysen som måste vara så nära den professionella kunskapsintresset, 
det vill säga så mycket som möjligt måste den utgå från flera vetenskapliga 
dicipliner eller subdicipliner. I ett universellt klassifikationssystem finns det ett 
problem i att placera dokumentet i bara en diciplinär kontext. Detta skapar 
obeslutsamhets problem i termer av vilken diciplin ett dokument representerar 
till exempel om socialpsykologi är mera psykologi eller sociologi. Om ett 
system av ämnesspecifik tesaurus och/eller ett specialklassifikationssystem är 
använt, kommer detta problem att bli ett pseudo-problem och 
försvinna: varje diciplin kommer att fatta ett beslut som passar in dokumentet   
inom den och tilldela det en plats inom diciplinens kontext. Ett dokument har 
inte bara ett verkligt ämne. Det har ofta flera epistemologiska potentialer som 
är givna prioriteringar baserade utifrån diciplinens synvinkel.33   

Den andra synpunkten på ämnesanalys vid klassifikation  handlar  om  att  
den ofta utförs av bibliotekarier som använder sig av ett  givet  klassifikations- 
schema, tesaurus eller informationsåtervinnings språk för att uttrycka resultatet
 av ämnesanalysen. Klassifikationssystemet och tesaurier repressenterar former
 av informationåtervinnings  språket och  dokumentet  som  analyseras utifrån  
 sådana system representerar organiserade kunskaper. Informationsåtervinings-
  språket kan påverka det ämne  som  analyseras,  och   kommer kanske  att  bli 
  färgat av klassifikationssystemet. Ett informationsåtervinnings språk är faktis
kt själv ett besluts underlagssystem för ämnesanalys.34  

2.2.3 Indexering 
Indexeringssystem är ofta ansett som ”öppet” medan klassifikationssystem är 
”slutna”. Det är sant att det är möjligt att konstruera mer eller midre öppna 
indexeringssystem ( det är fråga om kontroll, till exempel, hur det konceptuella 
                                                 
32  Hjörland, Birger, 1997, s.20 
33  Hjörland, Birger, 1997, s.42 
34  Hjörland, Birger, 1997, s.43 
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innehållet av indexeringstermer är definierade). Ju mer öppet ett system är, ju 
mindre konsekvent kommer det att vara i indexeringen. Hjörland tar inte med i 
konsiderationen de olikheter i språket som finns i den traditionella 
uppdelningen i speciella klassifikationer och indexeringar. Varje klassifikation 
kan ses som indexering och varje indexering kan ses som klassifikation, 
eftersom under vissa speciella omständigheter klassifikationssystemet kan 
göras om till en tesaurus och även det omvända. Det här betyder inte att det 
som traditionellt kallas klassifikation är det samma som verbal indexering. 
Traditionell  klassifikation är  karaktäriserad av total  analys  av  en  kunskaps-
domän, vilket inte det verbala systemet bygger på. Birger Hjörland anser att det 
inte alla gånger framgår vilka skillnader det finns mellan ett slutet och ett öppet 
system när det gäller aspekter på andra former  av data.35  

2.3 Övriga världen 
Det finns tre viktiga forskares arbeten som är värda att i korta drag nämna 
inom ramen för begreppet kunskapsorganisation. 

2.3.1 Katalogisering 
Den första forskaren är professor Elaine Svenonius som bland annat är 
författare till boken ”The intellectual foundation of information organisation”. 
Svenonius belyser bland annat den viktiga roll som International Federation of 
Library Associations and Institutions, IFLA har haft för att utforma akuella 
riktlinjer för hur en  katalog bör vara uppbyggd. Enligt dessa riktlinjer skall det 
vara möjligt att återfinna följande material i en katalog: 

1. to find entities that correspond to the user´s stated search criteria (i.e., to locate either a 
single entity or a set of entities in a file or database as the result of a search using an attribute 
or relationship of the entity);  
to identify an entity ( i.e., to confirm that the entity described in a record corresponds to the 
entity sought, or to distinguish between two or more entities with similar characteristics); 
to select an entity that is appropriate so the user´s needs (i.e., to choose an entity that meets the 
user´s requirements with respect to content, physical format, etc., or to reject an entity as being 
inappropriate to the user`s needs); 
to acquire or obtain access so the entity described (i.e., to acquire an entity through purchase, 
loan, etc. or to access an entity electronically through an online connection to a remote 
computer).36 

 

                                                 
35  Hjörland, Birger, 1997, s.29-30 
36  Svenonius, Elaine, 2000, s.17  
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IFLA´s rekomendation omfattar inte bara material i tryckt format utan 
inkluderar även dokument i elektronisk form. Oavsett vilken typ av enskilt 
eller grupp av dokument en användare söker efter skall dessa vara möjliga att 
återfinna i katalogen.37 

Bibliografiska systemens uppgifter är bland annat att organisera dokument 
tillsammans ifrån exakt samma ämnensinformation. Utöver den indelningen 
skall det även vara möjligt att erhålla uppgifter om variationer av dokument 
med samma ämnesinnehåll. Elaine Svenonius betonar: 

The essential and defining objective of a system for organising information, then is to 
bring essentially like information together and to differentiate what is not exactly alik. 
Designing a system to varios constraints: it should be economical, it should maintain 
continuity with the past, and it should take full advantage of current technologies.38 

 

Det skall framgå av den bibliografiska posten i vilken form ett dokument är 
producerat oavsett om det är som bok, eller elektroniskt dokument eller en CD-
ROM version. Vid organiserandet av information är det viktigt att vara aktuell 
med de senaste politiska och tekniska framstegen. Ett viktig politiskt problem 
är den internationalisering som numera existerar, med system vilka sträcker sig 
från lokal till universell bibliografisk kontroll. Politiska problem löser sig ofta 
genom internationella överenskommelser och standardiseringar av system. 
Tekniska problem består ofta av att anpassa lokala system till de standards som 
krävs för universell bibliografisk kontroll. Datarevolutionen svarar under 1900-
talet för den största förändringen av organiserandet av informationen. Det har 
förändrat hela begreppet och meningen med att organisera informationen. 
Dokument med oklara gränser som ständigt förändras eller vilka ersätter sig 
själva har identitetsproblem. Material som har identitetsproblem är även svåra 
att beskriva och organisera.39  

Transmissionen av katalogposter från kort till databaserade kataloger har 
pågått i över tretio år och är fortfarande i inledningsfasen. Problem med 
överföringen har att göra med svårigheter med att förstå funktionen av den 
bibliografiska registreringen i en elektronisk miljö. Bibliografiska poster har 
konverterats från kort till Machine-Readable-Cataloging, MARC-format och 
individuella metadata har blivit kodade, men det har blivit en förlust av den 
bibliografiska strukturen. Den täta strukturen i kortkatalogen som utvecklats 

                                                 
37  Svenonius, Elaine, 2000, s.17-18 
38  Svenonius, Elaine, 2000, s.12 
39  Svenonius, Elaine, 2000, s.13 
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utifrån strikta regler vid registreringen av dokumenten har förlorats i 
överföringen till databasmiljön. Problemen skall inte enbart förknippas med 
den nya tekniken utan har även att göra med stora kostnader, svårigheter i 
utförandet och missuppfattningar av katalogfunktionen.40  

 
Professor Jennifer Rowley har med assistans från John Farrow tagit upp att 

det finns fyra olika områden inom kunskapsorganisationen som har haft 
separata inriktingar av utvecklingen tidigare men som numera närmar sig 
varandra.41 Det första området består av kataloger och bibliografier, som 
används av bibliotekarier för att göra förteckningar över dokument i 
samlingar eller  ett  speciellt  område.  Det  andra  området  är  indexering  och 
 absrtakt service som används av informationsforskare för att identifiera de 
dokument vilka efterfrågas av en speciellt inriktad ämnesförfrågan. Det 
tredje består av register eller system som är vanligt förekommande i arkiv och 
museer för att stukturera materialet. Det fjärde består av nätverksresurser och 
är speciellt förknippat med Internet vars organisation är fri och öppen för alla 
som tävlar om att konstruera den bästa sökmotorn och registret. Alla delar en 
gemensam uppgift att stukturera materialet, men det är bara katalogen som är 
standardiserad för skapandet och kategoriserandet av registreringen i ett större 
sammanhang. Visserligen finns det även standardisering av indexering och 
absrtakt service och i arkiv och museer, men de efterföljs inte mycket. Internet 
är  anarkistiskt vilket innebär att den person som försöker införa gemensamma 
standards där måste vara modig.42  

Numera förenas systemen för kunskapsorganisation  genom att de tidigare  
tryckta källorna till stora delar överförts till databaser. Biblioteks- och informa-
tionssystem  har  alltid innehållit  information  i  form av  kataloger och  listor  
av  låntagarna. Efter det att  informationen  har  överförts  till  databaser  är  det 
 viktigt att biblioteks- och informationsspecialtister  har  kunskaper  om  olika  
systems för och nackdelar som erbjuds på marknaden. Efter som det  inte  finns
 någon  gemensam standard för utformningen av olika databaser. En del av 
databaserna har tillgänglig information, som exempelvis absrtakt- och 
indexeringsdatabaser med rapporter i fulltext, encyklopedier, olika former av 

                                                 
40  Svenonius, Elaine, 2000, s. 63-64 
41  Rowley, Jennifer & Farrow, John, s.23 
42  Rowley, Jennifer & Farrow, John, s.24 
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register, medan andra är utvecklade som Intranet inom en organisation eller en 
grupp av organisationer. 43  

 
Professor Jennifer Rowley har skrivit boken ”The electronic library” som 

handlar om vad som inträffar när allt större delar  av  verksamheten  vid  biblio
-teken blir datoriserad. Inom databasområdet har det utarbetats en  mängd stan-
 dard format med  avsikten  att  underlätta  utbytet av  dokument  mellan  olika 
 system. Ett sådant system var speciellt intressant för användning vid produktio
n av  bibliotekskataloger. Utvecklingen inom området  har  resulterat i standard
-  formatet Machine-Readable Cataloging, MARC. Formatet  är  ett  resultat  a
v  samarbetet  mellan  Library  of  Congress och British Library vid utbyte av 
bibliografisk deskription i en databaserad form där posterna kan omformas till 
lokala förhållanden. MARC-formatet har resulterat i att minska katalogiserings 
arbetet vid olika bibliotek, eftersom det har blivit möjligt att importera redan 
färdiga katalogposter efter kontroll till den lokala katalogen.44 

 Katalogisatörer har  länge haft nytta av  Cataloguing-in-Publication, CIP- 
koder som är vanliga i engelskspråkig litteraturen. CIP  är  katalogisering  av   
dokument i förhållande till publiceringen som gör att katalogiseringsuppgifter  
kan tryckas med dokumentet själv. Uppgifterna används  även i  databaser  vid 
 försäljning av  böcker, som  bibliotek  och andra  kan  använda  sig av  under  
utvecklingstiden  av  samlingarna.  CIP-koderna  har  utvecklats  i  USA  av     
Library of Congress och i England av British Library.  Sedan 1992  har  British
 Library  skapat  sina  egna CIP  noteringar som  genereras  av  Whitaker.  När 
 böcker  skall stuktureras i en elektronisk miljö kan  länkar  göras från upphovs
-mannen  via utgivaren och bokhandlaren för att slutligen rekvireras  av  biblio
-  teket. Upphovsmannen startar processen genom att förbereda  manuskriptet  i
  en  ordbehandlare. När utgivaren erhåller manuskriptet  överförs dem  till  den
  lokala bibliografiska  databasen i ett  standardformat.  Informationen  överförs
  elektroniskt   till  den  bibliografiska  agenten i MARC-format för vidare trans
-mission till biblioteken.  Publicisten  använder  uppgifterna   för  att  utforma  
 kataloger och annan information för att sedan skicka dem vidare  i  företagets  
 distributionssystem.45 Många av de  seriella  agenterna  som exempelvis  Ebsc
o och SWETS Blackwell har  utvecklat en rad olika former av service, anpassat 

                                                 
43  Rowley, Jennifer & Farrow, John, s.27 
44  Rowley, Jennifer, 1998, The electronic library, s.111-12 
45  Rowley, Jennifer, 1998, s.378 
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för tidskrifter och länkar till publicister och bibliotek som har varit nödvändiga 
för överföringen av seriell abonnemangsservice.46   

 
Professor Arlene G. Taylor har i sin bok ”Cataloging with copy” tagit upp 

ett annat viktigt problem. En vanlig uppfattning bland personer  med  ledande  
befattningar inom biblioteksvärlden är att det går att kopiera katalogposter rakt 
av utan att anpassa dem till den  lokala  katalogen.  Resultatet  blir  en  katalog 
 uppbyggd av ojämna  poster  med  delvis  felaktig  information. Underhållet a
v en väl fungerande katalog är ett  tidskrävande  arbete på grund av att regler fö
r  beteckningar, ämneslistor och klassifikationsscheman inte är statiska. Nutide
ns katalogisering och  klassifikation  beblandas inte  lätt  med  den  som  utförd
es  tidigare. Även nya bibliotek  måste arbeta  med att integrera  kopierade kata
log-poster för  retrospektiv  dokumentation, som  tidigare  katalogiserats.  Om  
det  sker  en  revidering  av  en  katalogpost  vid  källan  är det inte  säkert  att  
den  skickas ut till  de  bibliotek  som  har  kopierat  posten  vilket  resulterar  i 
 fel- aktiga  uppgifter i den lokala  katalogen. Bevakningen  av sådana  förändri
ngar  måste ske utifrån individuella initiativ från personer som ansvarar för kat
alogi-sering  vid biblioteken.47  

Kopiering av katalogposter till den databaserade  katalogen  går att  utföra 
omedelbart i de flesta fall på ett smidigt sätt och kan presenteras efter kontroll  
direkt för användaren. Enligt  Taylor  har  utvecklingen  av  den  datorbaserade
  katalogen  resulterat  i  att det finns  varianter där kontrollen  av  nya  katalog-
 poster  utförs automatiskt. Redan  finns  det  system som efter det att  katalog- 
 posten har blivit  kontrollerad och om den  inte  är  riktig  skickas  posten  till  
 katalogisatören  för bearbetning.  Fortfarande  finns  det  mycket  att  utveckla 
  inom området databaserade kataloger.48 

2.3.1 Klassifikation 
Rowley  och Farrow  betonar  att  traditionella  bibliografiska  klassifikations-  
system har två funktioner: 

1. Linking an item on the shelves with its catalogue entry. An item´s classmark form part 
of its shelf mark (also known as call number and bok number), which enables items located within 
a library catalogue to be retrived from the shelves. 
  2. Direct retrival by browsing. If we know where a subject is classed, we can locate it 
without having to search the whole collection; and can moreover expect to find related 

                                                 
46  Rowley, Jennifer, 1998, s.379 
47  Taylor, Arlene G, 1988, Cataloging with copy s.xii  
48  Taylor, Arlene G, 1988, s.7 



 18 

subjects nearby. However, because of the limitations of linear order, not all the like 
subjects can be collocated. It is the funktion of a classification to group together the topic 
that the users of the collection are most likely to want grouped together (library shelves 
and, increasingly, viritual collections also).49 
 

Kvaliteérna  som  ett  bibliografiskt  klassifikationssystem  behöver för att  
lyckas med båda funktionerna är en  välutformad  ordförbindelse och ordnings-
följd samt en sammanfattande och memorerbar notation. 

Klassifikationssystem har tre komponenter, först schemat i vilket ämnen är 
systematiskt ordnade i förhållande till varandra. Grupperingen är inte självklar, 
därför behövs en notation, en kod som består av nummer och/eller bokstäver, 
som har en logisk ordning vilken visar arrangerandet av schemat. Till detta 
binds ett alfabetiskt index för att lokalisera temer inom klassifikationen. Många 
vill därtill lägga en fjärde komponent som består av organisation för att 
upprätthålla och utveckla dess giltighet. 

Det finns två  tillvägagångssätt vid  indelning av  klasser,  enumerativ och  
facetterad.  Historiskt  tillbaka  har  bibliografisk  klassifikation  följt   Linnés   
principer  för uppdelning av växtriket.  Exempelvis  har  blommande och  icke 
blommande  växter bildat huvudklasser samt sedan har  uppdelningen  fortsatt  
successivt i underavdelningar med uppräkning av olika arter i deras respektive 
klasser och underklasser. En sådan uppifrån och ner, uppräkning överförd  till  
olika dokument resulterar i en enumerativ klassifikation.50 Library of Congress 
klassifikation (LCK) är exempel på ett  enumerativt  system. Deweys  decimal-
klassifikation (DDK) är till stora  delar  enumerativt  men  har  variationer  av  
 facetterade inslag.51 Det finns en del problem förknippande med den enumera- 
 tiva metoden att utarbeta en klassifikation bland annat kan en  successiv  upp- 
 delning av klasser enbart ordentligt täcka en form  av  relation den  hierarkiska
.  Alla andra  variationer av uppdelningar och relationer är uteslutna.  Ett  annat
   problem med enumerativa klassifikationer är  upprepningarna. Underordnade
   ämnen måste räknas upp varenda gång, vilket resulterar i att schemat växer ut
  i  volymen. Ett facetterat klassifikationssystem är uppbyggt utifrån grunden  
och uppåt, där ämnet formas av kombinationer av ord. Klassifikationen har en 
stor öppenhet för nya kombinationer i oändlighet. Det är ett flexibelt system 
där alla facetter kan kombineras med varandra, vilket även kan bli ett problem 

                                                 
49  Rowley, Jennifer & Farrow, John, 2000, s.195 
50  Rowley, Jennifer & Farrow, John, 2000, s.196-7 
51  Rowley, Jennifer & Farrow, John, 2000, s.211 
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vid skapandet av en enhetlig stuktur.52 Universella decimalklassifikationen är 
ett facetterat system som har överförts till en enumerativ gund.53  

Rowley och Farrow nämner två former av  klassifikationsscheman,  varav  
det ena är universellt och den andra special. En universell  klassifikation  täcke
r  alla  ämnen,  medan  en  specialklassifikation  är  koncentrerad   till  en  mera
   begränsad domän. Viss  univerell  klassifikation som  exempelvis  Universell
a  decimalklassifikationen (UDK) är  konstruerade  för att  även  klara av att  bl
i  anpassande för specialsamlingar.54Den stora användningen av specialklassifik
a-tionssystem var  under  1960- och 1970-talet  när  universella  klassifikations
-   system var relativt outvecklade och de även  hade  en  indexerande  funktion
.  Under 1980-talet blev specialklassifikationens  betydelse  mindre  eftersom  
de  universella klassifikationerna har blivit anpassade till kraven från användar
na. Biblioteken  idag  bör väl överväga  för och  nackdelarna  med  att  införa  e
tt   specialklassifikationssystem. Enbart om det inte går att tillfredställa kraven 
från användarna inom en  domän  är  en  specialklassifikation  den  absolut  sist
a  utvägen.55   Den  mest   etablerade  användningen  av   klassifikationssystem 
 är   den  för  arrangerandet  av dokument i bibliotek.56  

Deweys decimalklassifikationssystem började först användas vid Amherst 
College, Massachusetts i Nordamerika  år 1873 och är konsrtuerat  av  Melvil  
Dewey. Klassifikationssystemet publicerades för en större användning i andra  
biblioitek år 1876 för att sedan spridas vidare.57DDK är universellt och är  upp-
 delat i tio huvudklasser:58 

  000  Computers, information, & general reference 
100 Philosophy & psychology 
200 Religion 
300 Social sciences 
400 Language 
500 Science 
600 Technology 
700 Art & recreation 
800 Literature 
900 History59 

                                                 
52  Rowley, Jennifer & Farrow, John, 2000, s.199 
53  Rowley, Jennifer & Farrow, John, 2000, s.211 
54  Rowley, Jennifer & Farrow, John, 2000, s.195 
55  Rowley, Jennifer & Farrow, John, 2000, s.242 
56  Rowley, Jennifer & Farrow, John, 2000, s.193 
57  Chan, Lois Mai, 1996, Dewey decimal classification: a practical guide. s.2 
58  Chan, Lois Mai, 1996, s.9 
59  OCLC Forest press hemsida, 2003-05-03, About Dewey, DDC21 Summaries, 
     http://www.oclc.org/dewey/about/ddc_21_summaries.htm 
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Inom dessa huvudklasser finns det sedan följande underklasser som 
exempelvis: 004 Data processing, Computer science, 005 Computer  program-
ming,  programs, data,  510 Mathematics, 530 Physics, 540 Chemistry and 
allied sciences, 620 Engineering and allied operations,  621.39 Computer 
engineering,60 720 Architecture.61 De utvalda ämnen som här räknats upp 
kommer senare att återkomma i uppsatsen. 

Universella decimalklassifikationen (UDK) har utvecklats med DDK som 
förebild av Paul Otley och Henri LaFontaine, Belgien, med avsikt att skapa ett 
universellt system som inkluderade all kunskap i världen.62 Till utformningen 
följer det DDK med en del undantag som exempelvis att språk som finns i 
DDK under 400, har 800 i Universella decimalklassifikationen. Unikt för UDK 
är att den ger användaren en stor frihet att välja citationsordning själva. Dock 
rekommenderas standardiserade citationsordningar.63 Revideringen av 
UDK har under de senaste åren varit otroligt eftersatt, vilket är ett stort 
problem för hela systemet.64 

Library of Congress klassifikationssystem (LCK) används sedan 1897 i större 
skala. Det är uppbyggt av 21 huvudklasser som finns i över 50 volymer vilket 
publicerades år 1899 för första gången. Huvudklasserna har följande struktur: 

 A.  General work                                            N.  Fine Arts                            
B. Philosophy, Psychology, Religion          P.  Language and literature    
C. Auxiliary sciences of History                 Q.  Science 
D.E. F. History                                               R.  Medicine 
G.  Geography and Anthropology                  S.  Agriculture 
H. Social sciences                                        T.  Tecnology                          
J. Political science                                      U.  Military science 
K. Law                                                         V.  Naval science 
L. Education                                                 Z.  Bibliography and Library science”65 
M. Music 
 

Library of Congress klassifikationssystem består både av  stora  bokstäver  
och sedan bildas underklasser med kombinationer av  bokstäver och  siffror.66  
Följande underklasser är av intresse för uppsatsen: NA1-9428 Architecture, QA
75.5-76.95 Electronic computers, Computer science, QA76.75-76.765 Compu- 

                                                 
60  Mitchell, Joan S, Edit, 1996, Dewey Decimal Classification and relative index, Volume 3, s.174 
61  Mitchell, Joan S,Edit, 1996, Dewey Decimal Classification,Volume 2, Third Summary, s.xi-xx 
62  Rowley, Jennifer & Farrow, John, 2000, s.229  
63  Rowley, Jennifer & Farrow, John, 2000, s.231 
64  Rowley, Jennifer & Farrow, John, 2000, s.233 
65  Rowley, Jennifer & Farrow, John, 2000, s.226 
66  Rowley, Jennifer & Farrow, John, 2000, s.227-8 
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ter software, TA1-2040 Engineering (General). Civil engineering (General) 
TK7885-7895 Computer engineering, Computer hardware, QA1-939 
Mathematics, QC1-999 Physics, QD1-999 Chemistry, 67. Revideringen av 
systemet utförs löpande och de publiceras i Library of Congress Information 
Bulletin, samt med CD-ROM skivor som distribueras med ändringar till de 
som använder klassifiaktionssystemet.68   

2.3.3 Indexering 
Elaine Svenonius menar att övervägande delen av indexeringssystemen 
befinner sig på en mellannivå när det gäller att beskriva innehållet av ett 
dokument. Få försöker att föra samman alla versioner av ett verk, men det har 
mindre betydelse, eftersom den formen av dokument som är organiserade med 
indexering tenderar att inte bli utgivna i många editerade versioner. 
Övervägande delen representeras av utgivarens namn och även kooperativa 
sammanslutningar. En del är väldigt inriktade mot ett begränsat ämnesområde 
medan andra bygger på nyckelord och vissa är väldigt sofistikerade i sin 
utformning som anpassats till ett speciellt ämnesområde. De är betydligt mer 
avancerade än vad bibliotekskataloger är till sin utformning.69 
  

Rowley och Farrow betonar att nu när billiga elektroniska  lagringsmöjlig- 
heter och återvinningssystem av fulltext är vanliga, har värdet av indexeringen 
blivit ifrågasatt. Eftersom ett individuellt ord i en text är på engång möjligt att 
hitta i vilken kombination som helst av ord från en text. Men det är inte säkert 
att det har något värde för den som söker. Det är indexerarens arbete att säkra 
ett dokuments totala ämne och dess viktigaste beståndel för att materialet sedan 
skall bli riktigt återgivet för den kommande sökningen70.  

