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Abstract 
In 2008 the National Library of Sweden decided to switch from the Swedish classification system (SAB) to 
Dewey Decimal Classification (DDC). The main reasons were that the use of an international classification sys-
tem would enhance the accessibility of the Swedish bibliography in other countries and that less time could be 
spent on classifying foreign material already classified with DDC, and lastly the SAB-system was considered 
insufficient for the needs of large libraries. Later that same year the Swedish Library Association recommended 
all Swedish public libraries to follow the National Library’s decision to adopt the DDC.  

The purpose of this thesis is to examine the transition from SAB to DDC in the public libraries of Sigtuna. 
The main aims are to investigate why the decision was made to adopt the DDC and how the system has been 
implemented. Particular attention is drawn to the difficulties and problems that have arisen while organising the 
libraries open shelves with DDC and to the ways in which the difficulties have been handled. These questions 
are examined through a pragmatic perspective on Knowledge Organization that focuses on the contexts and 
domains in which the classification system is used. The empirical material is drawn from qualitative interviews 
with the former director of Sigtuna public libraries and with the in-charge of the catalogue department. 

The results show that there are international, qualitative and practical motives behind the decision to adopt 
the DDC in the public libraries of Sigtuna. The results also show that use of the DDC as a tool to organize the 
libraries open shelves has lead to several practical difficulties that are mainly caused by the consistent way in 
which the DDC divides and spreads the material by subject. DDC’s inability to separate between translations and 
original language, and literary science from literary fiction, has been particularly problematic. In order to work 
out solutions for these problems, and because of the lack of established routines, the DDC has been implemented 
successively in Sigtuna. The thesis concludes with a general discussion that calls for a more coordinated effort to 
adapt the DDC to the context of the Swedish public libraries. 
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Inledning 

I november 2008 beslutade KB (Kungliga biblioteket) att lämna SAB (Klassifikat-
ionssystem för Svenska Bibliotek) för att gå över till det internationellt spridda 
DDK (Dewey Decimalklassifikation). Målet med övergången var att uppnå en 
ökad internationalisering, rationalisering och kvalitetshöjning. Det argumenterades 
för att införandet av DDK skulle leda till att den svenska bibliografin blev synligare 
i ett internationellt sammanhang och innebära att mindre resurser behöver läggas 
ned på att klassificera utländskt förvärv samt att DDK är ett mer utbyggt och 
bättre underhållet klassifikationssystem än SAB.  

Senare samma år publicerade Svensk biblioteksförenings utvecklingsråd en 
rapport där även folkbiblioteken rekommenderas att byta till DDK. Rekommen-
dationen grundar sig på samma internationaliserings-, rationaliserings- och kvali-
tetsmål som ligger till grund för KB:s beslut. Rapporten poängterar därtill att ett 
enhetligt klassifikationssystem på folk- och forskningsbiblioteken bidrar till ett 
mer sammanhållet nationellt biblioteksväsen. Men införandet av ett internationellt 
klassifikationssystem medför samtidigt en rad praktiska problem som behöver 
lösas för att systemet ska kunna fungera i en svensk bibliotekskontext. Problemen 
har uppmärksammats i ett flertal rapporter av KB och Svensk biblioteksförening. 
Det påpekas bland annat att DDK präglas av ett amerikanskt synsätt som innebär 
att klassifikationsschemat inte alltid stämmer överens med svenska förhållanden 
och att DDK enbart klassificerar ämne, vilket innebär att systemet inte uttrycker 
språk, medieformat och målgrupp. 

Införandet av DDK innebär att även hylluppställningen påverkas i och med 
att de allra flesta bibliotek ställer upp sina medier i enlighet med SAB-systemet. 
Att använda DDK som ett verktyg för organiseringen av hyllbestånden kräver 
tillvägagångssätt och strategier som kompenserar för systemets brister. Eftersom 
DDK till skillnad från SAB på ett konsekvent sätt utgår ifrån ämne som indel-
ningsgrund fordras alltså nya rutiner som gör det möjligt att märka ut och särskilja 
språken, medieformaten och målgrupperna på hyllorna. Hylluppställningen är 
därtill det område som förefaller få allra störst inverkan på bibliotekens externa 
verksamheter då det är bland hyllorna som biblioteksanvändarna i första hand 
kommer i kontakt med systemet. Samtidigt är hylluppställningen den aspekt av en 
övergång som biblioteken har möjlighet att själva anpassa efter lokala behov och 
förutsättningar. KB och Svensk biblioteksförening har presenterat en rad lösnings-
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förslag på de problem som det innebär att gå över till DDK och som syftar till att 
göra det lättare för biblioteken att införa systemet. Men de olika förslagen medför 
också en rad för- och nackdelar som eventuellt behöver vägas in vid en övergång. 
Vilka typer av lösningar som kan komma att bli aktuella är dessutom en kostnads-
fråga då införandet av ett nytt klassifikationssystem är en resurskrävande process.  