3. HISTORIK 
 

 
Bakgrunden till den nutida formen av kunskapsorganisation sträcker sig från 
mitten av det förra seklet. Dock finns det bevis för att vissa former av 

                                                 
67 Library of Congress Classification Outline, 2003-05-03, Cataloging policy and support office, s.1. 
http://lcweb.loc.gov/catdir/cpso/lcco/lcco.html 
68  Rowley, Jennifer & Farrow, John, 2000, s.228 
69  Svenonius, Elaine, 2000, s.25 
70  Rowley, Jennifer & Farrow, John, 2000, s. 124-5 
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systematisk organisation av information utfördes redan 2000 år före Kristi 
födelse. Enligt Elaine Svenonius började den nutida formen i mitten av 1800-
talet med Sir Anthony Panizzi´s plan över att organisera böcker i British 
Library.71             
   Svenonius anser att det finns två delar som är speciellt viktiga att tänka på 
när det gäller en historisk  tillbakablick  inom området kunskapsorganisation. 
Den första delen  är de problemlösningar dessa system har utvecklat för att det 
effektivt skall finnas tillgång till information. En stor del av problemen med att 
erhålla information är idag orsakade av den nya tekniken. Sedan finns det även 
problem  med den stora variationen av information och skiftningarna bland 
användarna samt de anomalier som kännnetecknar språket vid återvinningen 
som länge har varit  ett  problem.  Till  exempel,  vare  sig  användaren söker i 
biblioteken själva eller via  Internet,  kommer  en  del  av dem att  erhålla  för 
mycket eller för lite och slutligen kommer vissa att inte klara av att  formulera  
en passande sökfråga.  De tankar som utvecklats om hur man skall lösa sådana 
problem har sedan början av 1900-talet, speciellt tankegångarna som  hanterar  
rationellt tänkande varför saker är utförda på det sätt de är oberoende av tid och 
plats, en välorienterad kontext för systemdesign.72   

Den andra delen som gör traditionella bibliografiska system värda att 
intressera sig för i framtiden är de visioner de uttrycker i sina ideologier. Ett 
systems effektivitet i att organisera information är en delfunktion  av en 
ideologi som påvisar ambitionen från sina konstruktörer med vad de önskar 
uppnå. Systemen som producerats under andra halvan av nitonhundratalet, 
en period som  anses  som  de  gyllene  åren  av  organisationsaktiviteter,  med 
 ambitiösa, fulltextdokumentsystem  designade  för  att möta behovet  bland  de
  mest krävande användarna. Bibliografiska system från förr kan i deras 
ideologier, åtmistone reflektera vad som kan uppnås med intelligenta 
informationsorganisationer.73 

Under 1800-talet när Panizzi var verksam bestod den bibliografiska 
deskriptionen av handskrivna bokkataloger. Presentationen av dokumenten  var 
uppräknade i alfabetisk ordning. I bokkatalogen var icke hierarkiska relationer 
indikerade genom korsade referenser som fungerade som länkar mellan olika 
dokument.74 Vidmakthållandet av en bokkatalog krävde mycket arbetskraft när 

                                                 
71  Svenonius, Elaine, 2000, s.2 
72  Svenonius, Elaine, 2000, s.2-3 
73  Svenonius, Elaine, 2000, s.3 
74  Svenonius, Elaine, 2000, s.62 
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dokumentationen ökade kraftigt. Det måste lämnas plats för nya ingångar och 
när de tog slut fick bokkatalogen kompleteras med lösa blad. När kortkatalogen  
infördes löstes alla dessa problem på ett smidigt sätt. Kortkatalogen gjorde det 
även möjligt att centralisera en del av verksamheten vilket blev 
arbetsbesparande. Library of Congress började år 1901 att distribuera 
kortkatalogs kopior i USA.75 Den elektroniska katalogen har resulterat i en 
kooperativ verksamhet av att kopiera katalogposter till olika bibliotek över hela 
världen.76 

Kunskapsorganisationens utveckling här i Sverige inleds under första delen
 av 1900-talet för att sedan med nya tekniker  utvecklas  mycket  kraftigt. Med 
den omfattande produktionen av dokument i dagens samhälle är det en mycket 
viktig uppgift. Vid en historisk tillbakablick utfördes till en början detta arbete 
här i Sverige separat vid varje bibliotek. Resultatet blev att variationerna bland 
de bibliografiska posterna mellan olika bibliotek skiftade väldigt mycket. Detta 
innebar att det blev problem vid utbytet av information när det inte existerade 
några gemensamma regler. De vetenskapliga biblioteken har sedan år 1886 
sammarbetat för att kunna erbjuda tillgång till utlänsk litteratur som redovisats 
i Accessionskatalogen (AK) över utlänska dokument. Accessionskatalogen 
(AK) är det första gemensamma samarbetet för att skapa en samlande 
överblick och tillgänglighet av det ständigt växande utbudet av litteratur.77  

Vid utförandet av själva  klassificeringen där dokumentens  innehåll  analy
- seras och sedan förses med koder ur ett klassifikationssystem har  Sverige  till
  stora delar valt att använda SAB-systemet.Joacim Hansson har i sin forskning
  analyserat  varför  Sveriges  Allmänna  Biblioteksförening  (SAB) inte valde  
 Dewey decimalklassifikationssystem, utan i stället efter en grundlig  utredning
  år 1917  valde  att  skapa  ett  eget   klassifikationssystem   för  folk-  och  sko
l-   biblioteken.78   

Vid tiden för beslutet fanns det en rad olika klassifikationssystem att välja 
bland. De akademiska biblioteken använde sig av klasser som bestod av 
förkortningar. Varje post representerades av förkortade signaturer som sedan 
var ordnade i alfabetisk ordning. Exempelvis hade den politiska avdelningen 
vid Kungliga Biblioteket (KB) av den svenska samlingen (1919) följande 
beteckningar:79  

                                                 
75  Svenonius, Elaine, 2000, s.63 
76  Svenonius, Elaine, 2000, s.65 
77  Benito, Miguel, 2000, s.7. 
78 Höglund, Lars, red, 1995, s. 344 
79 Höglund, Lars, red, 1995, s. 344 
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 Polit. Allm. 
     >> Skand. 
     >>                      >>Krig 1914/19 
Enligt Hansson är fördelen med detta system att det är överskådligt. En 

annan fördel är att användaren slipper lära sig en rad sifferkombinationer som 
representerar de ämnen man söker. Nackdelen är dock att vid mera finindelade 
och specialiserade ämnen kan förkortningar i stället bli ett hinder som ett 
resultat av att terminologin blir svår att tyda. Dåvarande chefen för Kungliga 
Biblioteket (KB) E. W. Dahlgren rekommenderade SABs utredare att använda 
accessionskatalogen (AK) som förebild vid skapandet av ett eget 
klassifikationssystem. Resultatet blev ett klassifikationssystem som är 
uppbyggt av bokstäver i stället för siffror.80  

Det av amerikanen Melvil Dewey  sifferbaserade systemet  med tio huvud-
avdelningar ansågs vara för svårt att införa. Sedan  fanns det även  en  allmänn 
uppfattning att Dewey decimalklassifikation  (DDK)  inte  skulle  komma  att   
införas vid Europas vetenskapliga bibliotek. Åsikterna  inom  den  akademiska 
 världen hade stort inflytande vid beslutet av  vilket  klassifikationssystem som 
 skulle  införas  vid folk- och  skolbiblioteken  här  i  Sverige. Biblioteken vid  
akademierna hade med sina omfattande samlingar av äldre material en större 
erfarenhet av att utveckla klassifikationssystem.81 

 

3.1 Tekniska forskningsbiblioteken och datoriseringen 

Den mest revolutionerande och största förändringen av kunskapsorganisatione
n genomfördes från  mitten  av 1900-talet.  Efter det  att  datatekniken   införde
s  omkring 1965  kom den  att  spela  en  central  roll  för  moderniseringen  oc
h   rationaliseringen  av  verksamheten  vid  forskningsbiblioteken här i Sverige
.  Datoriseringen av de akademiska biblioteken blev här en del av den allmänna
 ADB- rationaliseringen som utfördes av offentlig förvaltning som stadsmakten
 hade ansvaret för under 1960-talet. Vid universiteten i USA hade denna 
utveckling utförts enskilt av dem själva utan direktiv från staten. 
Datoriseringen ifrågasattes aldrig av de inblandade personerna som deltog, 

 
 
 
80  Höglund, Lars, red, 1995, s. 344 
81  Höglund, Lars, red, 1995, s. 351 
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utan i stället handlade debatten om hur den skulle utföras, när den skulle 
genomföras och i vilken takt utvecklingen skulle ske.82 
 

 
  
 

 

Bild 1: LIBRIS utökade sökning. Består av ett formulär som kan fyllas i med de uppgifter som 
behövs för att utföra en sökning.83  

 

3.2 LIBRIS 
 

Den andra stora förändringen av kunskapsorganisationen vid de Tekniska 
forskningsbiblioteken är utvecklingen av datasystemet  Library Information 
System, LIBRIS, som blev en lösning av de svenska forskningsbibliotekens 
informationshanteringsproblem.84 Från och med andra världskriget hade 
vetenskapen kommit att erhålla en allt större betydelse för samhällets 
utveckling. Under 1950-talet utformades en ny utbildningspolitik som 
resulterade i en upprustning av universiteten som skulle ge fler personer 
möjligheter att erhålla en akademisk utbildning. Forskningen 

                                                 
82  Olsson, Lena, 1995, s. 208 
 
 
 
 
83  LIBRIS/webbsök, 2003-05-03, Utökad sökning, 
http://websok.libris.kb.se/websearch/servlet/form?type=extended  
 
84  Olsson, Lena, 1995, s. 3 
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institutionaliserades och forskarna professionaliserades, vetenskapen blev mera 
specialiserad. Utvecklingen som skedde var internationell och inget unikt för 
Sverige. Antalet forskare inom både humaniora och naturvetenskap ökade 
betydligt. Det fanns ett stort intresse för forskningens inomvetenskapliga 
betydelse och vilken betydelse den hade för samhället. Det utvecklades nya 
arbetsformer inom forskningen och publiceringen av resultaten  i vetenskapliga 
skrifter blev ett viktigt konkurrensmedel för forskarnas karriärer.85 

Inom de tekniska vetenskaperna krävde kunskapsutvecklingen att 
forskningsresultaten från högspecialiserade områden publicerades fortare. Vid 
valet av publiceringsform blev därför tidsfaktorn av stor betydelse. Den 
vanligaste publiceringsformen inom tekniska vetenskaper är främst tidskrifter, 
rapporter och patent. Specialbibliotekens samlingar består till stora delar av 
tidskrifter, medans monografier bara utgör en mindre del av beståndet.86  

För  bibliotekarierna  medförde  tidskriften  som  publikationsform  biblio- 
grafiska beskrivnings- och representationsproblem som var svåra att hantera på
 grund av att biblioteken inte var tillräckligt välorganiserade och  det  saknades
  resurser. Resultatet blev att  det  utvecklades  nya  bibliografiska  metoder  oc
h  framväxten av dokumentationsrörelsen började under 1930-talet.  En  speciel
  yrkesbeteckning dokumentalist erhöll de som arbetade med  att  bibliografiskt
  beskriva och indexera tidskriftsartiklar och  vad  de  innehåller.87 Dokumenta- 
  tionsrörelsen etablerades  i  Sverige  1936,  när  bibliotekarier  från  Kungliga 
 Tekniska Högskolan (KTH) och  Chalmers Tekniska Högskolan (CTH)  med   
chefsredaktören för Teknisk  tidskrift  grundade Tekniska  Litteratursällskapet  
(TLS). Tekniska Litteratursällskapet upprättade bland annat en för  teknikerna  
 och  bibliotekarierna   tillfredställande  version  av  det  Universella   decimal- 
klassifikationssystemet  till svenska  förhållanden  som  sedan  utvidgats  och   
uppdaterats.  De  bedriver  även  en   löpande   fortbildningsverksamhet    för    
medlemmarna ibland annat indexering och klassificering. Speciellt omfattande 
har  verksamheten varit  vid  introduktionen  av  de  nätversbaserade  tjänster,   
såsom ESRIN  och flera andra vanligt förkommande databaser inom det  
tekniska området.88  
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3.2.1 Informationsexplosionen 
Vetenskaps informationsexplosionen kom att bli enorm under 1960-talet,  det  
blev omöjligt att följa  med  i  informationsutbudet. Resultatet  av utvecklingen
 blev dramatisk för forskningsbiblioteken vars traditionella uppgifter hade varit
 att ta hand om förmedlingen och organiserandet av vetenskapliga publikatione
r. Informationsexplosionen resulterade i förändringar av publiceringsformerna 
som innebar att det totala antalet publikationsvolymer ökade betydligt. 
Bibliotekskolerektorn Jesse Shera som bland annat tidigt verkade för 
datautvecklingen inom biblioteken, menade redan 1953 att följande svårigheter 
måste biblioteken i framtiden klara av: 
 -att göra litteraturen fysiskt tillgänglig 
 -att skapa service som garanterade att litteraturens innehåll blev tillgängligt 
 -att åstadkomma en klassifikation, som motsvarade nya vetenskapsområdens 
ämnesinnehåll 
 -att förmedla litteratur och fördela ansvar för olika litteraturområden och för    
   samordningsprocesser 
 -att skaffa kompetent personal 89 

Det största problemet i bibliotekens utvecklingshistoria har  varit  att  göra 
 litteraturen tillgänglig. Under  en  lång  period  var  idealet  att skaffa  alla till- 
gängliga  publikationer,  men  biblioteken  fick  finna  andra  lösningar  på   till
-gänglighetsproblemet som exempelvis genom decentralisering, hänvisning oc
h  specialisering.  Statens  intresse  under 1960-talet  var  att  rationalisera  både
  universiteten som biblioteken. Mot  denna  bakgrund  gjordes  utvecklingen  a
v LIBRIS vars syfte var  att effektivisera hela  bibliotekshanteringen  från  inkö
p  till  katalogisering (bilaga 6).  LIBRIS skulle  även erbjuda  en  funktion  so
m   innebar  att  forskare skulle erhålla svar på informationssökningsfrågor  gen
om  dokumentsökning. LIBRIS skulle bli lösningen på  forskningsbibliotekens 
alla  problem   med  bokhantering,  utlåning,  administration  och  slutligen info
r- mationssökningen.  Utformingen  av  LIBRIS  under 1970-talet  blev  en  hel
t   annan  och  systemet fick en  specialdesign  för  svenska   forskningsbibliote
k  och  en  viktig  pedagogisk roll  för  bibliotekariekåren. Stora  resurser  togs  
i  anspråk och  engagerade många  människor under 1970- och 80-talen  för  att
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   genomföra LIBRIS som var det stora moderniserings- och utvecklingsprojekt
et. Under  år  1974   infördes  MARC-formatet  som  innebar  en  internationali
-   sering av LIBRIS,  avsikten  var att göra det möjligt att överföra  katalogpos
ter  mellan  olika system. Mellan  åren 1976 och 1986  svarade  projektet  för d
en  huvudsakliga datoriseringen av  biblioteksrutinerna vid de svenska  forskni
ngs-biblioteken.  Efter 1986  började  biblioteken även att använda andra 
system. LIBRIS har idag en stor betydelse som en gemensam nationell 
datoriserad katalog. 90  
 

3.2.2 LIBRIS under 2000-talet 
Under 2000-talet består utvecklingen vid LIBRIS avdelningen av en 
anpassning av det redan befintliga systemet för att möta de internationella 
kraven. Det nya nationella katalogsystemet LIBRIS med lagringsformatet 
MARC21 infördes under januari 2002. Framtiden innebär att LIBIRIS databas 
måste anpassas för möjligheten att samtidigt ha tillgång till många varierande 
former av datamängder som exempelvis att kunna presentera lokalt 
producerade databaser och stora kommersiella fulltextdatabaser eller 
dokumentfrån Internet.92 

LIBRIS är uppbyggt utifrån en kooperativ verksamhetside som består av 
att de deltagande biblioteken tillsammans katalogiserar och registrerar olika 
dokument i samkatalogen. Vid varje bibliotek importeras sedan samma 
information till den lokala katalogen. Genom att använda samma verktyg 
skapar Sveriges  katalogisatörer en gemensam nationell databas. Den nationella 
samkatalogen LIBRIS har en viktig internationell betydelse i att bilda en 
enhetlig struktur av den tillgängliga informationen.93 Dagens dubbla 
katalogsystem ett vid varje högskole- och universitetsbibliotek samt LIBRIS 
kan komma att i framtiden omvandlas till en gemensam, men med lokala 
anpassningar. Den stora orsaken till en sådan förädring är bland annat att 
Internet radikalt har förändrat sökmöjligheterna  och den fysiska lagringen av 
all katalog information lokalt som gör att den är inte lika viktig längre. Genom 
att utforma nya funktioner i LIBRIS samkatalog kan övervägande  delen av 
sökningarna utföras där.94    
                                                 
90  Olsson, Lena, 1995, s.3 
 
 
92  Herder, Mats, 2002, LIBRIS-medelanden , s.1 
93  Herder, Mats, 2002, s. 2 
94  Herder, Mats, 2002, s. 3 
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När det gäller den elektroniska  dokumentationen driver LIBRIS sedan år 
2000 ett projekt  för att inkludera  materialet i katalogen och synen är att: 

LIBRIS databas ska spegla de svenska forskningsbibliotekens bestånd – oavsett 
materialets fysiska form.95                                                 

 
 
Till en början kommer LIBRIS att användas som databas för e-tidskrifter, för 
att sedan utökas med att även omfatta e-böcker. LIBRIS har slutit avtal med 
ISSN-centralen i Paris om leverans av poster med Internetlänkar. Dessa har 
konverterats till MARC21-format och förses med klassifikation från DDK och 
SAB-konkordansen samt genomgår en länkkontroll. LIBRIS har även utvecklat 
en Z39.50-klient som automatiskt från en ISSN lista kan ladda hem vissa 
poster 
vilka sedan kan förses med klassifikation och ämnesord.96 

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTEN 
Kunskapsorganisation inom de Tekniska forskningsbiblioteken och synpunkter 
på utformningen av den är huvudintresset för uppsatsen. Eftersom det inte 
finns några  större  mängder  dokumenterat  material  över  
kunskapsorganisationens problematik och utformning valdes en kvalitativ 
metod vid insamlingen av materialet som bildar grunden för den kommande 
analysen. Materialet består i huvudsak av dokument och intervjumaterial som 
erhållits under praktiken vid KTH samt genomförda studiebesök vid tre utvalda 
Tekniska forskningsbibliotek. Genom att använda kombination av både 
diskurs- och domänanalys erhålls ett bättre verktyg vid både insamlingen och 
granskningen  av materialet. 

4.1 Diskursanalys 
Eftersom metoden vid insamlingen av materialet i huvudsak har varit kvalitativ 
är diskursanalysen en bra metod för att klargöra variationerna i utsagorna. 

                                                 
95  Herder, Mats, 2002, s.6 
 
 
 
 
 
96  Herder, Mats, 2002, s. 6-7  
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Inom olika grupper och under skiftande perioder varierar kraftigt  de språkliga 
uttrycken för motiv som varit framträdande.97 När man använder sig av 
diskursanalysen är det viktigt att förstå redogörelser i tal och skrift på deras 
egna vilkor och inte se till de bakomliggande attityderna, händelserna eller 
kognitiva processer.98      
Diskursanalysen framhåller att människor genom språket sysslar med 
konstruktioner av den sociala världen och arbetar med och utgår från följande 
antagande: 

 1. Språket används för varierande funktioner och har varierande konsekvenser. 

 2.Språket är både konstruerat och konstruerande.  

           Samma fenomen kan beskrivas på många olika sätt. 

 3. Därför kommer det att finnas betydande variationer i utsagor. 

  4.  Än så länge finns det inget idiotsäkert sätt att handskas med dessa varationer och 
sålla          ut redogörelser som är ”bokstavliga eller ”riktiga” från dem som är retoriska 
 eller   felaktiga och därmed undvika de problem som variationer innebär för forskare med 
en ”realistisk” språkmodell. 

5. De konstruktiva och flexibla sätt på vilka språken används borde i sig bli ett centralt  
           ämne att studera. 

 
Det  handlar  om att studera ”samtal, intervjuutsagor och andra  språkliga   

uttryck” utan att dra slutsatser, som  ligger  klart  bortom  de ”mikrosituationer
” som utgör kontexten för dessa99 Diskursanalysen kan även till vissa delar 
intressera sig för konsistensen, men bara om forskaren  vill studera 
”regelbundenhet och mönster i språkanvändningen”. Vid genomförande av 
intervjuer är det viktigt att beakta följande tre punkter: För det första, ”att 
variationer i responser är lika viktiga som konsistensen”. För det andra, ”att 
tekniker som möjliggör variation i responser snarare än reducerar dessa 
betonas”. För det tredje, ”att intervjupersonerna uppfattas som aktiva deltagare 

                                                 
97 Alvesson, Mats, & Sköldberg, Kaj, 1998, Tolkningar och reflektioner. Vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod. s. 277 
98  Alvesson, Mats, & Sköldberg, Kaj, 1998, s. 284 
 
 
 
99  Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, 1998, s.283 
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snarare än att de blir ”talande frågeformulär”. Det intressanta  vid tolkningen 
av intervjuerna är nyanser, motsägelser, vagheter och inte enbart ensidiga 
mönster eller ”huvudtendenser”. Det helt centrala  i tillvaron är det språkliga 
handlandet och kunskapen om detta är avgörande för många yrken, exempelvis 
ingenjören och bibliotekarien. Genom debatter i olika sammanhang utsätts man 
för påverkan som formar omgivningen.100  

När intresset är inriktat mot att skildra likheter och skillnader som finns av 
 kunskapsorganisationen  inom  de  Tekniska   forskningsbiblioteken   har   tre  
representativa verksamheter valts ut, vilket  är  ett  grundkrav   vid  en  fullgod 
 diskursanalys.  Sedan  har det vid alla tre  utvalda  Tekniska  forskningsbiblio-
  teken även utförts intervjuer med minst  sex  personer som är det dubbla  utifr
ån de  uppställda minimi kraven vid genomförandet av en studie.101 

Vidare belyser Marianne Winther-Jörgensen och Louise Phillips i boken 
”Diskursanalys som teori och metod” användningen av den för att utföra 
varierande vetenskapliga studier av olika domäner av samhället i detta fall 
Tekniska forskningsbibliotekens kunskapsorganisation. Själva begreppet 
”diskurs” har under de senaste tio åren rikligt brukats i både vetenskapliga 
texter och debatter. Resultatet har blivit att begreppet ”diskurs” har en oklar 
betydelse. Vad det dock innebär är att diskurs ofta rymmer en eller ”annan idé 
om att språket är strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer när vi 
agerar inom olika sociala domäner ”-man talar exempelvis om teknisk diskurs 
eller ”politisk diskurs”. Winther-Jörgensen och Phillips betonar att 
diskursanalysen är sedan  på motsvarande sätt analys av dessa mönster. 102 

Inom diskursanalysen finns inte  bara en inriktning utan det har med tiden 
utvecklats en rad tvärvetenskapliga teorier  och  metoder.  Dessutom  finns  det
 inom de olika inriktningarna ingen större enighet om vad ”diskurs” är eller hur
 analyserna utförs. Alla de olika positionerna  har  sin  förklaring  av  begreppet
  ”diskurs” och ”diskursanalys”. Enligt Winther-Jörgensen  och  Phillips defini-
 tion är en diskurs ”ett sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 
världen)”. 

                                                 
100 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, 1998, s.284 
 
 
101 Wood, Linda, A. & Kroger, Rolf, O, 2000, Doing discourse analysis: methods for studying action in 
talk and text. s. 111 
102  Winther-Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, 1999, Diskursanalys som teori och metod. s. 7 
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Även om det inom diskursanalysen finns en rad angreppsätt så finns det en 
socialkonstruktionistisk grund som förenar dem. Det är en gemensam 
beteckning för en grupp nyare teorier om kultur och samhälle. Det finns ett 
angreppssätt som utformats av Vivien Burr vilket är en kort 
skiss av de generella filosofiska antaganden som ligger till grund för de flesta  
diskursanalytiska  angreppssätten. Burr  använder sig av  fyra  premisser  som  
binder samman de olika socialkonstruktionistiska angreppssätten: 

 

 En kritisk inställning till själva kunskap. 

 Vår kunskap om världen kan inte omedelbart betraktas som en objektiv saning. Verkligheten 
är bara tillgänglig för oss genom våra kategorier och vår kunskap och våra världsbilder är inte 
spegelbilder av verkligheten ”därute” utan en produkt av våra sätt att kategorisera världen. 
Denna premiss fördjupas redan i diskursanalysens språkuppfattning. 

Historik och kulturell specificering. 

 Vi är väsentligen historiska och kulturella varelser och vår syn på och kunskap om världen  är 
alltid kulturellt och historiskt präglade. Därför är de sätt på vilka vi uppfattar och representerar 
världens historiskt och kulturellt specifika och kontingenta: Våra världsbilder och identiteter 
kunde ha varit annorlunda och de kan förändras över tiden. Diskursivt handlande är en form av 
socialt handlande som bidrar till att konstruera den sociala världen (inklusive kunskap, 
identiteter och sociala relationer) och därmed bevara vissa sociala möster. Denna syn är 
antiessentialistisk: att den sociala världen konstrueras socialt och diskursivt betyder att dess 
karaktär inte är bestämd av yttre förhållanden eller given på förhand, och att människor inte 
har inre ”essenser”- en uppsättning äkta och stabila eller autentiska karakteristik.  

 
 Samband mellan kunskap och sociala processer. 

 
 Vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls i sociala processer. Kunskap frambringas 
i social interaktion, där man både bygger upp gemensamma sanningar och kämpar om vad som 
är sant eller falskt. 
 

 Samband mellan kunskap och social handling. 
 
 I en bestämnd världsbild blir några former av handling naturliga och andra otänkbara. Olika 
sociala världsbilder leder således till olika sociala handlingar, och den sociala konstruktionen 
av kunskap och sanning får därmed konkreta sociala konsekvenser.103 
 

En del kritiker anser att socialkonstuktionismen  när alla sociala identiteter 
är kontingenta, leder till konsekvensen att allting flyter och att allt tvång samt 
all regelbundenhet i det sociala löses upp. Mot det menar Winther-Jörgensen 

                                                 
103 Winther-Jörgensen, Marianne & Phillips, Lousie, 1999, s.12  
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och Phillips att detta är enbart en katikerad  bild av socialkonstruktionismen. 
De flesta socialkonstuktionister uppfattar det sociala fältet som mycket mer 
regelbundet  och reglerat. Även om de anser att kunskap och identiter alltis i 
princip är konstruerade, är de i konkreta situationer relativt låsta. Konkreta 
situationer ger mycket begränsat utrymme för de identiteter en individ kan anta 
och vilka utsagor som blir accepterade som meningsfulla.104   
 

4.2 Domänanalys  
Tekniska forskningsbiblioteken utgör en speciell domän av samhället vars upp-
gift är att strukturera dokumenten  inom  ingenjörsvetenskap  för  att  göra  de
m sökbara för forskare och studenter. Verksamheten har numera en  viktig   fun
k- tion som serviceenheter för dokumentation till hela den tekniska domänen a
v   samhället.105 Enligt  Birger  Hjörland  är  domänanalysen  mycket lämplig  at
t   använda  vid  undersökningar av specialbibliotekens verksamhet. Känneteck
net för framgång av en ingenjörs verksamhet  inom den  tekniska  domänen  ka
n   vara utvecklandet och  patent på en ny  produkt. Kriteriet  för  framgången  
av  informationssökningen vid de Tekniska  forskningsbiblioteken  är  att  de åt
er- finner och kommunicerar kunskap till ingenjören som sedan använder dessa
 för att  utveckla  nya  innovationer och  metoder för att   vidareutveckla produ
kter. Hjörland påpekar att detta perspektiv har varit den obetingade  filosofin in
om dokumentation  och   informationsvetenskapen.  Generella bibliotekarier 
måste även de hantera olika domäner och kan därför dra nytta av att reflektera 
över domänanalysens perspektiv. Det går inte att behandla alla domäner som 
om de fundamentalt är lika till utformningen. Därför måste teorin inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen närma sig olika diskussionsgrupper i 
samhället.106  

Professionell litteratur  som  handlar om att klassificera  speciella områden 
av kunskap är begränsade till antalet och metodologin. Den övervägande  delen
 av forskningen  inom  klassifikation  handlar  om  universella  klassifikations- 
scheman och  väldigt  lite handlar om speciella domäner. Bristen  på   intresset 
 för  speciella  klassifikationssystem  är problematisk av flera orsaker, varav en

                                                 
104 Winther-Jörgensen, Marianne & Phillips, Lousie, 1999, s.12  
 
 
105 Schwarz, Stephen, Ed. 1978, Library services in tradition, s.9 
106 Hjörland, Birger, 2002, Domain analysis in information science – eleven approaches – traditional as 
well as innovative. s. 422. Journal of dokumentation.  
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 är att bristen på kunskap av klassifikation för speciella områden även är reflek
- terad  i  uppdateringen  och   revideringen   av   universella  scheman.107 Exem
-pelvis Universal decimalklassifikationen (UDK) har  haft  stora problem  med 
 standardiseringen  av schemat på grund av  att  det ofta  används  vid  special- 
 bibliotek   som  utformar  systemet  efter  de lokala kraven.108 Försumningen a
v  forskningen inom specialklassifikationssystem måste även ses i kontrast 
till den stora mängden av klassifikationsystem som existerar. Nästan alla data- 
baser har specialklassifikationssystem  som  har  blivit  utvecklade  oberoende  
av  metodologier  inom  bibliotek- och  informationsvetenskap.  

Tesauruskonstruktion är främst domänspecifik vokabuläritet, och metoden 
för att utveckla  dem  kan även ses som en form av domänanalys. Men litteratu
r som behandlar konstruktion av tesarusar är större och bredare jämfört med de
n om metodologier  för   kostruktion  av  specialklassifikationssystem.109  Både 
  klassifikationssystem och  tesaurer består egentligen  av  de  centrala begrepp
en i en domän  arrangerad enligt semantiska relationer och dylikt som bland an
natbildar relationer samt synonymer,  som är resultatet av  metodologien  för  a
tt   konstruera  dem. Vi  kan  skilja  mellan  klassifikationssystem  för  dokume
nt    (bibliografiska klassifikationssystem) och  klassifikationssystem   för  obje
kt     inom studier av olika  dicipliner  som  exempelvis djur,  sjukdomar,  kemi
ska   element, historiska perioder, och  andra  vetenskapliga ämnen. Domänana
lysen av klassifikationssystem  kan  kombineras  med studier av  indexeringen  
och   ämnesord  inom  ett  speciellt  område,  exempelvis   tekniska   vetenskap
er.110  Indexering är alltid specifik  information,   men  biblioteks- och  informat
ions- vetenskapen  har  till  stora delar inte varit inriktad mot att studera  nyans
erna   och variationerna inom sådana domäner.111  

                                                 
107 Hjörland, Birger, 2002, s. 425 
108 McIlwaine, I.C; 2000, UDC in the twenty-first century. s.96-67 
109 Hjörland, Birger, 2002, s.425 
110 Hjörland, Birger, 2002, s.428 
111 Hjörland, Birger, 2002, s. 430 
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5. KUNSKAPSORGANISATIONEN 2003 
 

 
Vid  Kungliga  Tekniska  Högskolan (KTH),  Chalmers  Tekniska  Högskolan  
(CTH) och  Luleå  Tekniska Universitet (LTU) bedrivs  i huvudsak utbildning 
och forskning inom  ingenjörvetenskaper. Grundvetenskaper  inom det  tekni-  
ska området består av fysik, kemi och matematik. För att vara behörig till 
studier vid någon av utbildningarna vid de tre högskolorna/universiteten krävs 
behörighet från gymnasiet eller kommunal vuxenutbildning i både 
fysik, kemi och matematik. Arkitekturutbildningen aviker något från 
kraven genom att i stället för fysik och kemi går det bra med 
naturkunskap.112 Arkitekturutbildningen styrs genom EU-direktiv som innebär 
att det finns en gemensam europeisk standard.113 Gemensamt för alla 
utbildningarna är att de bygger på och innehåller matematik i någon form och 
de har internationell prägel. Inriktningen av verksamheten påverkar direkt 
uppbyggnaden av samlingarna vid biblioteken. 

 

Bild 2: KTHBs OPAC som är den elektroniska katalogen vilken är tillgänglig via Internet för 
alla. Till vänster visas själva katalogens första sida. Till höger visas den avancerade 
sökningen som erbjuds att användas.114 

                                                 
112 Verket för Högskoleservice (VHS), 2023, Anmälningskatalog, linjer och program, hösten 2003. s.26, 
68 
113 KTH, 2003, Utbildningskatalog, s.19   
114 KTHB OPAC, 2003-04-18, http://innopac.lib.kth.se/search*swe 
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5.1 Kungliga Tekniska Högskolans Bibliotek 
Biblioteksverksamheten vid KTH startade 1827 när grunden till verksamheten 
lades av Teknologiska institutet i Stockholm. Den äldre boksamlingen omfattar  
cirka 60.000 volymer eller ungefär 1.400 hyllmeter och består av bibliotekets 
accession av böcker från 1827 till 1960. Det är en samling som berättar om den 
tekniska undervisningens historia och Sveriges omvandling från agrarland till 
industrination. Under året 1845 gjordes en omorganisation som resulterade i att 
den teoretiska litteraturen ökade på bekostnad av den praktiska. Inköp av 
böcker inom hantverksämnen försvinner nästan helt under andra hälften av 
1800-talet.115  

Utbildningen av bergsingenjörer vid Fahlu Bergsskola flyttade sedan under 
1869 till Teknologiska Institutet. Resultatet blev ett tillskott av drygt 2000 
böcker från bergsskolans samling som i huvudsak bestod av bergsvetenskap 
och kemi. Här finns även bibliotekets mest värdefulla arbeten från 1500-, 
1600- och 1700-talet. Hela den äldre boksamlingen är placerad i ett särskilt 
magasin i huvudbiblioteket. Böckerna står uppställda ämnesvis och inom varje 
ämne i den ordning de kommit in. Endast en liten del, ungefär 5 procent av den 
äldre boksamlingen finns katalogiserad i LIBRIS och är sökbar i KTHB:s 
katalog. Det övriga beståndet av litteraturen måste man söka i tryckta 
katalogen eller kortkataloger. Den första katalogen trycktes år 1849 och 
innehåller cirka 5000 titlar. Efter 1913 infördes  kortkatalogen vid 
biblioteket.116 

Nuvarande huvudbiblioteket vid KTH öppnade den 25 februari år 2002 
efter endast två veckors stängning på grund av flyttningen till de nya 
lokalerna.117 Samlingarna av tryckta dokument omfattar över 817.000 
volymer,118 varav övervägande delen är tidskrifter och resten 
böcker.119 Samlingarna är till största delen tillgängliga för besökare på öppna 
hyllor i salar och magasin. Hela verksamheten präglas av den nya tekniken och 
är väl utrustad med datanätverk och trådlösa nät.120 Vid KTHB finns även 
informationscentralen, IDC som startade 1967 vars verksamhet består av 

                                                 
115 Westergren, Tommy, 2003-04-05, Äldreboksamlingen, Teknik- och vetensakpshistoria      http://www.
lib.kth.se/TH/aldre.html 
116 Westergren, Tommy, 2003-04-05, Äldreboksamlingen, Teknik- och vetensakpshistoria      http://www.
lib.kth.se/TH/aldre.html 
117 Swedén, Annika, 2002, Nya KTHB – ett resurscentrum för lärandet, s.101 Tidskrift för 
dokumentation, 3, 2002, Volym 57 
118 Forsberg, Anna-Karin, 2003-02-14, Muntlig uppgift vid intervjun. 
119 Swedén, Annika, 2002. s.104 
120 Swedén, Annika, 2002, s.105 
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datoriserad informationssökning och med utveckling av Internet baserade 
sökresurser.121  

KTHB är ansvarsbibliotek inom teknik, vars grundvetenskaper är fysik, 
kemi och matematik.122 Ansvarsbiblioteken i Sverige grundades utifrån en 
statlig utredning av vetensakplig och teknisk informationsförsörjning i mitten 
av 1970-talet. Det ansågs att information speciellt inom vetenskap och teknik, 
var en strategisk resurs som staten hade ansvar för när det gällde planering, 
samordning och utveckling.123 Ansvarsbibliotekens uppgifter är bland annat att 
svara för anskaffning av litteratur och referensmaterial inom sitt område samt 
speciellt skall samlingarna innehålla svåråtkomlig dokumentation. De skall 
även ansvara särskilt för utlån och kopieringsservice till andra bibliotek samt 
svara för fjärrlåneservice av dokumenten.124 

5.1.1 Svar från bibliotekarier som arbetar med katalogisering, klassifikation 
och indexering.   

Katalogisering 
Vid KTHB och Arkitekturbiblioteket är alla tre informanterna ganska nöjda 
med utformningen av katalogen. Enligt den första informanten ”klagar de vilt” 
både personal och låntagare över det som inte stämmer efter 
flytten. Systembibliotekarien arbetar hela tiden med att åtgärda utformningen 
av var materialet är placerat i de nya lokalerna. Exempelvis finns inte 
magasinet längre utan det heter numera öppen samling. Sedan finns det även 
material som flyttats från övervåningen till källaren. 125  

Den andra informanten anser att problemen inte är stora, mycket på grund 
av materialets beskaffenhet: 

Tekniska böcker har ofta väldigt tydliga titlar som berättar vad dom innehåller, det är lätt 
att hitta. Det är inga ”bumliga” humanistiska titlar utan det är ganska, handlar boken om 
HTML eller XHTML står det också på titelsidan.126 

 

Dock anser den andre informanten att OPACen kunde vara tydligare. För 
ett antal år sedan byttes katalogsystemet från INNOVATIVE till MILLENIUM 
som är amerikanskt med MARC21 format vilket är en positiv förändring. Det 
framgår även att sammanslagningen av Electrumbiblioteket och Ericssons 
                                                 
121 Olsson, Lena, 1995, s. 68 
122 BIBSAM, 2003, Ansvarsbibliotekensframväxt, s.3, http://www.kb.se/bibsam/kjell/opfrvat.htm 
123 BIBSAM, 2003, s.1 
124 BIBSAM, 2003, s.2 
125 Collins, Agneta, 2003-02-04, Intervjumaterial 
126 Westergren, Tommy, 2003-02-06, Intervjumaterial. 
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företagsbibliotek till det nya gemensamma Forumbiblioteket i Kista utfördes 
ungefär vid samma tidpunkt som flytten till det nya huvudbiblioteket. Vid 
Forumbiblioteket var det två olika hylluppställningssystem som byttes ut till 
samma DDK baserade system vid huvudbiblioteket. Arbetet med 
sammanslagningen av de två samlingarna har varit mycket tidskrävande och 
fortfarande återstår det ungefär tusen böcker att katalogisera, allt samtidigt med 
den övriga verksamheten.127 

Den första och andra informanten vid KTHB anser att organiserandet av 
materialet är av stor betydelse för att det sedan skall vara lätt att söka i 
materialet. Den andra informanten ger en historisk tillbakablick på hur det har 
varit tidigare. Det framgår även hur DDK-koder används vid hylluppställning:   

 Till exempel om man gör ett sådant här hylluppställningssystem som är baserat på 
Dewey, så får man det som handlar om ungefär samma saker intill varandra. Så, 
hyllbrowsar man efter lått oss säga att man står vid 005 programmering så går man ett 
steg till, så får man vid  005 13 programmeringsspråk. Det är bra, tror jag, att man får 
böcker som handlar om samma saker  bredvid varandra. Det är ganska så självklart. Men, 
här har vi haft två olika hylluppställningssystem på huvudbiblioteket. Från början stod de 
efter accessionsordning och de gjorde dom ända fram till för något år sedan, ämnesvis och 
accessionsordning.  Medan de nu står på huvuduppslag, ämnesvis och huvuduppslag, så 
om man nu söker böcker inom ett visst ämnesområde står dom tillsammans, om dom inte 
är utlånade förstås. Det känns mycket mera användarvänligt gentemot besökaren – 
låntagaren. Sedan kan det vara ett effektivt sätt att ha en väldigt bra översikt över sina 
samlingar när de står efter huvuduppslag och ämnesvis. De står precis i ordning och om 
det saknas något så ser man det väldigt tydligt. När de står i accessionsordning så har man 
väldigt svårt att ha den typen av kontroll, fysisk kontroll.128 

 

Till övervägande delen finns allt material i katalogen, dock inte det som är 
särkatalogiserat, delar i serier. Visst material som publicerats vid KTH finns 
enbart i innopacen lokalt, det rör sig om en del rapporter  och fil.lic 
publikationer. Tidskrifterna ingår i LIBRIS, men tidskriftsartiklar finns inte i 
den elektroniska katalogen. Vidare saknas även stora delar av den äldre 
boksamlingen som sträcker sig fram till 1960, varav ungefär 7-8 procent är 
inlagt elektroniskt.  Resten finns antingen i tryckta böcker, bokband eller i 
kortkatalogen.129  

De elektroniska tidskrifterna finns inte i katalogen, utan är för tillfället 
placerade i en separat lista. Resultatet blir att lokalt har man en post på en 
tidskrift som är avslutad 1995 och låntagaren tror utifrån informationen att den 
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inte finns. Men i själva verket finns den visst, fast i elektroniskt format på en 
annan plats. Sedan är det även besvärligt med de elektroniska tidskrifterna om 
man har lagt in dem i katalogen och om dom förändras, försvinner 
länken.130 LIBRIS har nu i uppdrag att lösa problemet med de elektroniska 
tidskrifterna  som skall ligga i en separat post. När det gäller märkningen av 
tidskrifterna köps den in via förlaget SWETS Blackwell i Nederländerna.131   

Allt arbete med att katalogisera, klassificera och indexera materialet utför 
de själva. Katalogposter erhåller de gratis från LIBRIS, tidigare betalade man 
för den tjänsten. Numera går det även att importera katalogposter från hela 
världen via LIBRIS till den lokala katalogen. Både första och andra 
informanten är relativt nöjda med samarbetet  som sker via LIBRIS. Det är bra 
att LIBRIS bytte system från SWEMARC till MARC21. Dock anser den första 
informanten att det märks att det är ett amerikanskt system, när det finns 
många tecken som exempelvis, kolon, komman  och annat vilka ligger kvar 
från tidigare utformade versioner.132  Den andra informanten anser att det var 
ingen ide att ”sitta här i norden med ett eget system”133 Det som inte fungerar i 
MARC21 är upplagelänken, som var bättre i SWEMARC. Enligt fastslagna 
rutiner läggs upplagan in i katalogen, men dom syns inte.134   

Den andra informanten anser att problematiken med de elektroniska 
materialet måste lösas nationellt, eftersom det är lika för alla. Man måste hela 
tiden vara väldigt alert och se till att man byter format i tid för att överföra 
materialet. När det gäller de elektroniska tidskrifterna skall förlagen bära 
ansvaret för sitt material. Däremot har KTHB ansvar för det eget producerade 
materialet. Det gäller elektronisk publicering av doktorsavhandlingar och 
övrigt eget material. Exempelvis om pdf-formatet försvinner som elektroniskt 
format, måste det bytas i tid.135  