Beslutet att gå över till ett internationellt standardiserat klassifikationssystem 
kan även förefalla anmärkningsvärt mot bakgrund av att forskningen om biblio-
grafiska klassifikationssystem under det senaste decenniet alltmer kommit att be-
tona vikten av att förankra klassifikationen i den lokala kontexten. Att fyra av de 
37 bibliotek som hittills fattat beslut om en övergång är folkbibliotek tycks därtill 
visa på att ett internationellt system är fördelaktigare för forskningsbiblioteken än 
för de mindre och medelstora folkbiblioteken.1 Men folkbiblioteken ställer också 
andra krav på ett klassifikationssystem då verksamheten riktar sig till en varierad 
målgrupp och ingår i en rad olika samhälleliga sammanhang.  

Den här uppsatsen undersöker varför och hur DDK har införts i Sigtuna 
kommuns folkbibliotek. Särskild uppmärksamhet ägnas åt de problem och svårig-
heter som har uppstått i organiseringen av hyllbestånden med DDK och de tillvä-
gagångssätt som har utarbetats för att hantera problemen. Sigtunas folkbibliotek 
gick över till DDK i början av 2012 och har kommit att fungera som pilotbibliotek 
i KB:s Deweyprojekt för folk- och skolbibliotek. I Sigtuna organiserades tidigare 
hyllbestånden enligt SAB-systemet, men i samband med övergången har man 
börjat ställa upp nyförvärvat material enligt DDK. Därmed har man behövt ta 
ställning till hur några av de praktiska svårigheter som detta medför ska lösas, till 
exempel att ämnesindelningarna mellan SAB och DDK skiljer sig åt, att DDK inte 
skiljer mellan skönlitteratur och facklitteratur eller mellan originalspråk och över-
sättningsspråk. I och med att relativt lite har skrivits om DDK och folkbiblioteken 
i Sverige kan den här uppsatsen förhoppningsvis vara till nytta för de folkbibliotek 
som planerar att införa DDK eller överväger att göra det.  

 

 
 

 

                                                
1 Kungl. bibliotekets webbplats > Verktygslådan > Klassifikation > DDK > Om DDK > Bibliotek 
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Bibliografiska klassifikationssystem 
Klassifikation kan definieras som ett sätt att utifrån vissa kriterier dela in såväl 
abstrakta som konkreta ting i kategorier. Det vanligaste kriteriet är likhet. Detta 
innebär att klassifikationen identifierar tingens egenskaper för att därefter sam-
manföra de ting som har gemensamma egenskaper i kategorier. Tingen kan sedan 
vidareindelas i mindre kategorier så länge de har minst en gemensam egenskap, 
vilket gör klassifikationen hierarkisk.2  

Bibliografisk klassifikation opererar efter samma principer, men utmärker sig 
genom att den främst organiserar dokument och i första hand utgår ifrån ämne 
som indelningsgrund. Ett bibliografiskt klassifikationssystem utgörs av ett schema 
i vilket en rad ämnen har arrangerats i systematisk ordning, och notationer som 
symboliserar de olika ämnena och anger deras plats i schemat. De bibliografiska 
klassifikationssystemen kan sägas ha två funktioner; de strukturerar bibliotekens 
samlingar i katalogen och organiserar bibliotekens samlingar fysiskt på hyllorna. 
Tillsammans gör dessa funktioner klassifikationssystemen till viktiga sökverktyg i 
biblioteken genom att de sammanlänkar katalogposterna med mediernas placering 
och gör det möjligt för personal och användare att lokalisera dem.3 Däremot är det 
få användare som söker på klassifikationskoderna. De flesta fritextsökningar 
fångas upp av ämnesorden som bättre ringar in ett dokument och är ett långt mer 
användarvänligt sökverktyg. Bibliografiska klassifikationssystem kan antingen 
vara ämnesavgränsade eller generella. Ämnesavgränsade system är de som bara 
fokuserar på ett eller några ämnesområden medan generella klassifikationssystem 
syftar till att täcka in alla ämnen som det finns litteratur om.4 