Katalogiseringsarbetet i framtiden kommer att förändras mycket. Det finns 
önskemål om att köpa in färdig klassificerade och indexerade poster från 
förlagen. Men även om det blir fallet måste den färdiga posten anpassas till det 
lokala systemet  och beläggas med svenska ämnesord.136 
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Den tredje informanten vid Arkitekturbiblioteket anser att katalogen har en
 central roll vid alla bibliotek. Katalogen är en ämneslista på vad som finns i 
biblioteket. Det andra syftet är att man skall kunna hantera materialet som 
består av böcker och tidskrifter vid utlåning. En gemensam fråga för alla 
enskilda bibliotek är vilket material som enbart skall finnas i den lokala 
katalogen och vad som bör finnas i LIBRIS. Vid Arkitekturbiblioteket läggs 
övervägande delen av de examensarbeten som görs in i LIBRIS. Genom att 
dom läggs in, blir de tillgängliga  och synliga för andra bibliotek för fjärrlån. 
Om materialet är av mera lokalkaraktär, läggs det enbart i den interna delen av 
katalogen.137 

Organiserandet av materialet är av stor betydelse för bland annat hur man 
kan göra materialet sökbart sedan. Tredje informanten har tidigare arbetat med 
datorisering och menar att det är filosofin bakom kortkatalogen som är överför
d till den elektroniska bibliotekskatalogen. Det har väldigt stor betydelse hur 
den datoriserade katalogen ser ut i uppbyggnaden för sökbarheten. När man 
bedömmer hur man skall hantera materialet, blir det en samverkan mellan hur 
materialet klassificeras, ämnesordssätts och hur katalogen samt sökbarheten 
kan också  skräddarsys av de enskilda biblioteken. Sedan skall materialet 
presenteras på ett sätt som är begripligt för låntagaren. Det betyder att om 
katalogen är konstigt uppställd, har dålig användarvänlighet, är det svårt för 
användaren att hitta i den. Om biblioteket gör en dålig indexering, en dålig 
klassificering av materialet blir det svårt att återfinna det. Om biblioteket har 
gjort en bra indexering men katalogen är svår att söka i hittar låntagaren i alla 
fall inte materialet. Den tredje informanten ger ett beskrivande exempel av hur 
det kan vara:138  

Ett exempel är om man söker på titel, då söker vi i vårt system på titelfras. Du måste alltså 
ha titeln korrekt direkt ifrån början du söker alltså inte på nyckelord i titeln och det kan 
ingen vanlig användare förstå. Om man söker på ämne så söker man bara på dom 
ämnesord som finns i den speciella ämnesordsfälltet. Men om man då ser till hur man 
hanterat det gamla katalogposterna att man inte åsatt dem ämnesordsfällt om det var 
beskrivet i titeln. Det gör att när låntagaren söker på ämnesord så hittar han inte den 
posten, bara därför att man inte har fått något speciellt ämnesordsfällt. Eftersom en 
katalog består av flera delar som är uppbyggda under en lång tid på olika sätt så fungerar 
den allt för inkonsekvent och det vet inte låntagaren. Användaren tror att katalogen är 
uppbyggd på ett konsekvent sätt över hela samlingen. Det betyder att vi som 
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bibliotekarier måste förstå var svårigheterna ligger hos låntagaren och hjälpa till att hitta 
det material som inte uppenbart går att få fram. 139 

 

Det är otroligt viktigt  att man vid utformningen av katalogen tar hänsyn 
till låntagaren  och de problem som har med att återfinna dokumenten i 
katalogen för att den skall bli välstrukturerad.  

Vid Arkitekturbiblioteket finns det inga eletroniska tidskrifter som inte 
finns i katalogen. Det finns  däremot väldigt mycket tidskriftsmaterial som inte 
finns i katalogen. Tidskrifterna har en stor betydelse för arkitekturämnet därför 
att dom är aktuella. Det betyder att tidskrifterna söks i andra indexdatabaser för 
arkitekturmaterial och det är en engelsk databas som heter Architecture 
Publicher Index (API) som publiceras av Royal Institute of British Architects i 
London. För låntagarna är det ofta oklart när dom söker i bokkatalogen hittar 
dom inte innehållet i tidskrifterna, det måste man alltid beskriva. När det gäller 
de elektroniska tidskrifterna har de för avsikt att plocka bort dom från 
katalogen. Den tredje informanten omedelbara reaktion är att det skall man inte 
göra. En katalog skall beskriva vad man har tillgång till.140 

Den tredje informanten har tidigare arbetet med biblioteksdatorisering och 
är väldigt förtjust i det enhetliga MARC-formatet. Det kunde vara ännu mera 
enhetligt, därför att det blir lättare att konvertera och överföra poster mellan 
olika system.141 

 
Klassifikation 
Vid KTHB har följande klassifikationssystem används: fram till 1950 Library  
of Congress (L C), mellan 1950 -1975  hade de Universella decimalklassifika-  
tionen (UDK) och sedan  1975  är  det  Dewey  decimalklassifikationssystem    
(DDK) som de använder. Arkitekturbiblioteket har haft UDK, men använder et
t hemmagjort system  främst  vid  hylluppställningen.  Forumbiblioteket   har   
DDK  och  Studsviksbiblioteket UDK. Matematikbiblioteket har AMS som de 
erhöll efter det att de klagat över bristerna i det lokala systemet. Haninge har 
SAB eftersom de samarbetar med Södertörns högskola.142 

Vid  själva  klassifikationsarbetet  av  monografier  sätts  klassningstal  på  
posterna och begränsas till tre DDK-nummer för hylluppställningen i det nya 
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biblioteket. Klassifikationen används som hyllplacering, en tesaurus och vid 
strukturering av dokumenten.143 

Första informanten anser att det är ”naturlagar” som är orsaken till att de 
inte kunnat enas om något enhetligt system, alla vill ha sina egna system. Asta 
Dahlström hade åsikter om klassifikationen och ansåg att DDK var bra när det 
dels finns CIP poster i böckerna och dels att DDK uppdateras vart tionde år.144 
Eftersom den första informanten tar upp Asta Dahlström kommer här en kort 
redovisning av hennes synpukter på klassifikationssystemen. Juni 1976 
publicerade Asta Dahlstöm en TRITA-LIB rapport med titeln ”On UDC with 
some malice”. Den innehåller historiken bakom varför KTHB valde att byta 
klassifikationssystem från UDK till DDK. Datateknikens införande innebar en 
delad internationel katalogisering där det sker ett utbyte av bibliografiska data. 
När det gäller den deskriptiva katalogiseringen sker en sammanslagning och 
standardisering av hela verksamheten. Även om det inte fanns något enhälligt 
val av ett klassifikationssystem påpekar Dahlström följande: 

Dewey is used by a great number of them and carried on the Anglo-American  MARC 
tapes and included in the L.C. CIP service. Thus Dewey is already used in the 
classification data interchange whereas UDC is not145  

 

Det var bland annat en av orsakerna till varför de valde att byta 
klassifikationssystem  till DDK.  En annan viktig kritik av UDK 
klassifikationssystemet var att det löpande hela tiden utfördes uppdateringar på 
olika platser i världen, vilket gjorde att det aldrig någonsin fanns en 
gemensam giltig upplaga under någon längre period. Asta Dahlström  betonar  
att gemensam katalogisering och klassificering vid  upphovskällan  förutsätter  
att det finns ett giltigt klassifikationschema  för en längre period, för 
åtminstone  fem år. Eftersom UDK inte har några fastslagna regler för hur det 
är uppbyggt och hur det används finns det en övergripande kritik av hela 
systemet: 

 A classification system with shaky hierarchies and without adequate indexes and with 
users all muddling their own way with a lot of schedules at different levels and updating 
is not the proper one in a shared cataloguing146 
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Asta Dahlström avslutar hela rapporten med att betona att all den 
samantagna kritiken av UDK-klassifikationen gör att systemet inte är lämplig 
att använda vid gemensam katalogisering.147  

Första informanten anser att DDK och LC är de två  stora  systemen i  värl-
den. SAB är ett svenskt system för folkbiliotek och  är  vanligt  förekommande 
 inom humaniora.  SAB-systemet är  inte  lämpligt  för  teknikämnen,  därför   
valdes det bort. Efter det att KTHB har valt hylluppställningssystem efter DDK
 har fysikerna erhållit ett bättre system, vilket har resulterat i att de inte längre 
klagar. Tidigare var fysik enbart uppställt på en rubrik, vilket gjorde det svårt 
att söka i materialet.148 

En annan viktig synpunkt är hur en klassifikatör kan använda sig av 
systemet om man saknar ämneskunskaper: 

Om man inte har ämneskunskaperna är det bra med DDC. Eftersom det medföljer tydliga 
instruktioner för hur man använder själva klassifikationen.149 

 
Dewey decimalklassifikation är ett bra system för stora bibliotek. UDK är 

mera individuellt system och består av fler tecken. Fördelen med UDK är att 
man kan sätta ihop talen med olika ämnen, exempelvis barn och krig, det går 
inte att göra i DDK. Det finns många specialbiliotek som använder sig av 
UDK. Specialklassifikationen AMS är svår att klassificera i när det är väldigt 
detaljerat. Det roliga är att matematikerna klassificerar sitt eget material. Första 
informanten berättar vad det har för betydelse:150 

Matematikerna är väldigt engagerade i klassningen, det är ett specialsystem som lever. 
Det är bra att det finns sådana system. Det spelar ingen roll vilket språk du använder de 
hittar i alla bibliotek över hela världen. Man måste vara matematiker för att klassa i AMS. 
151 

 

Det är bra att det finns specialklassifikationssystem som exempelvis det för
 matematikerna. Övriga system som den förste informanten känner till och har 
klassificerat med är EELS systemet vilket hon inte fick någon ”direkt känsla 
för”. Ämnen som är svåra att klasssificera är kemi, matematik och data.152 
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Den andre informanten har enbart  arbetat  med  DDK vid klassificeringen 
som både används vid Forumbiblioteket och den Teknikhistoriska samlingen.  
Vid Teknik- och vetenskapshistoriska samlingen används det vid klassificering
 av materialet. Sedan  används  en  hylluppställning som  är  utarbetad  av  den 
  internationella  tidskriften Technology & Cultures  bibliografiska   klassifika- 
  tionssystem som  är  speciellt  anpassat  för  ämnet  teknikhistoria.   Eftersom 
  den   Teknikhistoriska samlingen är välstrukturerad så består arbetet till stora 
delar bara av att förvalta den. Vid Forumbiblioteket används DDK på samma 
sätt som vid huvudbiblioteket.153  

När det gäller specialklassifikationssystemet AMS är det väldigt väl 
etablerat bland matematiker i världen. Kommer det en gästforskare till KTH, 
vet dom precis var materialet är placerat i hyllorna. Det är en styrka i ett sådant 
specialklassifikationssystem:154 

  Det tycker jag är rätt så bra och nödvändigt med specialklassifikationssytem, jag tror 
inte, igentligen tror jag inte att ett system riktigt klarar allting. Om det inte är ett väldigt, 
väldigt stort system som till exempelvis Dewey är och rätt så dynamiskt, så klarar det rätt 
så mycket. Det är klart har man många små system, med många fackidioter då tror jag det 
blir ett system som är ett väldigt slutet system för dom och väldigt svårt att komma in i. 
Men när man väl har kommit in i det är det förmodligen ett väldigt välutarbetat och 
välanvändbart, tror jag. 155 

 
Det är enligt den andre informanten väldigt svårt att utforma ett 

klassifikationssystem som inkluderar all kunskap i världen. Därför är det 
viktigt att det finns specialklassifikationssystem. Sedan att det används många 
olika klassifikationssystem inom Tekniska forskningsbiblioteken är inte bra för 
utvecklingen av verksamheten: 

Jag tror det vore bra om man skulle kunna komma överens om ett system. För då kunde 
man starta med att bygga upp en gemensam ämnesordskatalog, på ett bättre sätt. Det finns 
ju ett visst samarbete idag mellan vissa bibliotek, men man skulle kanske kunna göra det 
ännu bättre och med tiden utveckla en gemensam databas som man lägger in i 
gemensamt. Det skulle inte vara så komplicerat, det är mycket initialarbete förstås men 
efter hand så byggs en databas upp. Det tror jag skulle vara bra. I stället för att man har 
olika system, det splittrar återvinningsdelen när det gäller sökningen.156 
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Den andre informanten menar att klassifikationen har stor betydelse vid 
grupperingen av dokumenten  till olika ämnen. Det ämne som är svårast att 
klassificera är data, men det går att lära sig grunderna inom det mesta om det 
behövs.157 

 
Under min praktikperiod erhölls listor över hur DDK används som 

hylluppställningssystem vid KTHB cetralt. Det framgår tydligt att 
verksamheten prälar utformningen av biblioteket.Vid huvudbiblioteket används 
för 001 ämnesorden ”Vetenskap, Forskning, Science, Research. Sedan följer 
underavdelningar till 001 som i huvudsak domineras av datorteknik med elva 
hylluppställningsnummer. Den första är 003 Systemteori, Operationsanalys, 
System theory, Operational analysis. Den sista 006.3 är Artificiell intelligens. 
Expertmetoder, Artificial intelligence. Expertmetods. DDK-koden 200 
Religion saknas helt vid KTHB medan övriga finns representerade under 
respektive nummer. För 500 Naturvetenskap, Natural sciences och 600 
Tillämpade vetenskaper. Teknik. Applied sciences. Engineering finns separata 
listor. Inom 500 Naturvetenskap, Natural science som innehåller 30 olika 
hylluppställningsnummer med arton speciellt inom Fysik. Nästa separata lista 
är utformad inom 600 Tillämpade vetenskaper, Teknologi och har tjugosju 
hylluppställningsnummer. Övervägande delen består av underavdelningar inom 
620 Allmän teknik och konstruktion. Datorstödd konstruktion med sexton 
nummer. Från denna del är 650 Administration, Företagsekonomi flyttad till 
330 vars huvudavdelning är 300 Samhällsvetenskap, Samhällsförändringar.158 

Specialklassifikationssystemet AMS är utarbetat av the American 
Mathematical Society och organisationen grundades i USA år 1888 för att 
övervaka forskning och utbildning inom den matematiska domänen.159 Den lista 
som erhölls vid det matematiska biblioteket vid KTH ser helt anorlunda ut  
även om det systemet är uppbyggt av siffror. AMS specialklassifikation består 
i huvudsak av kombinationer med siffror som börjar med 00 Allmän matematik 
och fortsätter sedan med exempelvis 01 Matematikens historia, 11 Talteori, 20 
Gruppteori och generaliseringar och slutar med hylluppställningen 94 
Information och kommunikation, kretsteori. För kurslitteraturen är det samma 
AMS-koder som används med undantaget att det står ett stort K för 
Kursbibliotek framför varje siffra. Sedan finns det även en POP-samling som 
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består av populärvetenskapliga böcker vilka givetvis har ett stort P framför 
hyllkoden.160 
 

Vid Arkitekturbiblioteket har de slutat att använda sig av UDK som 
klassifikationssystem. Den tredje informanten har en egen syn på hur 
klassifikationssystemet skall användas. Dokumenten vid Arkitekturbiblioteket 
klassificeras ämnesmässigt, men de använder sig av ett 
hylluppställningssystem som om materialet inte ställs 
upp i accesionsordning är en form av 
klassifikation. Det  blir  en form  av  ämnesuppdelning  och  sedan  sätter  man 
 ämnesklassifikation på posterna. Eftersom hylluppställningen  bara  till  vissa  
delar  följer UDK och de använder ämnesord på posterna är det inte relevant att 
använda UDK. Arkitekturbiblioteket är en sammanslagning av två tidigare 
bibliotek vid KTH som flyttades till gemensamma lokaler. Vid flytten valde 
man att använda sig av det ena bibliotekets hylluppställningssystem som till 
vissa delar följer UDK.161  

Den tredje informanten betonar dock att när arbetet med att klassificera 
litteraturen utförs används UDK i  botten för  bedömningen  vilket  ämne  det  
handlar om. I vissa fall används Internet för att se hur de har gjort den 
ämnesmässiga bedömningen av litteraturen vid andra bibliotek. Det är främst 
Chalmers Tekniska Högskolans Arkitekturbibliotek och ett Arkitekturbibliotek 
i Trondheim som använder sig av UDK klassifikationen vilka är intressanta vid 
bedömningen.162 

Sedan  om  man ser  i  förlängningen till  hur  klassifikationssystemet  har  
används tidigare så finns det en inbyggd problematik. Om materialet 
hade blivit UDK-klassificerat på ett bra sätt och de används i den datoriserade 
katalogen, skulle man från en relevant katalogpost erhålla en UDK-länk som 
sedan går vidare för att söka ytterligare material på biblioteket. Men på grund 
av att klassifikationen finindelats och det under en längre period klassificerats  
på olika sätt samt utifrån skiftande kunskaper blir länkningen inte relevant  att  
användas i den datoriserade katalogen. Att klassificera utifrån UDK-systemet 
är inte helt utan problem:163  

                                                 
160 AMS specialklassifikation, Forskningsbiblioteket vid KTH. 2002-09-23-10.25 
161 Kyllberg, Margitta, 2003-02-14, Intervjumaterial 
162 Kyllberg, Margitta, 2003-02-14, Intervjumaterial. 
163 Kyllberg, Margitta, 2003-02-14, Intervjumaterial. 



 48 

 Det finns ett rätt så fritt fällt för hur man kan hantera det. Det gör att om du har ett 
grundtal och sedan tilläggstal till det så, ja menar om du har klassat ett huvudämne med 
en massa små olika tillägg på olika böcker så får du i alla fall ingen länk till huvudämnet 
som hänvisar till dem. Min mening är att användningen av klassifikationen har fått en helt 
annan betydelse efter datoriseringen. Men att det hade mycket betydelse när man hade en 
kortkatalog.163  

 
Följande synpunkter framkommer om de olika klassifikationssystemen 

som används inom forskningsbiblioteken. SAB-systemet är ett väl 
genomarbetat och gediget klassifikationssystem, men det är allomfattande och 
översiktligt, det är inte bra för finindelade ämnen. Däremot är det väl lämpat 
för folkbibliotek som innehåller alla ämnen. Men ett bibliotek som 
specialiserat sig på ett ämne kan inte erhålla den finindelningen som behövs 
inom SAB-klassifikationen. SAB är 
övergripande, bra och gediget samt  det  moderniseras. Medan UDK inte  har  
moderniserats vilket är besvärligt. Miguel Benito vid Bibliotekshögskolan i 
Borås har gjort en vidare utveckling, en modernisering som finns tillgänglig 
via Internet. Men den är väldigt ologisk i vissa fall och 
ibland går den att använda. UDK lämnar ett stort utrymme för tolkningar, hur 
man klassificerar. Några specialklassifikationssystem inom det tekniska 
området har den tredje informanten ingen erfarenhet av eftersom arkitektur inte 
är ett tekniskt ämne.164  
Indexering  

Vid KTHB används en databas som heter FOXPRO som innehåller DDK-
tal och till dem är kopplade ämnesord på både engelska och svenska, där 
översättningarna tar tid. Den innehåller de tal och ämnesord som används vid 
KTHB för att klassificera och indexera materialet i katalogen. Det var Pär 
Åkerlund som utformade FOXPRO och la in posterna eftersom för att sedan 
kunna använda den i arbetet med indexeringen och klassificeringen av 
materialet. Den har sedan omformats och förts över till Windows 95. De 
använder  DDC och LC ämnesord och SABs svenska ordslexikon vid 
indexeringen.165 

 Vid Forumbiblioteket och den teknikhistoriska samlingen används den 
datoriserade katalogen vid indexeringen eftersom den innehåller ord från 
FOXPROn. Ingen tesaurus inom teknik används vid indexeringen av 
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materialet, utan DDK fungerar som en sådan.166  Både första och andra 
informanten anser att ämnesordsindexeringen är viktig och har en framtid. 
Eftersom användarna av katalogen i huvudsak använder sig av ämnesord när de 
söker är det viktigt att arbetet är väl utfört. 

 
Den tredje informanten vid Arkitekturbiblioteket använder en annan form 

av indexering. Inom arkitektur finns det en engelsk tesaurus ”Art & 
Architecture Thesaurus, Oxford” men den används inte vid indexeringen, 
vilket gör att ämnesordsindexeringen lätt blir oregelbunden och inkonsekvent. 
De följer i regel gamla poster från LIBRIS för att det inte skall uppstå några 
problem. Den tredje informanten anser det vara ett eget åtagande att skaffa sig 
speciella ämneskunskaper som behövs för att indexera materialet. Vid 
Arkitekturbiblioteket används enbart ämnesord på svenska vid indexeringen. 
Vilket kan vara svårt ibland, men det finns exempelvis engelskspråkig litteratur 
de faktiskt inte vet hur olika termer skall översättas till svenska. Det finns en 
analysmetod inom stadsplanering som kallas ”space syntax” och för den 
benämningen finns inget svenskt ämnesord. 167 

5.1.2 Svar från dem som dagligen använder katalogen i arbetet 
Katalogisering 
Åsikterna bland de som dagligen använder sig av katalogen vid KTHB och 
Forumbiblioteket är mycket varierande som kommer att framgå av följande 
sammanställning.  

Den fjärde informanten är nöjd med katalogens grundstruktur, det finns 
olika sökmöjligheter och sökingångar. Men sedan är det viktigt att katalogen 
ansluter mera till hela KTHs datoriserade sidor. Att de delar i 
biliotekskatalogen som är elektroniska kring katalogen har samma utformning 
och logotyp som de övriga.168 När det gäller själva hur materialet är inlagt och 
hur man kan hitta materialet i samlingarna utifrån katalogen  finns det stora 
brister i dagsläget. Det finns sådant som har med placeringsuppgifterna i 
katalogen att göra som inte stämmer med den i verkligheten, främst när det 
gäller en heldel tidskriftsmaterial. Det finns uppgifter som är irrelevanta på en 
del poster i fall var dom är placerade. 169Ett annat viktigt problem är hur språket 
används i katalogen. Det har betydelse för hur pass tillgängligt materialet 
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känns och uppfattas av användarna. Det har att göra med att det är ganska 
mycket blandat svenska och engelska många gånger lite ogenomtänkt: 

Det är inte alltid konsekvent uttyckt och informationen i katalogen är inte konsekvent, 
utan det kan heta olika för samma sak. Så där skulle man vilja  att en hel del gjordes för 
att göra dem lika och se till att de är korrekt i varenda post. Katalogen bör vara 
konsekvent i all terminologi. Dels då man har beteckning för en plats eller en placering 
borde det vara lika. Dels att man hanterar engelska och svenska på ett relevant sätt, så är 
det på engelska skall det vara på engelska och är det på svenska skall det vara på svenska. 
Om det är fullständigt omöjligt att genomföra det, då bör man hitta ett sätt ändå att visa 
vad man håller på med. Så, när man använder engelska i svensk text skriver man det inom 
citat tecken eller någonting sådant, så att man ser att här är det tänkt i alla fall.170  

 

Inom KTHB finns det inte bara en samling utan en rad olika, som 
exempelvis Flygsamlingen och Samlingen för internationellt utvecklingsarbete. 
Resultatet blir att det är väldigt komplext att hantera dokumentationen. Ett sätt 
att hitta till dessa är att det finns mera direkta hänvisningar till var de faktiskt 
står, med hjälp av en karta eller en bild.  

Det material som finns i katalogen är tryckta böcker från 1960 och framåt 
till hundraprocent vilket är bra.  Äldre böcker före 1960 finns ungefär till 10 
procent och det katalogiseras löpande vid utlåningen i mån av tid. Sedan det 
som inte finns i den datoriserade katalogen, är det som är specialkatalogiserat 
eller ”särkatalogiserat”. Det består av rapportserier och bokserier som har 
behandlats som tidskrifter vid biblioteket, vilket är en viss brist.171  

Den stora viktiga frågan vid KTHB är att de elektroniska tidskrifterna inte 
finns i katalogen utan ligger i en separat lista. Den kritiken får den fjärde 
informanten mycket höra av sina egna medarbetare och från kunderna. Det är 
även oklart hur papperstidskrifterna  är uppställda i samlingarna. Det kan stå en 
sak i katalogen medan tidskriften i verkligheten är placerad på en helt annan 
plats. Det är många som säger att om de vill vara säker på att belägga en 
tidskrift på ett bra sätt då söker de i LIBRIS. Följande inträffar om de försöker 
att söka efter en elektronisk tidskrift via katalogen: 

Det som händer då kan ju vara att kunden söker en tryckt tidskrift och så är den avslutad 
1997 och sedan har vi den från kanske 1992 till och med idag elektroniskt. Men man ser 
inte det där och det är jättedåligt, eftersom, det inte är självklart att kunden frågar efter 
det.172  
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Om kunden dessutom sitter hemma och söker via Internet i KTHBs 
katalog, utgår de ifrån den information som erhålls. 

Den  fjärde informanten  har tidigare själv  arbetat  med  att  katalogisera  
materialet vid KTHB. Det finns en tendens bland folk som arbetar med infor-  
mationssökning och beslutsfattande  att  tycka  katalogisering  är  ett   väldigt   
petjobb,  gammaldags, väldigt onödigt, kostar väldigt mycket pengar. En enkel 
men sträng form av katalogisering som MARC-formatet till exempel är en 
otrolig styrka i när det gäller datorisering, att den datoriserade katalogen är 
fruktansvärd viktig.173 Den fjärde informanten har deltagit vid en del 
informationsmöten där det presenterats olika system för inläggning av 
Internetsidor till exempel Dublin Core. Personer som kanske aldrig har arbetat 
med katalogisering  men som börjat med Dublin Core katalogisering av 
HTML-sidor. När de resonerar försöker de utveckla det system som från början 
skall vara väldigt rudimentärt, tänker de i samma banor som när MARC-
formatet utvecklades. Det är som om de försöker uppfinna hjulet igen i stället 
för att gå tillbaka för att titta på MARC-formatet som är internationells välkänt.  
Men som man då avfärdat vara lite petigt och gammaldags. Det finns en 
väldigt bra diskussion kring problemet som kommer att leda till utveckling.174 

Den fjärde informanten har varit med om den stora förändringen från 
kortkatalog till den elektroniskt baserade katalogen och ger en historisk 
återblick av utvecklingen. De första tjugo åren levde användarna med 
kortkatalogen. Det var alldeles uppenbart att användarna kände sig väldigt 
obekväma med kortkatalogen, både studenter och sekreterare från 
institutionerna tyckte den var besvärlig. De kommande tio åren, under 80-talet 
katalogiserade man i LIBRIS, men fick ut tryckta kort som sedan sorterades. 
Där kan man tydligt lägga märke till att övergången från att direkt använda 
datorn bromsades mycket av den ganska konservativa bibliotekariekåren. Men 
när den datoriserade katalogen kom blev i alla fall användarna nöjda. Vid alla 
bibliotek som skaffade datasystem sköt lånesiffrorna i höjden, något otroligt. 
Datoriseringen innebar även en arbetsbesparing på ungefär faktor 10 när det 
gäller katalogiseringsarbetet:175 

Jag har en känsla av att det fanns en katalogisatör som kunde gå omkring en hel dag för 
att leta efter rätta sättet att katalogisera under 70-talet, helt otroligt. Internet har ju fått 
samma effekt och har en enorm betydelse. Alltså, det första genomslaget var ju när datorn 
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kom och organiserade biblioteksverksamheten, inklusive katalogerna och hela den övriga 
verksamheten. Internet har ju framför allt inneburit att själva mediet har elektroniserats.176  

 

Vid KTHB har omställningen från det tryckta mediet till elektroniska 
tidskrifter tagit i stor sett tre år. Från att tidigare bara haft ett par hundra 
elektroniska tidskrifter har de nu över femtusen. 

Katalogiseringen är dyr och kräver för mycket resurser. Samtidigt är det 
bra att hylluppställningssystemet följer klassifikationstalen eftersom DDK har 
använts som klassifikationssystem  sedan 1975. För dem som inte kan ämnet är 
DDK en väldigt bra ingång helt enkelt. Det är därför den är väldigt populär 
bland bibliotekarierna  själva, därför att genom klassificeringen lär man känna 
boken. Sedan är det bra om klassificeringen kommer med boken, som det är 
många gånger i den engelskspråkiga litteraturen, där det finns både LC och 
DDK-klassificering. Vid KTHB är ämnesorden framtagna med utgångspunkt 
från DDK-koden som gör det möjligt att länka samman alla böcker som finns 
inom ett ämne:  

 
Det är trots allt en trygghet med den här katalogiseringen i botten och det är väldigt lätt 

att föreställa sig att man genom den koden, om man använder den internationellt på ett 
aktuellt ämne kan man genom den på ett sätt knyta ihop alla böcker i hela världen med 
samma kod.177  

 

Den fjärde informanten avslutar med att det finns fortfarande mycket att 
utveckla inom området och hon tror att katalogisering och klassificeringen har 
en framtid. 

Femte informanten  har helt andra synpunkter på katalogen och är mera 
kritisk. Det förra systemet var bättre och det var efter en del lokala 
förändringar mera anpassat till bibliotekets verksamhet. MILLENNIUM är inte 
bra när det inte är anpassat till de lokala förutsättningarna och en genomgång 
är gjord av vad som måste förändras för att anpassa systemet till behoven. 
Diskussioner har förts med systembibliotekarien, vars uppgift är att rätta till 
felaktigheter som uppstår. Det spelar ingen roll om det är engelska eller 
svenska olikheterna måste åtgärdas, det måste vara konsekvent. Svårare att 
åtgärda är sådana saker som måste göras manuellt på varje katalogpost för sig. 
Det tar väldigt lång tid och när de skall göra det vet inte den femte 
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informanten. Mycket av problemen har att göra med hela flytten av biblioteket 
till nya lokaler, som är svårt att överblicka.178 

Den femte informanten har samma åsikter som den fjärde hade om 
utformningen av själva katalogen att den måste mera integreras med de övriga 
elektroniska sidorna inom KTHBs hemsidor. Det är också ett arbete som måste 
utföras av systembibliotekarien eller någon med kunskaper om grafiskdesign.179 

Katalogen är inte svår att förstå och lär man sig att hitta vad orden betyder, 
blir det inga problem att söka material. Det är klart att den kan vara enklare och 
mera renodlad, för ju mera information det är, desto svårare blir det att söka. 
Det är svårt att avväga hur mycket information det skall vara på sidorna i 
katalogen, för att den skall vara optimal. Ibland tycker femte informanten att 
katalogen är lite för krånglig och den innehåller för mycket information, men 
det kanske behövs.180  

Det finns problem med materialet som har att göra med att det har gjorts en 
konvertering av den gamla basen till den nya. Vid KTHB hade de lagt in ett 
antal poster, ungefär 150 stycken elektroniska tidskrifter som inte fanns i 
LIBERTAS utan som enbart de själva hade tillgång till. Sedan 
när konverteringen utfördes, försvann den tryckta posten och den elektroniska 
fanns kvar. Många av dessa poster är numera åtgärdade, men det är svårt att 
överblicka  vad som har inträffat vid konverteringen med 
sådana stora datamängder. Katalogisatörerna har systematiskt  granskat 
materialet, men det är inte säkert de har upptäckt alla fel. Det är mycket bättre 
och lättare att söka material med datakatalogen än den tidigare kortkatalogen. 
Det finns nog inga direkta buggar i systemet, mycket på grund av att det finns 
ett bra ämnesordssystem som användaren har nytta av för att hitta material. 
Äldre material finns inte i sin helhet, men femte informanten tror att allt inom 
fysiken finns med.181 

Hur organiserandet av flerbandsverk skall utföras är ett problemområde. 
Inom Sverige har det tidigare funnits ett eget sätt att arbeta med flerbandsverk 
från LIBERTAS sida och det var ett mycket bra system. Det nya systemet är ett 
amerikanskt system, där det aldrig har funnits huvudposter och delposter. 
Resultatet har blivit mera arbete för katalogavdelningen som måste vara inne 
och peta ganska mycket i flerbandsverken. Det blir mera arbete när det finns 
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flera system att hålla reda på. Det krävs lång bakgrund för att man skall klara 
av arbetet med katalogen, så att man föstår varför det ser ut som det gör. När 
det gäller det äldre materialet, läggs det in i katalogen när det skall lånas ut en 
bok. Annars kan man inte låna ut den helt enkelt om det inte är katalogiserat. 
Det svenska materialet däremot finns nog inte mera än från  1980, 
därför att det gjorde KB ansåg de och katalogiserade bara  dissar samt det egna
 publikationerna rätt länge.182 

Vid KTHB finns det en problematik med det eget producerade materialet 
som har att göra med att de har problem med att erhålla exemplar för 
framtiden. Det publiceras årligen mängder av licentiatavhandlingar som inte 
skickas till huvudbiblioteket för framtida arkivering. Den femte informanten 
anser att: 

Vi skulle ha alting självklart, men det får vi inte och det beror på att de  tror  att  vi  får e-
trycket och det får vi inte eftersom vi inte är pliktbibliotek.183 

 
Det är en besvärlig situation, eftersom det är nästan omöjligt att hålla reda 

på allt som publiceras. Övervägande delen av doktorsavhandlingarna erhåller 
de och publicerar dem via Internet på KTHBs hemsida. Planer på samarbete 
med en del institutioner finns när det gäller att bygga upp ett system där de 
skickar licentiatavhandlingarna till huvudbiblioteket. Sedan 1960-talet förses 
allt som publiceras vid KTH med TRITA nummer vilket fungerar som ett 
kännetecken på det som publiceras.184   

 Alla tryckta tidskrifter finns från första början inlagda i 
katalogen och det finns även ett antal elektroniska tidskrifter. Femte 
informanten har stor tilltro till LIBRIS-projektet med de elektroniska 
materialet För tillfället finns elektroniska tidskrifterna i en egen databas. Det är 
synd 
att de inte finns i katalogen, det är självklart att de skall finnas där.  Meningen  
är att  LIBRIS skall  lägga  in  de  elektroniska  tidskrifterna i en  egen  bas och
   sedan skall de kunna  föra över dem  till  den  lokala  katalogen. Samarbetet   
genom  LIBRIS är väldigt bra och viktigt för hela verksamheten.185 

Den sjätte informanten har en annan syn på hur systemet lämpar sig för att 
användas i olika sammanhang: 
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MILLENNIUM lämpar sig väl för att kommunicera med andra, man kan exempelvis lätt 
hämta poster från LC Den är gjord för att hämta poster ifrån andra system.186 

 

Sedan kan biblioteken själva bestämma utformningen av katalogen. Det är 
viktigt att katalogen skall vara enkel att använda och självinstruerande. Sjätte 
informanten anser att den nuvarande katalogen är för komplicerad och anser att 
BIBSYS är idealet. Katalogen får gärna bestå av formulär att fylla i med olika 
uppgifter vid sökningen. Det skall inte bara vara en massa hjälptext som man 
kommer in på, det kan bli förvirrande.187  

MARC21 formatet innebär även att man inte arbetar med huvudposter och 
delposter som tidigare vilket blivit en amerikanisering av systemet. Det finns 
problem med att hitta periodika som den sjätte informanten aldrig söker i 
katalogen utan erhåller den informationen via LIBRIS. Materialet är inte 
fullständigt inlagt, speciellt när det gäller beståndet och avslutning vid 
Forumbiblioteket. Det går att använda en periodikamodul men det har de inte 
tid med och är inte intressant. I framtiden kommer nog överföringen av poster 
att ske från SWETS Blackwell. Det finns en del dublettposter som gör att det 
blivit förvirrande för låntagarna.188 

Det som är bristfälligt är det elektroniska materialet som inte finns i 
katalogen. Men det borde gå att lägga in dem i katalogen på samma sätt som de 
har gjort  vid Uppsala universitet, där de ligger i ämnesordsfälltet. Om det 
elektroniska materialet skulle finnas där, kunde man via klassifikationen 
exempelvis plocka fram allt som finns inom data. När låntagarna nu söker efter 
elektroniska tidskrifter så hittar dom inte dem i katalogen, vilket inte är bra. 
Sjätte informanten lyfter fram LIBRIS-projektet med att utforma en bra lösning 
av problemet med det elektroniska materialet som kommer att vara färdigt 
någon gång under 2003. Men som det är nu litar inte matematikbiblioteket på 
de elektroniska tidskrifterna, de vägrar släppa dom tryckta tidskrifterna. De är 
väldigt misstänksamma mot de nya elektroniska materialet. De har även 
mycket material från öststaterna som är anorlunda, som inte finns i elektroniskt 
format. Risken med databaserna är att systemen blir frånsprugna av tekniken, 
det måste finnas en säkerhet i systemen. Någon måste bära ansvaret för hela 
verksamheten, där borde KTHB vara ett bevarande bibliotek medan 
Forumbiblioteket enbart är ett bruksbibliotek för forskningen.189 
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Datorn och Internet har en enorm betydelse för katalogen. Alla bibliotek 
skall vara sammanlänkade med varandra så att det blir lättare att söka efter 
material. Vid katalogiseringen kan man titta på varandra och kopiera poster. 
Det är onödigt att alla skall sitta och katalogisera samma bok flera gånger, det 
innebär bara en massa dubbelarbete.190 

Framtiden kommer att innebära att allt material kommer att vara 
elektroniskt, speciellt kursböcker till studenter. Elektroniska tidskrifter 
kommer i framtiden att se anorlunda ut och skilja sig från de i pappers format. 
Mycket på grund av att de är dyra, vilket gör att det krävs en förändring för att 
göra dem konkurrenskraftiga i framtiden. De kommer troligtvis att bestå av 
artiklar och författare. Strukturen av materialet kommer att vara på ett helt 
annat sätt eftersom det till stora delar kommer att bestå av elektroniskt 
material.191 

Vid den anordnade gruppdiskussionen av ämnesspecialisterna vid IDC 
framkom det att de inte är nöjda med den nuvarande utformningen av 
katalogen. De anser bland annat att katalogen innehåller alldeles för mycket 
text och att det är svårt att söka material. Första (IDC1) och andra (IDC2) 
ämnesspecialisten anser att katalogen består av: 

 ”Gyttriga poster och framför allt swenglisha poster, där man blandat svenska och 
engelska” IDC2 ”Dessutom felaktiga i och med flytten, så har det lagts över på hela 
databasen rakt över att alla poster skall ha den här tilläggstexten.  Det har då blivit fel i ett 
antal poster som inte skulle ha den här tillläggstexten. Det finns också ganska många 
poster med motstridiga uppgifter, där det står, si på ett ställe och så på ett annat ställe i 
posten och var skall man då hitta den? Jag vet inte! IDC1192 

 
Den tredje (IDC3) ämnesspecialisten betonar att det ofta blir problem när 

de söker efter material i katalogen. Den andra ämnesspecialisten lyfter fram 
Stockholms universitets bibliotekskatalog som ett exempel på en enklare 
uppställning och mera lättläst. De fortsätter med att påpeka hur missnöjda dom 
är med att inte det elektroniska dokumenten finns i katalogen:193    

 ”Det är en temporär situation KTHB har inte orkat få in dom här i katalogen. Det är 
väldigt otillfredställande.” 3IDC ” Man tycker det skulle prioriteras, för en katalog är 
ändå byggstenen i verksanheten. Den skall vara lätt att hitta i. Den skall vara akurat. Den 
skall innehålla den övergripande informationen om samlingen, om vad vi har och var det 

                                                 
190 Sundström-Hopf, Gunilla, 2003-02-04, Intervjumaterial. 
191 Sundström-Hopf, Gunilla, 2003-02-04, Intervjumaterial. 
192 Gruppdiskussion vid IDC, KTHB, 2003-02-26 
193 Gruppdiskussion vid IDC, KTHB, 2003-02-26 
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står.” 2IDC ”Ingendera av det uppfylls” 1IDC ”Det borde prioriteras. Om det vore nått 
man önska sig så vore det en riktig databas” 2IDC  ” Som utformning och 
gränssnittsmässigt, men framför allt sökmöjlighetsmässigt som vilken utav dom här 
traditionella bibliografiska databaserna som helst. Där finns det en massa olika gränssnitt 
att välja mellan. Det är inte det som är intressant egentligen, utan vad jag menar är antalet 
möjliga sätt att angripa en sökfråga. Du skall kunna välja mellan olika möjligheter och det 
kan vi ju mycket sådant, men mycket flexiblare.” 1IDC ”Det är också möjligheten till 
avancerad sökning som man kan göra booleska varianter. Kombinera år , författare och 
ämne eller vad fasen som helst.” 2IDC ” Man har oftast en liten snutt av titeln eller 
efternamnet på författaren. Dom där tre grejerna kanske man tillsammans skulle vilja testa 
på. Å det går ju på många håll, inte överallt och jag vet inte här hur det går i den 
avancerade sökningen” 1IDC ”Neehej, inte i den avancerade sökningen” 2IDC + 3IDC 
”Går det inte?” 1IDC ”Inte på titel eller författarens förnamn.” 2IDC ”Jag vet inte, det gör 
det samma.” 1IDC ”Enligt min erfarenhet. Jag har faktiskt sagt på mina lektioner ”sedan 
har vi nått som heter avancerad sökning, men det tycker jag att ni inte skall bry er om, för 
det är inte ett dugg avancerat.” Jag säger fråga hellre någon erfaren bibliotekarite.” 2IDC 
194 

 

Sammantaget gör bristerna det svårt att söka i katalogen och även att hitta 
det sedan ute i samlingarna som biblioteket har vilket gör att det är säkrast att 
fråga en bibliotekarie. 

  
Klassifikation 
Både fjärde och sjätte informanten anser att klassifikationen har en framtid 
speciellt om en bok enbart klassas en gång. Den fjärde informanten betonar att 
förlagen borde vara intresserade av att både indexeringen och klassifikationen 
köps med boken. Sjätte informanten menar att en bok kan innehålla många 
ämnen och någon måste bestämma var den skall placeras i biblioteket, därför 
har det en framtid. 

Den femte informanten anser att klassifikationen inte har någon framtid 
utan det är ämnesorden som är viktiga, men man måste stödja sig på 
klassifikationssystemet tills vidare. Men sedan när man har fått en ordentlig 
tesaurus kan man skippa den faktiskt.195 

 När det gäller klassifikationen framkommer följande synpunkter från 
ämnesspecialiserna under den genomförda gruppdikusssionen vid IDC:  

”Eftersom jag aldrig har lärt mig klassifikationssystemen tycker jag det är helt 
oväsentligt” 2IDC ” Jag har en helt motsatt åsikt. Det är oerhört viktigt. Det finns 
sökningar som jag har dränkt BYGGDOKs gränssnitt med. När man räknar upp faktiskt 
alla ord som behövs vid en viss specifik sökning av någonting i ett gränssnitt så kan det 
hända att det slutar med att den vägrar att följa med. Då är det mycket enklare med att 

                                                 
194 Gruppdiskussion vid IDC, KTHB, 2003-02-26 
195 Forsberg, Anna-Karin, 2003-02-14, Intervjumaterial. 
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tillgripa en klassifikation. Jag tänker rent generellt, men bibliotekskatalogen tycker jag 
också att det är bra.” 1IDC ” Det håller jag med 1IDC om, när det gäller katalogen. Men 
allmänt är klassificeringen väldigt användbar i databaser” 3IDC ”Alla direktors på 
webben är ett typiskt exempel på klassifikation. Även om man inte säger så. Det är ju 
rubriker i stället för koder. Men du är helt ställd om du inte kan klara det systemet. Jag 
tror det har en framtid. Därför att det finns masssor av företeelser som det behövs en 
komplett benämning runt och då räcker det med en kod. Men det förutsätter att 
användarna efterfrågar  det. Det finns massor av geniala utvecklingsprodukter.” 1IDC 196 

 

När det gäller varför arbetet med Engineering E-Library, Sweden har 
upphört framkommer följande uppgifter (EELS): 

”Det fanns ganska så stora invändningar mot stukturen. Det var också vissa delar som 
fungerade sämre i klassifikationssystemet, exempelvis kemin. Det är svårt att klassificera 
på ett riktigt sätt. Vi fösöker utveckla en automatisk klassifikation och tesaurus, vi har 
kommit fram till en hel del material redan.” 3IDC.197 

 

Ämnesspecialisterna nser även att det är besvärligt att behöva hålla reda på 
flera system som det nu är vid KTHB. 
 

Indexering 
Genomgående anser informanterna att indexeringen är viktigare än 
klassifikationen, mycket på grund av att låntagarna i huvudsak använder sig av 
ämnesord när de söker efter material. Fjärde informanten anser att det är 
ohållbart att varje bibliotek skall arbeta med att lägga på ämnesord, det måste 
ske en samordning av verksamheten. Det har även kommit önskemål från 
forskare att det skulle införas kapitelindexering av editerade verk, med flera 
författare, men det måste göras på utgivningsstadiet.198 Både femte och sjätte 
informanten anser att det vore bra med en egen tesaurus, men det har inte varit 
någon viktig fråga. Femte informanten anser att de verksamma inom tekniska 
domänen värnar om sina områden.199 

Vid gruppdiskussionen som arrangerade vid IDC  framkommer följande 
synpunkter när det handlar om indexeringen av dokumenten: 

”Det är en sak som jag brukar framhålla för alla som orkar höra på. Alla 
bibliotekskataloger är ursprungligen konstruerade för att svara på frågan, finns tidskriften 
i X katalogen, ja eller nej. Man har redan titel och namnet på författaren. Men då efteråt i 
LIBRIS då har man klistrat på informationssökningsmöjligheten men det är så uselt 
indexerade dom här på posten att det duger inte. Det är bara två indexerings termer. Tittar 
du i dom vetenskapliga databaserna är det minst sju, åtta indexeringstermer, gärna upp till 

                                                 
196 Gruppdiskussion vid IDC, KTHB, 2003-02-26 
197 Gruppdiskussion vid IDC, KTHB, 2003-01.26 
198 Swedén, Annika, 2003-02-14, Intervjumaterial. 
199 Forsberg, Anna-Karin, 2003-02-14, Intervjumaterial. 