SAB-systemet 
Sveriges allmänna biblioteksförening tillsatte 1917 en kommitté som hade till upp-
gift att utveckla ett gemensamt klassifikationssystem för svenska folkbibliotek. 
Redan vid den här tiden fördes det diskussioner om att införa DDK i svenska 
bibliotek, vilket grannländerna Norge och Danmark hade gjort i omarbetade ver-
sioner, men istället valde man alltså att skapa ett eget klassifikationssystem som 
var bättre anpassat till den svenska bibliotekspraktiken.5 I kritiken mot DDK po-
ängterades att systemet är för amerikanskt och att klassifikationskoderna för 
svenska förhållanden skulle bli för långa samt att DDK:s tio huvudavdelningar är 
för få och skulle innebära att olikartade ämnen samlades under samma avdelning.6 
SAB-systemet publicerades 1921 och började kort därefter användas i folk- och 

                                                
2 Benito, M. (2001) Kunskapsorganisation, s.103. 
3 Batley, S. (2005) Classification in theory and practice, s.4.  
4 Rowley, J & Hartley, R. (2012) Knowledge organization, s.174. 
5 Hansson, J. (1999) Klassifikation, bibliotek och samhälle, s.122. 
6 Hansson, J. (1999) Klassifikation, bibliotek och samhälle, s.127 ff. 
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skolbiblioteken. I den fjärde upplagan från 1956 hade systemet byggts ut och 
kunde därmed införas i universitetsbiblioteken. Mellan den femte upplagan från 
1963 och den sjätte omarbetade upplagan från 1984 fördes återigen diskussioner 
om en övergång till DDK som ett alternativ till ännu en omarbetning. Anledning-
en var att Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning hade 
genomfört en utredning där det fastslogs att SAB var i behov av en grundlig om-
arbetning och att de långa perioderna mellan revisionerna innebar att systemet 
hann bli föråldrat. I diskussionerna rörande en övergång påpekades det att DDK 
var ett bättre underhållet system och att ett byte skulle göra det möjligt att utnyttja 
utländska klassifikationskoder. Motargumenten kretsade kring att en övergång 
innebar att biblioteken fick två ämneskataloger och att problemen med hyllupp-
ställningen skulle bli alltför omfattande. Intressant nog ansågs problemen med ett 
byte vara större för folkbiblioteken än för universitetsbiblioteken som ansågs 
bättre kunna hantera olikheter mellan katalog och hylluppställning. Istället be-
stämdes det att SAB skulle komma ut i en ny upplaga vart tionde år med utrymme 
för mindre förändringar däremellan. 7  

Ansvaret för SAB:s underhåll ligger på Svensk biblioteksförenings kommitté 
för klassifikationssystem och består av en expertgrupp med representanter från 
olika bibliotek som arbetar med att utveckla och underhålla systemet utöver sina 
ordinarie arbetssysslor. Vem som helst kan framföra förslag och synpunkter på 
förändringar av systemet, men de allra flesta kommer från svenska bibliotek. 
Kommittén genomför främst förändringar i systemet när det anses nödvändigt då 
man även tar hänsyn till de resurskrävande omklassificeringar och omflyttningar 
som detta medför.8 

 SAB-systemet innehåller 25 huvudavdelningar som vidareindelas hierarkiskt 
i underavdelningar. Men på en del håll avviker systemet från hierarkin i och med 
att vissa kategorier har sidoordnats trots att de logiskt sett är över- eller underord-
nade eftersom man vill undvika alltför långa koder. 9 Den övergripande hierarkiska 
strukturen i SAB innebär att systemet är enumerativt, det vill säga uppräknande. 
Men systemet har också fasetterande inslag som innebär att klassifikationskoder 
kan bildas med hjälp av tilläggsbeteckningar som lyfter fram olika aspekter, så 
som språk, format och målgrupp. Notationen i SAB är främst alfabetisk, men även 
siffror förekommer. I SAB är det möjligt att klassificera ett dokument med flera 
koder, så kallad dubbelklassning, när detta krävs, till exempel vid klassificeringen 
av tvärvetenskapliga dokument. Men det är huvudklassningen som avgör doku-
mentets hyllplacering.10 