 59 

tio.” 1IDC ”Ja, mera än två och dessutom kan du söka i abstakten på titel så det är helt 
annorlunda” 2IDC ”Det är helt klart svagare indexerat helt enkelt. Helt klart.” 3IDC ”Att 
man har klistrat på information i efterhand gör ju inte posterna bättre för det. 
Sökmöjligheterna blir en aning förbättrad, rent tekniskt men sökstatusen blir inte bättre. 
Det går alltså att göra precis allting rätt i en sådan här katalog och ändå inte hitta allt i en 
sådan här katalog, det tycker jag är skrämmande. 1IDC” 200 

 

Enigheten bland ämnesspecialisterna att indexeringen är undermålig är 
tydlig, de menar att det finns stora blister i utformningen och att den är helt 
otillräcklig. De har även samma syn som de övriga att indexeringen har en 
framtid, men däremot framkommer en annan syn på en eventuell tesaurus: 

”Tesaurier är viktiga, men om vi har någon användning av dem i KTHBs katalog det är 
jag tveksam till. Indexeringen den behövs ju och är viktig. Men däremot utvecklingen av 
en egen tesaurus det är jag tveksam till på grund av att det är dyrt.” 1IDC ”Ja, 
indexeringen är otroligt viktig, det är det som är framtiden.” 3IDC201 

 

Inom KTHB finns en öppen diskurs kring problematiken av 
kunskapsorganisationen som för tillfället är livlig efter den genomförda flytten. 
Kritiken riktar sig främst mot struktureringen av materialet i samlingarna och 
hur dokumenten är representerade i den elektroniska katalogen.  
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Bild 3: CHANS som är Chalmers Tekniska Högskolans elektroniska bibliotekskatalog. Genom 
att klicka på olika alternativ erhålls en ruta som fylls i med information om dokumentet vilket 
önskas erhålla. Det finns även en separat sökväg till institutionsbiblioteken med rubriken 
INCHANS.202 

5.2  Chalmers Tekniska Högskolans Bibliotek 
Chalmers Tekniska Högskolan (CTH) grundades den 5 november 1829 i 
Göteborg och hade ursprungligen  namnet ”Chalmersska Slöjdskolan”. Skolan 
hade vid starten tio elever och tre lärare. Undervisningen bestod av matematik, 
fysik, kemi med laborationer, kemisk teknologi, tillverkning av mekaniska 
modeller samt ritteknik. Skolan utvecklades med tiden och erhöll från 1836 
stöd från staten som med   tiden  övertog  driften  under en  period.  Sedan  den  
1 juli 1994 är CTH omvandlad till en självständig stiftelse. Vid högskolan 
finns det ungefär 8 000 studenter och 2 300 lärare, forskare och teknisk samt 
administrativ personal verksamma.203 

Biblioteksverksamheten vid CTH startade samtidigt som den övriga 
verksamheten 1829 och var även tillgänglig för allmänheten. Litteraturen 
bestod av böcker och tidskrifter på både engelska, franska, tyska, latin och 
svenska. Den första bokkatalogen över samlingarna publicerade 1887 och 
visade på den variationsrikedom som fanns i samlingarna.204 

                                                 
202 CHANS, 2003-05-18, Chalmers Tekniska Högskolans datoriserade bibliotekskatalog. 
http://chans.lib.chalmers.se/ 
203 Hult, Jan, 1998, Lite Chalmershistoria, http://www.chalmers.se/HyperText/Historia/lite/historia.html 
204 Fjällbrant, Nancy, 1987, History of electricity library at Chalmers, page 3, 
http://www.lib.chalmers.se/cthb/historia/Ekelof/scan/index.html 



 61 

Nuvarande huvudbiblioteket stod färdigt 1959 och blev under åren 1985/86 
tillbyggt med ett större antal läsplatser samt ytor för utställningar. Sedan har 
även under åren tillkommit grupprum och tysta läsplatser.205 Samlingarna består 
av ungerfär 15 312 hyllmeter varav en stor del är tidskrifter, varav 4500 är 
elektroniska. Vid CTH finns det speciella ingenjörsutbildningar med 
inriktningen sjöfart som inte finns vid de andra två.206 

Vid CTH finns det en rad betydelsefulla institutionsbibliotek varav det vid 
den matematiska och dataveteskapliga är av intresse för uppsatsen. Enligt 
biträdande nämndsordföranden vid biblioteket finns övervägande delen av 
matematik dokumenten vid biblioteket som rymmer ungefär 24 000 
böcker och 300 löpande tidskrifter. Biblioteket är ett samarbete mellan 
Chalmers Tekniska Högskolan och Göteborgs universitet. Sektionsbiblioteket  
för matematik och datavetenskap har öppet under vissa tider för allmänheten.  
Biträdande nämndsorföranden har följande åsikter: 

Matematiken är tekniska vetenskapernas språk, utan den kan du inte skriva formler och 
göra beräkningar.207 

 

Precis  som  vid  matematikbiblioteket  vid  KTH  anväder  sig sektions-
 biblioteket för matematik och datavetenskap av specialklassifikationssystemet 
AMS och även The ACM computing classifikation system för datavetenskap 
utarbetat av Association for Computing Macinery. Vid publiceringen av 
dokument inom den matematiska domänen är det ett krav att man skall 
använda sig av AMS vid indexeringen av materialet. Eftersom AMS tidigare 
har nämnts i uppsatsen är det intressant att se hur de använder sig av systemet i 
biblioteket. Vid biblioteket är hyllorna numrerade från ett till tretioett och 
sedan är AMS-koderna grupperade på respektive hylla, exempelvis 2: Logik, 
mängdlära  (3, 4, 8),   3:  Algebra,  allmän (6, 12, 13, 16, 17, 18)  talen   inom  
paranter är specialklassifikationen. De använder sig av det genom att gruppera 
ihop ämnen som hör samman med varandra.208 

 
 
 

                                                 
205 Thernqvist, Per, 2000, Chalmers huvudbibliotek,  
http://www.lib.chalmers.se/cthb/hbibl/index.html 
206 VHS, 2003, Anmälningskatalog linjer och program hösten 2003.s.27-28 
207 Stolin, Alexander, 2003-04-26, Telefonintervju sektionen 
208 Ljungklint, Karin, 2003-05-04, Biblioteket, Matematik och datavetenskap, 
http://www.md.chalmers.se/Lib/ 
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5.2.1  Svar från bibliotekarier som arbetar med katalogisering, klassifikation 
och indexering 

Katalogisering 
Vid katalogiseringen följs reglerna enligt KRS, som gör att det inte blir några 
problem. Övervägande delen av materialet före år 1966 finns enbart i 
kortkalogen. Enstaka delar i monogafiserier kan ibland saknas i katalogen. Det 
eget producerade materialet katalogiseras men klassificeras inte. Det är svårt 
att avgöra vilken kvalite och ambitionsnivå man skall ha vid katalogiseringen. 
Tyvärr är en god ekonomi en förutsättning för att man skall kunna hålla en hög 
ambitionsnivå och kvalite. Det är inte så att man blir okunigare, men oftast 
färre och löpandebandsprincipen får råda. Allt arbete med att katalogisera och 
klassificera gör de själva. Är monografin redan katalogiserad, 
läggs bara posten in i den lokala katalog. Det är den stora fördelen med den 
nationella katalogen. Datorn är allt och mycket viktig  den är katalogen idag 
och Internet används regelbundet för kontroll av regler och riktlinjer i LIBRIS 
och 
LC. LIBRIS fungerar mycket bra och det samarbete som finns mellan de  tre  f
orskningsbiblioteken sker i huvudsak genom att  alla  använder  katalogiserings
-systemet. Eftersom alla  har  samma  katalogsystem  borde de  även  använda  
 samma datasystem. Både CTHB och KTHB använder sig  av datasystemet 
MILLENNIUM.209  

Organiserandet av materialet har stor betydelse och är det centrala i 
kunskapsorganisationen. Klassifikationen har bibliotekarierna  användning av i 
det dagliga arbetet. När det gäller det egna materialet så katalogiseras det men 
inte klassificeras. Vid Lindholmen- och Arkitekturbiblioteken försöker de 
lägga nyckelord om det handlar om Göteborg. Det finns behov av att 
katalogisera på kapitelnivå vissa specifika ämnen som är intressanta. Det rör 
exempelvis verk som är editerade med många författare. Det är synpunkter från 
låntagarna att de söker efter något speciellt ämne som är svårt att hitta.210 

Övervägande delen av de elektroniska tidskifterna finns inte i katalogen, men vi håller på 
att lägga in dem i katalogen. Det finns många tidskrifter som vi har avskrivit i 
pappersformat och som enbart finns elektroniskt.211 

 Alla de elektroniska tidskrifterna finns i en separat alfabetisk lista, där 
låntagarna kan söka reda på dem som är intressanta.212 Både åttonde och nionde 

                                                 
209 Larsson, Carina, 2003-02-20, Intervjumaterial. 
210 Fredriksson, Elisabeth, 2003-02-20, Intervjumaterial. 
211 Boström, Rose-Marie, 2003-02-20, Intervjumaterial. 
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informanten anser att det vore bra om det gick att samsöka i materialet som det 
inte går i det nuvarande systemet. 

Det material som är svårt att finna är Chalmers egen serie när huvudposten 
är svår att hitta. Hela Chalmers håller på att byggas om vilket leder till 
problem. Om institutionen byter namn måste de byta post. De hade tidigare 
någon form av nummersystem som de nu inte längre använder. Det är 
institutionerna som bestämmer vad som skall stå på det som produceras.213  

Datorn har mycket stor betydelse för katalogen, det har blivit mycket 
enklare att söka material. Internet betyder att de kan söka i andra kataloger. De 
har nytta av det i katalogiseringen, när de kan titta på andra bibliotek över hela 
världen. Den åttonde informanten  brukar titta på Bibsys i Norge på UDK-
klassifikationen de har.214 Den nionde informanten använder sig av Internet för 
att titta mycket på LC katalogen hur de klassificerar materialet och det är till 
stor hjälp i arbetet.215 
 
Klassifikation 
Det är enbart monografier som klassificeras. Någon enstaka gång kan även en 
rejäl rapport bli klassificerad. CTHB har alltid haft Library of Congress 
(LC) och vid Arkitekturbiblioteket används UDK. Klassifikationen används av 
de anställda i låneexpeditionen och av personalen. Placeringen på hyllorna sker 
enligt  ämnesuppställning efter klassifikationssystemet. Det är lika bra att söka 
på ämne eftersom de inte tycker att klassifikationskoden har någon större 
betydelse för låntagarna.216  

Följande svar erhålls från den sjunde informanten på frågan varför 
klassifikationssystemen varierar mellan de olika Tekniska forsningsbiblioteken 
i landet:  

Vet jag inte. Man kunde inte förutse den framtida datoriseringen. Ingen visste något om 
den kommande utvecklingen på området, datoriseringen, i så fall hade alla enats om 
samma system.  

 

Den sjunde informanten har bara erfarenhet av LC klassifikationen och 
SAB som användare av folkbibliotek.  För alla bibliotekarier är 
klassifikationssystemen användbara, man lär sig tänka på ett speciellt sätt 

 
212 Fredriksson, Elisabeth, 2003-02-20, Intervjumaterial. 
213 Fredriksson, Elisabeth, 2003-02-20, Intervjumaterial. 
214 Fredriksson, Elisabeth, 2003-02-20, Intervjumaterial. 
215 Boström, Rose-Marie, 2003-02-20, Intervjumaterial. 
216 Larsson, Carina, 2003-02-20, Intervjumaterial. 
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och spånar vidare. LC  callnumber använder sjunde informaten ibland för att 
söka litteratur inom ett område. Följande specialklassifikationssystem känner 
informanten till CR och PACS-Physics and Astronomy classification Scheme 
(American Institute of Physics). Sjunde informanten vet inte vilken typ av 
system som används vid institutionsbiblioteken.  De ämnen som är svårast att 
klassificera är materiallära och elektroteknik.217    

Den nionde informanten klassificerar i huvudsak bara kemimaterial och 
använder då LC klassifikationssystemet. De kemiböcker som är svårast att 
klasssificera är de som gränsar mot fysik. Tidigare var det så att vi erhöll kort 
från LC på böckerna, de har gjort att CTHB har hållit kvar vid LC som 
klassifikationssystem. CTHB har en modifierad version av LC som genererar 
ämnesord.  LC är ett bra klassifikationssytem med både bokstäver och siffror. 
Det liknar mera SAB som används vid folkbiblioteken.”218 

Vid Arkitektur används UDK när vi klassificerar och som hylluppställningssystem. Jag 
hade lite svårt att först arbeta med UDK-talen, men nu finns det inga probem. Låntagarna 
tycker det är svårt med UDK-talen, de har problem med att hitta material ibland.219  

 

 Både åttonde och nionde informanten anser att det är dumt att ha två olika 
system, det borde vara samma klassifikationssystem för hela CTHB. Nationellt 
anser de att det är ett stort fel att alla de Tekniska forskningsbiblioteken har 
olika klassifikationssystem. När det var kortkatalog var det inte så noga med 
vilket system som fanns. Ändå sedan början av LIBRIS tid skulle man ha lagt 
in det i samma klassifikationssystem, som det är nu så krävs det för mycket 
arbete och tid för att ändra på det.  

 
Själva ämnesklassifikationen kommer att falla i framtiden, man söker mera på ämnesord, 

det är det som är viktigt.220 
 

Vid CTHB finns alla LC-koder representerade, men om man begränsar 
antalet poster till tre faller följande avdelningar bort: B. Philosophy, 
Psycology, Religion, och M. Music. Det största antalet poster finns inom: H. 
Social sciences, 4123, N. Fine Art, 1884, Q. Science, över 5000, T  Tecnology 
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över 5000, V, Navial science, 3200, och slutligen Z. Bibliography and Library 
science med 2502 poster. 

 
Indexering 
 Vid indexeringen görs inga speciella strängar utan det skapas auktoritetsposter 
och till dessa knyts engelska och svenska ord. Sjunde informanten vet att de 
vid KTHB använder sig av FOXPRO, CTHB har motsvarande system genom 
LC där det till varje klassifikationskod automatiskt läggs till ämnesord. När 
den sjunde informanten inför en ny klassning skapas en auktoritetspost som 
sedan hämtar hem orden. Nackdelarna är att CTHBs ämnesord inte framgår i 
LIBRIS eftersom dom bara automatgenereras. Den sjunde informanten vet 
faktiskt inte om det går att ordna så att de kan visas i LIBRIS och om orsakerna 
till varför de inte visas ges följande redogörelse:  

 När den lokala online-katalogen öppnades hade vi endast ett tryckt ämnesordsregister och 
det skulle dröja till hösten-93 innan det för varje LC-klassning, med hjälp av särskild 
programvara och manuellt inmatningsarbete, skapats notsvarande auktoritetspost med 
kontrollerade svenska och engelska ämnesord enl. Z:s mycket förenklade (många LC-
avdelningar saknas hos oss)och i vissa fall hemmagjorda version av LC-originalet. Jag 
misstänker att detta är den främsta orsaken till att vi valt att inte visa våra lokalt 
automatgenererade ämnesord i LIBRIS. En annan är att vi i slutet av 80-talet o. början av 
90-talet ansåg att användarna endast gjorde enkla ämnessökningar, med ett eller två 
sökord, i en onlinekatalog! För uttömmande ämnessökningar hänvisades på den tiden till 
andra hjälpmedel såsom abstractpublikationer och sökningar i ämnesspecifika 
databaser.221 

 

 Om Library of Congress subject headings, LSCH, framgår av bokens CIP-
post, och ämnesorden ej framgår i den bibliografiska posten, berikar de 
densamma med ämnesord enligt CIP-posten. Sjunde informanten använder sig 
även av SAO, men systemet har vissa begränsningar vad det beträffar 
naturvetenskap och teknik som går att utvecklas i ett samarbete med de övriga 
Tekniska forskningsbiblioteken.222   

Vid Arkitekturblioteket har CTHB en kontrollerad nyckelordslista som 
började byggas upp 1995.  Vid uppbyggnaden av nyckelordslistan användes 
databasen Byggdok. Arkitekturbiblioteket använder sig enbart av ämnesord på 
svenska, helt enkelt för att en del termer är svåra att översätta.223  

                                                 
221 Larsson, Carina, 2003-02-20, Intervjumaterial. 
222 Larsson, Carina, 2003-02-20, Intervjumaterial. 
223 Fredriksson, Elisabeth, 2003-02-20, Intervjumaterial. 
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5.2.2 Svar från dem som dagligen använder katalogen i arbetet 
Katalogisering 
Genomgående anser informanterna att katalogen är bra, det finns inga 
ologiskheter i den när den är väl uppbyggd. Det finns inga större problem med 
att återfinna material i katalogen eftersom det finns många sökmöjligheter. De 
anser även att datorn och internet har en enorm betydelse för hela 
verksamheten, materialet blir mera tillgängligt för alla. Forskarna får sitt 
material hem till datorn, de går inte längre till biblioteket som mera har blivit 
ett studentbibliotek. 

Tionde informanten anser att det finns en del problem med att söka efter 
examensarbeten, som kan vara besvärligt för låntagarna vilka gärna vill se hur 
andra har utformat dem. Det dubbla systemet med elektroniska böcker och 
tidskrifter är inte bra för låntagarna när de söker. Men LIBRIS kommer snart 
att lösa problemet med det elektroniska tidskrifterna. Givetvis skall de finnas i 
den datoriserade katalogen. Det kommer i framtiden att behövas löpande 
uppdatering av det elektroniska materialet hela tiden. Datoriseringen innebär 
inte mindre arbete utan snarare mer jobb. Det är viktigt att de blir informerade 
hela tiden när förändringar skall genomföras. 224 

Elfte informanten anser att i och med att titel och tilldelade ämnesord är 
skilda från varandra i katalogen blir det lite besvärligt att söka material. Det är 
tidskrävande att söka material som gör att studenterna tycker det är besvärligt. 
Studenterna söker gärna med hjälp av ett specifikt ämnesbegrepp vilket många 
gånger kan bli för svårt, de måste lära sig att se det i ett större sammanhang. 
Det finns ingen direkt kritik av katalogen, men arbetet med den är lite 
eftersatt. Det vore bra om det fanns en kort sammanfattning av boken och 
kapitelrubriken eller innehållet. Om det vore så skulle katalogdatabasen bli mer
a lik en artikel- eller bibliografskdatabas. Det finns nästan inga artiklar 
katalogiserade, utom en del inom arkitektur som handlar speciellt om 
Göteborg. Rapporter och delar i serier är väldigt dåligt katalogiseriade. Sedan 
är stora delar av CD-skivorna dåligt katalogiserade. Den provisoriska 
lösningen för det  elektroniska materialet är naturligtvis besvärligt. De 
uppmanar studenterna att söka både i den datoriserade katalogen och e-
tidskriftslisten.225 

Tolfte informanten tar upp att det ställer till problem för studenterna att de 
har UDK-klassifikationssystemet och en egen  ämnesordslista  vid  Arkitektur- 
                                                 
224 Wenander, Marie, 2003-02-20, Intervjumaterial. 
225 Andersson, Hanna-Kari, 2003-02-20, Intervjumaterial. 
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biblioteket när de skall  söka  material vid  huvudbiblioteket där de  använder  
LC som är ett helt annat system. Arkitekturstudenterna går  lätt  vilse  i  huvud-
  bibliotekets katalog och samlingar. Ingen  standard finns för det  elekroniska 
materialet som resulterar i att låntagarna inte hittar till det när de söker. Det 
hade varit smidigt om det hade funnits en enhetlig stuktur av det elektroniska 
materialet.226 
Klassifikation 
Åsikterna om klassifikationens betydelse är olika bland informanterna. Den 
tionde anser den är viktig för att man skall återfinna materialet och det är 
viktigt att det är kvalitet på arbetet. När det gäller framtiden för 
klassificeringen är den beroende av vad de väljer i framtiden, men anser att det 
är bra om den finns kvar eftersom: 

 För mig hänger klassifikationen ihop med indexeringen.227 

 
Den elfte informanten anser att den är nödvändig, men anser att: 

 Om man kunde få med de här sammanfattningarna skulle man bli midre beroende av 
dem. 
Jag vet inte om den har någon framtid. Bara en kod har ingen användning eller är svår att 
 använd för låntagarna.228 

 
Den tolfte informanten anser att klassifikationen har en framtid eftersom 

den är användbar för bibliotekarierna.229 
 

Indexering 
Enigheten bland de tre informanterna om att indexeringen och ämnesorden har 
en framtid är fullständig. Tionde informanten använder sig inte av någon 
tesaurus i sitt arbete utan det är LC som har ämnesorden och anser att:  

Indexeringen hänger samman med klassifikationen för mig, eftersom LC klassifika-
tionskod hänger samman med ämnesorden.230 

 

                                                 
226 Antonsson, Helen, 2003-02-20, Intervjumaterial. 
227 Wenander, Marie, 2003-02-20, Intervjumaterial. 
228 Andersson, Hanna-Kari, 2003-02-20, Intervjumaterial, 
229 Antonsson, Helen, 2003-02-20, Intervjumaterial. 
230 Wenander, Marie, 2003-02-20, Intervjumaterial. 



 68 

Elfte informanten anser att det är bra att katalogisatören kan lägga till egna
 ord, det bidrar till att materialet blir lättare att hitta. Sedan fortsätter 
informanten med att:  

 Ämnesord och indexering har en framtid, eftersom det är ämnesord som de flesta söker 
fram material på idag. När det gäller tesaurus inom det tekniska området så förutsätts det 
att de finns elektroniskt, för att de skall vara användbara. Men de kan bli bättre och mera 
användarvänliga.231 

 

Eftersom  låntagarna  i  huvudsak  använder  sig av ämnesord  när  de söke
r kommer  indexeringen att vara viktig för framtiden. Den till stora delar 
genmensamma synen bland bibliotekarierna vid CTH är att ämnesorden har en 
större betydelse för framtiden än vad klassifikationen har för verkamheten. 
 

 

 

Bild 4: LUCIA som är den datorbaserade bibliotekskatalogen vid Luleå Tekniska 
Universitetsbibliotek. Den är en direkt kopia av gamla LIBRIS katalogen.232 

5.3 Luleå Tekniska Universitets Bibliotek 
Luleå Tekniska Högskola inrättades den 1 juli 1971, vid starten bestod 
utbildningen av maskin-teknisklinje med 50 studenter. Överbibliotekarien 
berättar om den historiska utvecklingen:  

 

                                                 
231 Boström, Rose-Marie, 2003-02-20, Intervjumaterial. 
232 LUCIA, 2003-02-10, Luleå Teknska universitets bibliotekskatalog, lhttp://aleph.lib.luth.se/ALEPH/L
R5MSTMGKQSI4P3ADRT8BUH82X3QIFLH66DCQK7DUYF95MJ754-00093/file/start-0 
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Då hade man en intressant verksamhet som hette kvartersbibliotek som bestod av att man 
byggde bibliotek i varje hus. Men sedan så fick man i slutet av sjutiotalet nya lokaler och 
där drog man in allt till ett centralt bibliotek. Innan det inrättade man lärarhögskolan i 
centrum av Luleå stad. När jag kom fanns det två biblioteksenheter, en här i cetrum och 
en för lärarhögskolan, den konstruktionen hade man fram till 1994. Då vi skulle bygga 
nytt fanns tanken att bygga ut det vi hade, men det tyckte vi inte var någon bra ide. På 
något sätt fick man pengar och investeringsmedel så att man kunde bygga nytt. Sedan har 
vi kampusorter både i Boden, Skellefteå, Piteå samt Kiruna. Skellefteå är vi involverade i 
på det sättet att vi har samarbete mellan Umeå universitet och oss om biblioteksdrift för 
våra studenter. Skellefteå kommun driver själva biblioteket medan Umeå och vi är med 
och finansierar, plus att vi deltar i planeringsarbetet. Kiruna har en väldigt blygsam 
verksamhet är också ett samarbete med Umeå universitet.  Piteå, det är musikhögskolan, 
men verksamheten breddas, så vi kommer nog att ta över det biblioteket.233  

Vid LTU finns det speciella utbildningar med tvärvetensapliga 
inriktningar som är civilingenjörsutbildningar inom olika arenor, exempelvis 
innovativ teknik och företagande, media, musik och teknik samt nätverk och 
teknik. Det finns även civilingenjörsutbildning med inriktningen 
rymndteknik.234 

Bibliotekets samlingar består av 229.800 band och 6.600 löpande 
seriella titlar. Vid biblioteket används ALEPH datasystemet som även används 
vid Kungliga biblioteket och Umeå universitet. 

5.3.1 Svar från bibliotekarier som arbetar med katalogisering, klassifikation 
och indexering 

Katalogisering 
Vid Luleå Tekniska Universitets huvudbibliotek (LTUB) finns allt material i 
katalogen, även de elektroniska tidskrifterna. Dokument som inte finns i 
LIBRIS är dataprogram som lånas ut till kunderna exempelvis MatLab. Det 
andra som inte finns är varje del i vissa serier. Det som kommer att hända 
sedan är att de har något som heter E-publications för det egna materialet som 
kommer att finnas i LIBRIS. Men det är fortfarande på projektstadiet och de 
vet inte hur det kommer att se ut i den lokala katalogen eller om de nöjer sig 
med att det finns i E-public. 

Den trettonde informanten anser att:  

 Organiserandet av materialet är A och O, i och för sig kan man komma långt med fria 
termer eller med fri sökning på ord i titlar. Men det är ganska magert om man inte lägger 
med termer och koder, indexeringskoder. Jag tror att det är ett nödvändigt kompliment för 

                                                 
233 Höiseth, Terje, 2003-02-24, Intervjumaterial.  
234 VHS, 2003, Anmälningskatalog, linjer och program hösten 2003.s.79-81, VHS. Stockholm. 
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att kunna berika sökningen, berika ämnesinnehållet. Vissa titlar säger ingent helt enkelt, 
som gör att det är viktigt med bibliografiska uppgifter så att man inte får fattiga poster.235  

 

De har kommit fram till en lösning via LIBRIS att köra över allting eller 
att man skapar poster utifrån avtalet som gör att det inte blir några stora 
problem, när det sedan sker en automatisk revidering. Ändringen av 
tidskrifterna kommer att bli ett stort arbete när det skall genomföras. 236 

 Fjortonde och femtonde informanterna har givit liknade svar, därför är det 
inte nödvändigt att upprepa dem. 

  
Klassifikation 
För klassificeringen vid  LTUB av  humaniora  används SAB och för den tekni
-ska domänen DDK. Undantaget är dock matematiken  som använder UDK på 
 grund av samarbetet med den matematiska institutionen som klassificerar och 
indexerar själva materialet: 

Vi ville inte tvinga dom till Dewey för de ville inte det. De tycker att UDK var bättre för 
matte så därför blev det krav.237 

 

Sedan fanns det även en diskussion om vilket klassifikationssystem som 
skulle införas vid det nya biblioteket. Valet stod mellan att helt införa SAB-
klassifikationen eller att använda SAB för humaniora och DDK för tekniken. 
Bibliotekarierna enades slutligen om följande att: 

Man kunde inte helt gå över till SAB tyckte vi för att det systemet är så dåligt beträffande 
teknik, det täcker inte tekniska ämnen, tycker vi, det är en mycket dålig täckning.238 

 

Klassifikationen har fått en allt mindre betydelse i och med att de numera 
använder indexeringstermer. Det finns möjligheter att kombinera dessa med 
booleska operationer med hjälp datateknik vilket minskar betydelsen av 
klassifikationen. Klassifikationens huvudsakliga användning är numera som ett 
hylluppställningssystem och bra hjälpmedel för bibliotekarierna. 
Klassifikationssystemet  har inget värde för kunderna. Trettonde informaten 
anser att om man kombinerar sökningen med indexeringstermer och klassning 

                                                 
235 McMillen, Paul, 2003-02-24, Intervjumaterial. 
236 McMillen, Paul, 2003-02-24, Intervjumaterial. 
237 McMillen, Paul, 2003-02-24, Intervjumaterial. 
238 McMillen, Paul, 2003-02-24, Intervjumaterial. 
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är det en bra kombination. Klassifikationen är så pass viktig att den är värd att 
behålla.239 

Trettonde informanten anser att  

Av alla de ämnesområden som jag själv klassificerar är nog dokument inom 
miljövetenskap/-teknik svårplacerade inom Dewey. Dokumenten brukar vara så 
tvärvetenskapliga och inom Dewey är miljövetenskap/-teknik så spridd att jag upplever 
området som svårhanterligt. Kolla följande tabell med vårt försök till en praxis. Som du 
kan se är bilden komplicerad och splittrad trots att vi har gjort förenklingar och våra 
kunder får hoppa ganska mycket mellan olika koder (samt mellan Dewey och SAB). 

 
304.2 Humanekologi 

333.7 Miljön, miljöskydd, miljöekonomi, tvärvetenskapliga verk om miljön 

363.7 Miljöproblem, miljöföreningar, buller, etc. 

577 Ekologi 

628.1-.3 Vatten- och avloppsteknik 

628.4-.7 Avfalls- och miljöteknik 

Jur Oeöuh Miljörätt 

Qbiab:uh Kvalitetsstyrning, Miljöledning 

 
 Sedan tror jag att många här har svårt för dokument inom matematik, vilket kan delvis 
förklara den assistans som vi får i vårt samarbete med matematiskainstitutionen.240  

 

Det finns inte mycket att göra för att ändra på problematiken 
att de Tekniska forskningsbiblioteken har valt olika klassifikationssystem. 
Trettonde informanten anser att: 

Det vore en stor fördel om vi hade samma system, framför allt för LIBRIS. Sedan har vi 
det här stora. Jag tycker personligen att Sverige borde skrota SAB och helt gå över till 
Dewey. Jag kan inte begripa iden med att ha ett eget system, så är det. Det är så stort 
Dewey, det har ju Library of Congress och används i Storbritannien av British Library.241 

 
När det gäller klassifikationen så framkommer följande synpunkter på hur 

den används vid Luleå Tekniska Universitetsbiliotek.  

Vi går inte på djupet utan det är mera övergripande som det används. SAB tycker vi inte 
passar för tekniken, det var för grovt indelat, utan vi valde Dewey för att det är ett 

                                                 
239 McMillen, Paul, 2003-02-24, Intervjumaterial. 
240 McMillen, Paul, 2003-02-24, Intervjumaterial 
241 McMillen, Paul, 2003-02-24, Intervjumaterial. 
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modernt system. Sedan får man väldigt mycket hjälp med böckerna av Dewey om man 
inte kan ämnet riktigt.  UDK var inte så modernt, det hängde inte med helt enkelt.242   

 
När det gäller synpukter på varför det är så olika system vid de Tekniska 

forskningsbiblioteken erhålls följande svar från den  femtonde informanten:  
 

Med facit i hand tycker man att det är lite onödigt. Det har nog sina historiska skäl. Om 
man skulle kunna dra ett sträck och börja om hade det varit bra med samma system för 
alla. Här i Sverige är vi lite hemmablinda, varje bibliotek väljer sitt eget system. Det är 
förstås både på gott och ont. SAB är ett mycket allmänt system som är svensk orienterat 
när jag tittar på hur man klassificerar. UDK är även så där allmänt, men det har inte 
underhållits. Dewey är det klassifikationssystem som har underhållits mest, vilket gör att 
det är aktuellt. LC har jag inga kunskaper om. AMS det är väldigt specialiserat och 
matematikerna vill gärna ha det på sitt ämne. Jag förstår att sådana forskningsområden 
vill ha sina egna, de är bra för deras behov. EELS klassifikationen har skapats för artiklar 
men den kanske kan användas för böcker. Den var svår att anpassa till webb-platser. Jag 
tycker inte att det var något bra val. Det borde ha varit en helt annan organisation för att 
den skall fungera och det skall bli någon kvalitet. Inom geologin har det tidigare funnits 
ett specialklassifikationssystem. Jag anser att de är väldigt bra för ämnesmänniskor som 
söker, men väldigt svårt för andra, när det bygger på rena ämneskunskaper. Svårast för 
mig att indexera är de djuplodande, nog så teoretiska frågorna inom tillämpad fysik. 243 

 
Precis som vid KTHB i Stockholm används DDK-koder vid 

hylluppställning av dokumenten vid LTUB, men det finns en del skillnader. 
Hylluppställningssystemet vid LTUB är mycket mera fin indelat och innehåller 
fler poster. DDK-koder som inte använd vid LTUB: 100 Philosophy & 
psychology, 200 Religion, 400 Language och slutligen 800 Literature. En 
förklaring till varför de inte finns är att dessa placeras inom humaniora vid 
LTUB som klassificeras med SAB. Det största antalet poster finns inom 003-
006 Systemvetenskap. Data. Programmering med 32 poster, 500 
Naturvetenskap med 99 poster av vilket stora delar inom fysik, kemi och 
matematik, slutligen består 600 Teknologi, teknikhistoria av 93 poster varav 
övervägande delen inom anläggningsteknik, konstruktionsteknik, geometri, 
tillämpad fysik samt verkstadsteknik, småindusti, hantverk, hobby. Hela 
hyllistan är tillgänglig via Internet för allmänheten.244  

 
Indexering 

                                                 
242 Jonsson-Gärd, Barbro, 2003-02-24, Intervjumaterial. 
243 Filén, Paula, 2003-02-24, Intervjumaterial. 
244 Filén, Paula, 2003-02-10, Hyllista för böcker inom naturvetenskaper och teknik,  
http://www.luth.se/depts/lib/hyllor/DC-index.shtml 
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Gemensamt har alla informanterna givit samma svar, att de använder sig av fria 
termer på kapitelnivå och att det används både engelska och svenska termer. 
Ingen tesaurus från något teknikämne används vid indexeringen och de köper 
inte in några tjänster på området utan de gör allt arbete själva. 

 

5.3.2 Svar från dem som dagligen använder katalogen i arbetet 
Katalogisering 
Enligt överbibliotekarien finns det följande problem med katalogiseringen som 
han anser är viktigt att påpeka:  

Vi har samma problem som andra tekniska universitet, att bibliotekariekåren i stort sett 
består av kvinnor med humanistisk kompetens som inte är bra för verksamheten. Inte 
minst med tanke på när det gäller katalogiseringen.245 

 

Det finns en oerhörd brist på kunskaper. Utvecklingen har inneburit att 
under 20-30 år hade slutanvändarna inget att säga till om, det har nu ändrats till 
stor del. Det är även en viktig fråga hur mycket böcker man skall köpa. 
Överbibliotekarien tycker personligen att  samlingen skall halveras. Det kostar 
att ha böcker stående i ett bibliotek, de måste titta på hur mycket böcker som 
skall finnas. Det elektroniska kommer att ta över som med fördel kan läsas 
hemma. Katalogiseringsarbetet av det elektroniska dokumenten skall utföras på 
centralnivå, det kommer att bli en uppgift för LIBRIS att sköta det elektroniska 
materialet. Nu kommer LIBRIS snart att presentera en lösning på det 
elektroniska materialet. Den dagen de gör det och biblioteken kan få vettiga 
övergångar till reservationer, så är det inte säkert att de skall ha LIBRIS som 
webb-katalog. LTUB var ett av de få biblioteken här i Sverige som la in det 
elektroniska materialet i katalogen. De tycker så här även om det är ett ganska 
så radikalt beslut och skall allt material finnas i katalogen.246 

När det gäller utfomningen av katalogen framkommer följande åsikter 
bland informanterna vilka är nöjda med utformningen av katalogen som  har 
samma utformning som LIBRIS : 

Det ligger en pedagogisk tanke bakom det att katalogen liknar LIBRIS i utformningen. 
När det gäller böcker är det två källor som är viktiga för slutanvändarna, det är vi och 
LIBRIS, när det gäller gränssnitt. Där är det en stor fördel om gränssnitten ser lika ut.247  

                                                 
245 Höiseth, Terje, 2003-02-24, Intervjumaterial. 
246 Höiseth, Terje, 2003-02-24, Intervjumaterial. 
247 Höiseth, Terje, 2003-02-24, Intervjumaterial. 
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Vid de genomförda interjuerna framkommer det med den sextonde 
informanten att: 

Den går bra att använda, den är bättre än den som var förut. När man skall söka på ämne 
är den bra. Man kan både söka på svenska och engelska. Studenterna söker bara på 
ämnesord och inte på klassifikation. Här när de använder Dewey så är det för att hitta 
materialet på hyllorna. Man kan hjälpa dem att vara lite mera flexibla. Man påpekar för 
dem att prova olika sökbegrepp.248   

 
En annan viktig synpunkt erhåller jag från den sjuttonde informanten som 

anser att det finns en styrning av utfomningen från centralt håll: 

 Katalogen är ganska väl fungernade vi är delvis styrda av LIBRIS hur den skall vara 
utformad. För användarna kan det nog vara en del problem vid sökningen. Man blir lätt 
hemmablind och ser då inte själv vad som är problemen.249 

 

Bland alla informanterna finns det en enighet om att allt material skall 
finnas i katalogen oavsett om det består av tryckta eller elektroniskta 
dokument. 

 
Klassifikation 
Överbibliotekarien har en klar syn på vad han anser om 
klassifikationssystemen och vilket användnings område det har för 
veksamheten:  

Jag har sedan många år tillbaka tyckt att det enda som är användbart inom 
klassifikationen det är Dewey. När det gäller för hyllorna måste man ha något system för 
att sätta upp dem på efter koder och nummer. Vi hade UDK medan lärarhögskolan hade 
SAB. När vi flyttade in ändrade vi till Dewey. Dewey för att det rätt och slätt är så att 
klassifikationen står i böckerna. Man behöver inte leta i olika källor, utan man kan finna 
den i boken. Klassifikationen har en framtid när det gäller att strukturera materialet på 
hyllorna. Jag har ingen bra ersättning för det. När det gäller klassifikationen finns det ett 
stort arbete med att hela tiden underhålla dem. Men Dewey har den fördelen att det 
används nästan över hela världen, medan UDK för en mera tynande tillvaro. Sedan är jag 
tveksam till ett sådant provinsielt som SAB-systemet. De menar att det är ett svenskt sätt 
att beskriva på. Det är lite knepigt.250 

 
Specialklassifikationen AMS är för begränsad för att använda vid bibliotek, 
utan används mera vid publicering av dokument inom matematiken. 

 
                                                 
248 Ahlmer, Ingela, 2003-02-24, Intervjumaterial. 
249 Notsten, Birgitta, 2003-02-24, Intervjumaterial. 
250 Höiseth, Terje, 2003-02-24, Intervjumaterial. 
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 Sextonde informanten ger en inblick i vad klassifikationen har för 
betydelse och hur  den vanlige låntagaren söker efter material i katalogen vid 
biblioteket och menar att de främst använder sig av ord:  

Klassificeringen är mera för bibliotekarierna än för användarna som mera söker på 
ämnesord.251 

 

Den sjuttonde informanten menar dock att det är bra att använda sig av 
klassificeringen vid sökningen  och ger en annan synvinkel som lyfts fram vid 
följande uttalande:  

Även om man nu kan göra sökningar med fritext så blir det bättre sökningar med 
klassifikation. Jag tror att klassifikationen kan behövas både för böcker och för det som 
finns på nätet.252 

 

Alla informanterna anser att klassifikationen har en framtid när det gäller 
att organisera materialet och för att placera dokumenten på hyllorna. De anser 
att det inte finns någon riktig ersättning för klassifikationen när det gäller att 
strukturera materialet. 
 
Indexering 
Arbetet med att indexera materialet påverkas enligt överbibliotekarien av 
samma problem som råder vid att klassificera materialet som även resulterar i 
svårigheter att hantera dokumenten vid lagringen: 

När det gäller indexeringen som jag tidigare sa, så tycker jag att det är ett problem när 
man inte har ämneskunskaperna inom bibliotekariekåren. Hos oss är det exempelvis 
matematikerna som klassificerar och indexerar sitt eget material.253 

 

Det framgår vid annalysen av det insamlade intervjumaterialet att 
övervägande delen av infomanterna anser att indexering och ämnesord är 
viktigare för att göra dokumenten sökbara.  Bland annat belyser den sextonde 
informanten denna syn genom följande svar:  

Indexeringen är viktig när den ökar sökbarheten.254 

                                                 
251 Ahlmer, Ingela, 2003-02-24, Intervjumaterial. 
252 Notsten, Birgitta, 2003-02-24, Intrevjumaterial. 
253 Höiseth, Terje, 2003-02-24, Intervjumaterial. 
254 Ahlmer, Ingela, 2003-02-24, Intervjumaterial. 
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En annan synpunkt på vad indexeringen har för betydelse för de som söker 
efter dokument framkommer av följande svar som den sjuttonde informanten 
har uttryckt det :  

Användarna söker på ord. Man får mera sorterade sökningar med indexeringssökningar.255 
 

Vid LTUB har datorn en stor inverkan på hela verksamheten som är till 
nytta för den geografiska spridningen av de kampusområden som finns. Viktigt 
för verksamheten är de elektroniska dokumenten som går att läsa där det finns 
tillgång till datorer. Allt material finns i den datoriserade katalogen och någon 
kortkatalog finns inte vid huvudbiblioteket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
255 Notsten, Birgitta, 2003-02-24, Intervjumaterial. 
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6. SLUTANALYS 
 
 
Kunskapsorganisationens utformning inom Tekniska forskningsbibliotek har 
varit huvudintresset för uppsatsen. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur 
katalogisering, klassificering och indexering utförs vid tre utvalda Tekniska 
forskningsbibliotek. En del har även bestått av att klargöra och lyfta fram 
problem förknippade med kunskapsorganisationen. Utifrån den teoretiska 
utgångspunkten som är en kombination av diskurs- och domänanalys har 
erhållits en mera nyanserad bild av det kvalitativt insamlade materialet. Teorin 
lyfter även fram att domänens gemensamma språk och diskurs har en klar 
påverkan av verksamheten som i det här fallet är kunskapsorganisationen vid 
Tekniska forskningsbibliotek. 

Grundvetenskaperna inom den tekniska domänen är fysik, kemi och 
matematik. Det gemensamma språket för den tekniska domänen är 
matematiken, utan den skulle det inte gå att utföra beräkningar eller att skriva 
formler. Givetvis präglas dokumentationen vid de Tekniska 
forskningsbiblioteken av domänens gemensamma språk och dess 
grundvetenskaper. Väldigt tydligt framgår det att vid alla tre Tekniska 
forskningsbiblioteken i undersökningen har matematiken till stora delar egna 
separata bibliotek där matematikerna själva tar hand om dokumentationen. En 
fördjupning av vad detta har för betydelse för verksamheten kommer att göras 
under respektive del i kunskapsorganisationen senare av analysen. 

Tekniska domänen har en stor betydelse för dagens samhällsutveckling, för 
kommunikationen av olika kunskaper. Staten insåg tidigt betydelsen som 
resulterade i mitten av 1900-talet till stora satsningar på högre utbildning och 
forskning inom området. Resultatet blev en explosion av dokument som de 
Tekniska forskningsbiblioteken skulle hantera efter bästa förmåga. 
Övervägande delen av dokumentationen vid Tekniska forskningsbibliotek 
består av tidskrifter och rapporter som krävdes för den snabba publiceringen av 
forskningsresultaten. Bibliotekarierna hade svårt att hantera denna form av 
dokumentation som resulterade i utvecklingen av dokumentalister vilka arbetar 
med att indexera materialet.  

Lösningen av problematiken med att kunna publicera resultaten på kortast 
möjliga tid hittade staten inom den tekniska domänen och består av datateknik. 
Stadskontoret erhöll i uppdrag att utveckla LIBRIS som blev en överföring av 
kortkatalogen till datamiljön under 1970-talet. Den första stora datoriseringen  
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av forskningsbiblioteken svarade LIBRIS  projektet för, som blev en 
gemensam nationell katalog. Den andra perioden av datoriseringen inledes 
under 1990-talet och består av att dokumenten i form av böcker och tidskrifter 
datoriseras och den är fortfarande bara i början av utvecklingen. 

Överföringen av dokumenten till elektronisk miljö är av stor betydelse 
speciellt för en forskningsbiblioteksverksamhet som den vid Luleå Tekniska 
Universitet vilken har stora avstånd mellan sina campusområden. Sammantaget 
kommer alla dessa faktorer att inverka direkt eller indirekt på utformningen av 
kunskapsorganisationen vid de Tekniska forskningsbiblioteken. 

6.1    Katalogisering 
Datoriserade katalogernas gränssnitt vid de tre Tekniska forskningsbiblioteken 
har inga likheter med varandra. Luleå Tekniska Universitetskatalog LUCIA är 
däremot en direkt kopia av gamla LIBRIS vilket består i princip av ett formulär 
som fylls i vid sökningen. Vid båda Tekniska forskningsbiblioteken  i 
Göteborg och Luleå framgår det av diskursen att de är relativt nöjda med 
katalogens utformning. Men vid CTHB är diskursen mera nyanserad än vid 
LTUB. Under intervjun med en av informanterna vid CTHB framkommer det 
att problem finns med att söka dokument när det inte går att kombinera olika 
sök alternativ som exempelvis titel och tilldelade ämnesord. Informanten anser 
även att en sammanfattning av dokumentet skulle underlätta sökningen av 
materialet. Vid CTHB finns ingen avancerad sökning utan man söker i 
huvudsak separat på alla de olika delarna som exempelvis författare, titel, 
ämnesord eller klassifikation som främst är till för bibliotekarierna. 

Den rådande diskursen vid KTHB är mer kritisk mot sin egen katalog. 
Mycket beroende på att de nyligen har flyttat biblioteksverksamheten till nya 
lokaler och att de även har bytt datasystem. Flytten har resulterat i att 
placeringarna i katalogen inte stämmer överens med dem som är i verkligheten. 
Speciellt problematiskt är det med de tryckta tidskrifterna som kan vara 
placerade på olika ställen vilket försvårar sökningen. Det framgår en tydlig 
skillnad i diskursen mellan bibliotekarierna som arbetar med att katalogisera 
dokumenten och de som dagligen använder sig av katalogen. Bibliotekariena  
som arbetar med att katalogisera materialet är till stora delar nöjda med 
katalogen och anser att det inte finns så stora problem att söka dokument. 
Bibliotekarierna  som dagligen använder sig av katalogen påpekar att det 
fortfarande efter flytten finns en hel del problem relaterade till själva flytten av 
dokumenten som handlar om var dom är placerade. Sedan är de även kritiska 
till själva den grafiska utformningen av katalogen som borde vara mera lik de 
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övriga sidorna i KTHs hemsidor. Den mest kritiska diskursen svarar 
ämnesspecialiserna för som anser att katalogen är dåligt strukturerad, klumpigt 
uppbyggd och att den avancerade sökningen inte fungerar tillfredställande. 
Eftersom de till stora delar arbetar med databaser är det en sådan de framhåller 
som förebild för katalogen. De anser även att presentationen av dokumenten 
har stora brister utifrån exempelvis när det gäller placering, det kan stå att de är 
placerade på två ställen i bibliotekets lokaler vilket gör det svårt för låntagarna 
att veta var de skall hitta dokumentet. Vid alla tre Tekniska 
forskningsbiblioteken finns det en diskurs ibland en del av informanterna som 
handlar om att alla biblioteken borde använda samma datasystem. 

Största gemensamma problemet för dem alla är hanteringen av de 
elektroniska dokumenten i form av böcker och främst tidskrifter. Vid LTUB 
har de valt att lägga in materialet i katalogen, medan de övriga två har valt att 
göra separata listor för det elektroniska dokumenten. Kritiken mot systemet 
med separata listor för det elektroniska materialet är att låntagarna kanske 
missar det fullständigt på grund av att det saknas i katalogen. Ett annat 
gemensamt problem är det eget producerade materialet där både CTHB och 
LTUB erhåller exemplar av allt som produceras. Vid CTHB har de ett 
undantag från avtalet om pliktleveranser som gör att om den studerande inte 
lämnar in ett exemplar erhåller de ingen examen. Vid KTHB är diskursen 
anorlunda när de har uppenbara problem med att erhålla exemplar av det egen 
producerade materialet. Eftersom KTHB är ansvarsbibliotek för teknik borde 
även de erhålla rätten till pliktexemplar som skulle lösa en stor del av 
problemen med att de inte erhåller exemplar av alla dokument vilka produceras 
hos dem årligen.  

Den diskurs som förs om LIBRIS ser till stora delar lika ut vid de tre 
Tekniska forskningsbiblioteken. Övervägande delen av informanterna har stor 
tilltro till LIBRIS-projektet att lösa problematiken med det elekroniska 
dokumentens representation i katalogen. De anser även att samarbetet kring 
den nationella katalogen LIBRIS fungerar bra och att det är mycket viktigt. 
Bland en del av informanterna finns synen att stora delar av katalogiseringen 
skall utföras centralt vid LIBRIS och inte vid de respektive Tekniska 
forskningsbiblioteken, när det är ekonomiskt ohållbart och är tidskrävande. 
Sedan anser många att färdiga katalogposter skall erhållas med dokumenten. 
Enligt Arlene. G. Taylor är det viktigt att biblioteken är noga vid kopiering av 
redan färdiga poster med att granska och redigera dem innan de införs i 
katalogen. Skulle katalogposterna bara införas utan kontroll riskerar katalogen 
att bli ojämn i strukturen och länkningen mellan olika dokument inom ett ämne 
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inte att fungera. Den första informanten vid KTHB anser att även om de 
kommer att införa ett system där katalogposter köps färdiga från förlaget måste 
de förses med svenska ämnesord, eftersom de inte finns på posterna när de 
kommer till biblioteket. 

Vid de humanistiskt inriktade forskningsbiblioteken finns det ofta problem 
med att bestämma var ett dokument skall placeras utifrån ämnesinnehåll. Inom 
Tekniska forskningsbiliotek är problematiken snarare förknippad med bristen 
av ämneskunskaper bland bibliotekariekåren. Övervägande delen av 
bibliotekarierna har en humanistisk inriktning som gör att de inte behärskar 
domänens gemensamma språk vilket är matematik. Eftersom den tekniska 
domänens gemensamma språk är matematik blir det även svårt för 
bibliotekarierna att katalogisera andra ämnen som exempelvis fysik och kemi. 
Den andre informanten vid KTHB anser att det är möjligt att lära sig grunderna 
inom många ämnen om man bara vill. Kunskapsklyftorna som 
bibliotekariekåren har skulle enkelt åtgärdas genom fortbildningsdagar. 
Kompetensen  och kunskaperna inom den tekniska domänen finns redan inom 
de tekniska högskolorna och universiteten. 

Bibliotekarierna som dagligen arbetar med att katalogisera dokumenten 
anser att MARC21 formatet är bra och mycket användbart när det går att 
överföra bibliografiska poster mellan olika system. Det har även inneburit en 
internationalisering av verksamheten och några anser att det har resulterat i en 
amerikanisering av systemet. Det finns problem med MARC21 när det gäller 
att skriva in delar i serier när det inte finns representation för huvudpost och 
delpost. Enligt Elaine Svenonius har en del av den täta bibliografiska posterna 
som tidigare fanns förlorats när katalogposterna överfördes till datamiljö.  

Övervägande delen av informanterna är negativ till att de Tekniska 
forskningsbiblioteken inte använder sig av ett gemensamt datasystem. Genom 
att enas om ett enhetligt system skulle det bli lättare att söka efter information 
för användarna. En lösning av problemet kanske finns via LIBRIS som kan bli 
den gemensamma katalogen för dem alla med lokala variationer. Det visar sig i 
undersökningen att väldigt många använder sig av LIBRIS redan i dag när de 
söker efter dokumentation som finns inom de Tekniska forskningsbiblioteken.   

  Enligt Jennifer Rowley och John Farrow har gränserna mellan de olika 
formerna av kunskapsorganisation som finns i form av kataloger, indexering, 
registersystem och nätverksresurser suddats ut när de överförts till en 
datorbaserad miljö. Det märks i verksamheten vid de Tekniska 
forskningsbiblioteken när det elektroniska materialet enbart indexeras i den 



 81 

datorbaserade katalogen, vilket är vanligt förekommande inom tidskrifts 
databaser. 
 

6.2    Klassifikation 
Dokument som i huvudsak klassificeras vid de Tekniska forskningsbiblioteken  
är monografier och i vissa fall några enstaka rapporter. Det övriga dokumenten 
bestående av doktorsavhandlingar, tidskrifter och övervägande delen av 
rapporterna katalogiseras och indexeras enbart. Enligt Elaine Svenonius är 
klassifikationens uppgift att länka samman olika dokument inom ett ämne 
oavsett vilken utformning materialet har. Birger Hjörland däremot anser att 
ibland kan även ämnesorden fylla funktionen som sammanfogande mellan 
olika dokument inom en domän. Vid de Tekniska forskningsbiblioteken finns 
ingen sådan sammanfogande funktion. Vid LTUB har de valt att lägga in allt 
material i katalogen oavsett dokumentets utformning som delvis gör det 
möjligt att erhålla relativt stora delar av materialet. 

Två viktiga faktorer nämner informanterna i diskursen som orsak till varför 
de inte anser att SAB-klassifikationen är användbar för den tekniska domänens 
dokument. Den första är att SAB är ett mera allmänt system med grov 
indelning och inte lämpligt för mera finindelade ämnen såsom teknik. Det 
andra är att det är ett allt för nationellt klassifikationssystem som inte passar 
för mera internationellt inriktade forskningsbibliotek. Vid både KTHB och 
LTUB används klassifikationssystemet DDK både vid klassificeringen  av i 
huvudsak monografier och som hylluppställningssystem. CTHB har alltid haft 
LC som klassifikationssystem och de används vid klassificering av 
monografier och en del rapporter. Både DDK och LC-klassifikationen finns 
representerade  som CIP-koder i den engelskspråkiga litteraturen, vilket även 
det har gjort att de Tekniska forskningsbiblioteken har valt dessa. Både KTHB 
och LTUB har till stora delar slutat att använda UDK-klassifikationen på grund 
av att underhållet är eftersatt och den inte är moderniserad.  Vid både KTHBs 
matematiska bibliotek och CTHs institutionsbibliotek används 
specialklassifikationen AMS som matematikerna själva använder sig av vid 
klassificering och indexering av sina egna dokument. Vid LTUB vill 
matematikerna gärna använda AMS men får inte det, i stället använder de 
UDK-klassifikationen vid det matematiska biblioteket. Jennifer Rowley och 
John Farrow rekomendation är att undvika att använda sig av 
specialklassifikationssystem när de är för begränsade till ett område. 
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6.3 Indexering 
Övervägande delen anser att indexeringen är viktigare är klassificeringen som 
kan vara en syn de har när materialet i huvudsak består av tidskrifter som 
enbart indexeras. Ämnespecialiserna vid IDC är kritiska till hur indexeringen 
används vid KTHB och anser att den måste förbättras. Indexeringen av 
dokumenten har stora brister som gör att det blir svårt att hitta dokumenten de 
söker efter. De anser att dokumenten borde beläggas med flera ämnesord, upp 
till minst tio för att göra sökningen fullgod, precis som det är i databaserna. 
 Problematiken vid Arkitekturbiblioteken måste lösas i samarbete med de 
övriga biblioteken i Europa när det enligt Elaine Svenonius syn är en politisk 
fråga eftersom arkitekturämnet är reglerat via EU-direktiv. 
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7. SAMMANFATTNING 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur de Tekniska forskningsbibliotekens 
kunskapsorganisation är utformad och om det finns några problem förknippade 
med området.  Insamlingen av materialet har genomförts utifrån en kvalitativ 
metod som består av litteraturstudier och sedan studier samt intervjuer vid tre 
Tekniska forskningsbibliotek. De tre utvalda Tekniska forskningsbiblioteken är 
Kungliga Tekniska Högskolans huvudbibliotek, (KTHB), Stockholm,  
Chalmers Tekniska Högskolans huvudbibliotek (CTHB), Göteborg och Luleå 
Tekniska Universitets huvudbibliotek (LTUB). 

Teoretiska utgångspunkten som är en kombination av diskurs- och 
domänanalys har använts vid granskningen av materialet för att klargöra de 
likheter och skillnader som finns i utformningen av kunskapsorganisationen 
vid de tre tekniska forskningsbiblioteken . 

Tekniska forskningsbibliotekens elektroniska kataloger har till stora delar 
inga likheter med varandra, däremot är LTUBs katalog en direkt kopia av 
LIBRIS gamla katalog. 

Den rådande diskursen inom de Tekniska forskningsbiblioteken över 
utformningen av kunskapsorganisationen  är klart påverkad av den tekniska 
domänens gemensamma språk som är matematik. Vid alla de utvalda Tekniska 
forkningsbiblioteken har matematiken till stora delar separata bibliotek där 
matematikerna själva hanterar dokumenten. Vid både KTHs 
matematikbibliotek och CTHs institutionsbibliotek används 
specialklassifikationssystemet  AMS för att katalogisera, klassificera och 
indexera materialet. Matematikerna måste använda sig av AMS vid publicering 
av eget producerade dokument inom sin domänen. Vid LTUB får inte 
matematikerna använda sig av AMS eftersom överbibliotekarien själv är 
matematiker och anser att det är ett för begränsatt klassifikationssystem. 
Enigheten bland bibliotekariekåren  är stor om att SAB inte är något 
användbart system för den tekniska domänen. Eftersom verksamheten vid de 
Teknsika forskningsbiblioteken är internationellt inriktad är DDK och LC mera 
användbara system när de används i stora delar av världen. 

Den huvudsakliga dokumentationen vid de Tekniska forskningsbiblioteken 
är tidskrifter som numera till övervägande delen är elektoniska. Eftersom de 
enbart indexeras är den dominerande diskursen bland informanterna att 
indexeringen är viktigare än klassifikationen i framtiden. 
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Uppsala universitet 
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753 14 Uppsala 
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Till Överbibliotekarien vid Kungliga Tekniska Högskolan 
 
Jag heter Britt Dagbo och studerar biblioteks- och nformationsvetenskap vid Uppsala 
Universitet. Under den fjärde och sista terminen av utbildningen skall vi genom att  
fördjupa oss inom ett område skriva en magisteruppsats i biblioteks- och informations-
vetenskap. Efter en mycket givande praktiktid (02.09.23 – 02.10.25) vid Kungliga Tekniska 
Högskolans huvudbibliotek i Stockholm, blev jag allt mer intresserad av hur arbetet med att 
katalogisera, klassificera och indexera utförs vid de tekniska forskningsbiblioteken.  
 
Min uppsats kommer att behandla kunskapsorganisation som är ett av de centrala begreppen 
inom biblioteks- och informationsvetenskapen och som omfattar forskning i katalogisering, 
klassifikation och indexering. Den revolutionerande dator tekniken har resulterat i stora 
förändringar av hur dokument kan lagras och presenteras. Dessutom består stora delar av 
materialet numera av elektroniska tidskrifter och fulltextdatabaser vilket erbjuder användarna 
en oändlig tillgång av material.  
 
Syftet med uppsatsen är att analysera själva arbetet med att klassificera, indexera och 
katalogisera vid de tekniska forsknings-biblioteken i Sverige. Följande frågor vill jag besvara: 
  
 Vilken form av klassifikationssystem används?  
 Hur används klassifikationssystemet?  
 Hur indexeras materialet? 
 Hur är katalogen utformad?  
 Vilket materal finns respektive inte finns i katalogen?  
 Vilket inflyttande har dator tekniken haft på innehållet i katalogen?  
 Finns det några problem förknippade med dessa olika områden vid biblioteken?  
 
Det är många frågor jag vill erhålla svar på genom i huvudsak studier av material och 
litteratur, men det kommer inte att räcka när det inte finns mycket skrivet om tekniska 
forskningsbibliotek och kunskapsorganisation. Dessutom kommer jag att behöva genomföra 
kvalitativa intervjuer med dels dom som arbetar med katalogiseringen samt dels dom som 
dagligen använder sig av katalogen i sitt arbete. Jag vore mycket tacksam om det går att 
erhålla tid för att utföra intervjuer och studier av katalogisering, klassifikationen och 
indexering vid Kungliga Tekniska Högskolan. Utöver bibliotekarier är även 
ämnesspecialiserade informantiker intressanta för undersökningen. Det är även viktigt att 
personer från filialbibliotek är representerade. Det vore mycket bra om jag kunde erhålla 
namnförslag på personer som är lämpliga för undersökningen. Intervjuerna planeras 
genomföras veckorna 4-7 under  2003. Eftersom inte mycket är skrivet anser jag det vara ett 
viktigt ämne att behandla för den kommande forskningen inom kunskapsorganisation. 
 
 
 



                                                                                                                                        Bilaga 1. 
 Det är bra om ni kan lämna besked snarast möjligast, dock senast den 13 jannuari om ni vill 
delta i undersökningen. Om ni har frågor beträffande undersökningen går det bra att kontakta 
mig per telefon eller via e-post. Brevet kommer även att sändas som vanlig post till Kungliga 
Tekniska Högskolans Huvudbibliotek, Chalmers Tekniska Högskolans Bibliotek och Luleå 
Tekniska Universitets Bibliotek. 
 
Jag tackar på förhand för ert intresse. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Britt Dagbo 
018-24 78 86 
e-post: britt.dagbo.5980@student.uu.se 
 



Frågor till användarna                                                                                                Bilaga 2. 
 
1. Berätta vad du anser om utformningen av katalogen? 
2. Finns det några problem med att hitta material i katalogen? 
3. Hur anser du att katalogen bör vara utformad? 
4. Har organiserandet av materialet någon betydelse för att det skall gå att  återfinna 

materialet?  
5. Vilket material finns respektive inte finns i katalogen? 
6. Finns det någon kritik av den nuvarande strukturen? 
7. En stor del av materialet består av elektroniska tidskrifter som många gånger inte återfinns 

i katalogen, berätta vad du anser om det? 
8.  Jennifer Rowley påpekar i sin bok ”the electronic library” att medan det för   

katalogdatabaser inom bibliotek finns ett enhetligt MARC fromat, så finns   det inte inom 
de elektroniska tidskrifterna och databaserna några gemensamma principer för hur de skall 
vara utformade, vilket leder till svårigheter att finna i materialet för de som söker. Vad 
anser du?  

9. Ett annat problem är även att det elektronska materialet förändras över tiden. 
Berätta vad du anser det innebär för att lagra materialet? 

10. Vilken betydelse har datorn för katalogen? 
11. Vilken betydelse har Internet? 
12. Vad anser du om klassificeringen? 
13.  Har klassifikationen någon framtid? 
14.   Vad anser du om indexering? 
15.   Har den någon framtid? 
16.   Inom det tekniska området finns det en rad väl utarbetade tesaurus, har dessa någon 

betydelse för verksamheten? 
17.  Finns det något samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan Bibliotek, Chalmers 

Tekniska Högskolans Bibliotek och Luleå Tekniska Univeristets Bibliotek när det gäller 
katalogisering, klassifikation och indexering? 

18.  Vilka skillnader finns det mellan KTHB, CTHB samt LTUB? 
19.   Hur hanteras det eget producerade materialet, i form av rapporter och     

doktorsavhandlingar? 
20.  Hur kommer dokumenten att i framtiden lagras och  pressenteras för      användarna?       
21.   Berätta vad du anser att ekonomin har för inverkan på arbetet? 
 
Även om detta är många frågor så kan det vara någonting som du anser är mycket viktigt att 
behandla inom området katalogisering, klassifikation och indexering. Det är mycket bra om 
du tar upp det sedan vid mötet för intervjun, jag är mycket tacksam för den information jag 
kan komma över inför min analys. 
 
Många hälsningar Britt Dagbo 
 
 
     
 
 
 
 
 
 



 



Frågor till de som utför arbetet med katalogiseringen                                             Bilaga 3. 
 
1. Vilken form av klassifikationssystem används? 
2. Hur används klassifikationssystemet? 
3. Inom de Tekniska Forskningsbiblioteken används det en rad olika klassifikationssystem 

exempelvis  S.A.B, D.D.C, L.C, U.D.C. och egna utarbetade. 
Berätta vad du anser om det? 

4. Varför har det blivit så? 
5. Vad anser du om följande klassifikationssystem? 

SAB 
     DDC 
     UDC 
     LC 
     Specialsystem för matematik utarbetat av AMS 
     Specialsystem som används i EELS ENGINEERING E-LIBRAR 
      SWEDEN utarbetat av Engineering information inc. 
6. Vilka övriga specialklassifikationssystem känner du till inom det tekniska  
      området? 
7. Vad anser du om specialklassifikationssystemen? 
8.  Hur indexeras materialet? 
9. Inom det tekniska området finns det en rad väl utarbetade tesaurus, används dessa vid 

indexeringen? 
10.  Vilket material finns respektive inte finns i katalogen? 
11.   Har organisarandet av materialet någon betydelse för att det skall gå att   återfinna 

materialet? 
12.  En stor del av materialet består av elektroniska sitskrifter som många gånger inte 

återfinns i katalogen, berätta vad du anser om det? 
13.  Jennifer Rowley påpekar i sin bok ”the electronic library” att medan det för   

katalogdatabaser inom bibliotek finns ett enhetligt MARC fromat, så finns   det inte inom 
de elektroniska tidskrifterna och databaserna inga gemensamma principer för hur de skall 
vara utformade, vilket leder till svårigheter att finna i materialet för de som söker. Vad 
anser du?  

14.  Ett annat problem är även att det elektronska materialet förändras över tiden. 
 Berätta vad du anser det innebär för att lagra materialet? 

15.  Finns det några problem med att hitta material i katalogen? 
16.  Har det nyligen genomförts några förändringar av katalogen? 
17.  Finns det några problem förknippade med dessa olika områden vid biblioteket?  
18.  Sker det något samarbete med andra yrkesgrupper för att utföra arbetet? 
19.  Vilket arbete utför ni själva? 
20.  Vilka tjänster köper ni in? 
21.   Varifrån köper ni in tjänsterna? 
22. Finns det tjänster inom området som ni kan erbjuda andra? 
23. Vilken betydelse har datorn för katalogen? 
24. Vilken betydelse har Internet? 
25.  Hur fungerar LIBRIS? 
26.  Finns det något samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan Bibliotek, Chalmers 

Tekniska Högskolans Bibliotek och Luleå Tekniska Univeristets Bibliotek när det gäller 
katalogisering, klassifikation och indexering? 

27. Vilka skillnader finns det mellan KTHB, CTHB samt LTUB? 
 



                                                                                                                                      Bilaga 3. 
28. Hur hanteras det eget producerade materialet, i form av rapporter och     

doktorsavhandlingar? 
29. Berätta vad du anser att ekonomin har för inverkan på arbetet? 
Även om detta är många frågor så kan det vara någonting som du anser är mycket viktigt att 
behandla inom området katalogisering, klassifikation och indexering. Det är mycket bra om 
du tar upp det sedan vid mötet för intervjun, jag är mycket tacksam för den information jag 
kan komma över inför min analys. 
 
Många hälsningar Britt Dagbo 
 
 
       
 
 