                                                
7 Svanberg, M. (2006) Övergång till Dewey Decimal Classification. Vad skulle det innebära? s. 5 f.  
8 Berntsson, G. (2007) Klassifikation enligt SAB-systemet. Ett läromedel. s. 8. 
9 Jämför t.ex. Fh Romanska språk som är sidoordnad kategorierna Fi Italienska och Fl Portugisiska osv. 
10 Berntsson, G. (2007) Klassifikation enligt SAB-systemet. Ett läromedel. s. 11 ff. 
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Dewey decimalklassifikation 
DDK är världens mest spridda klassifikationssystem. Det används i 135 länder 
och har översatts till fler än 30 språk. Systemet konstruerades 1873 av Melvil 
Dewey med syftet att organisera böckerna i biblioteket vid Amherst College och 
publicerades 1876 för att kunna användas även på andra bibliotek.11 Sedan dess 
har DDK reviderats och byggts ut i en serie upplagor. Den 23:e upplagan utkom 
2012 och är den senaste. Huvudansvaret för systemets utveckling ligger idag på 
Deweyredaktionen vid Library of Congress i Washington. Redaktionen består av 
en huvudredaktör och fyra medredaktörer som arbetar heltid med att utveckla och 
underhålla systemet. De har nära kontakt med klassifikations- samt ämnesspecia-
lister och samarbetar med internationella kommittéer, till exempel EDUG som 
syftar till att anpassa DDK efter europeiska förhållanden.12      

 DDK består av tio huvudavdelningar som vidareindelas hierarkiskt i tio un-
deravdelningar, vilka i sin tur delas in i ytterligare tio avdelningar och så vidare. 
Som notation används arabiska siffror i decimalform från 0 till 9. Detta innebär att 
varje siffra som förs till en av huvudavdelningarna utgör en vidareindelning av 
ämnet. Alla siffror måste ha minst tre decimaler vilket innebär att nollor används 
för att fylla ut notationer med bara en eller två siffror. Därtill anges alltid en punkt 
efter den tredje siffran för att göra koderna lättare att läsa.   

Precis som SAB är DDK ett enumerativt system med inslag av fasettering. 
Detta innebär alltså att DDK huvudsakligen har en hierarkisk struktur där varje 
ämne har en fast plats i systemet, men för en del ämnesområden går det också att 
ta hjälp av tilläggstabeller eller att kombinera olika notationer för att uttrycka mer 
specifika aspekter så som geografi, tidsperiod och språk. Att konstruera koder är 
generellt sett begränsat i DDK och kan bara göras enligt instruktioner. DDK har 
tydliga anvisningar som reglerar hur ett ämne ska klassificeras och allmänna prin-
ciper när anvisningar saknas. DDK tillåter endast en kod per verk.13  

Skillnader mellan DDK och SAB 
DDK innehåller fler ämnesavdelningar och är mycket mer finfördelat än SAB. 
Hierarkierna är också striktare i DDK än i SAB där vissa ämnen som alltså logiskt 
sett bör vara över- eller överordnade istället har sidoordnats. Det innebär att koder 
för ämnen som befinner sig djupt ned i systemet kan bli väldigt långa i DDK, inte 
minst när de därtill förses med språkliga och geografiska aspekter, till exempel 
Finlandssvensk folkdiktning 398.204397094897.14 Men detta innebär också att 
avstegen i hierarkierna är färre i DDK och på så sätt blir det enklare att införa nya 
ämnen på en lämplig plats. Fördelen med SAB:s avsteg från hierarkin är att nya 
                                                
11 Chan, L. M. & Mitchell, J. S. (2010) Dewey Decimalklassifikation. Principer och tillämpning, s. 24. 
12 Svanberg, M. (2006) Övergång till Dewey Decimal Classification. Vad skulle det innebära? s. 8.  
13 Chan, L. M. & Mitchell, J. S. (2010) Dewey Decimalklassifikation. Principer och tillämpning, s. 50. 
14 Samtliga hänvisningar till klassifikationskoder i DDK refererar till Svenska WebDewey, 23:e upplagan.  
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ämnen inte behöver underordnas av utrymmesbrist, vilket riskerar att sprida ut 
närbesläktade ämnen. 
      Hur ämnen delas in skiljer sig åt på vissa håll mellan systemen. Detta har 
främst att göra med att SAB präglas av ett svenskt synsätt och avspeglar svenska 
förhållanden medan DDK präglas av ett amerikanskt perspektiv och avspeglar 
förhållanden i det amerikanska samhället. Ett tydligt exempel på detta är ämnes-
indelningen i avdelningen Juridik (340) i DDK som återspeglar det amerikanska 
rättssystemet, vilket skiljer sig från hur rättsystemen fungerar i många europeiska 
länder. Samma sak gäller kategorin Offentlig förvaltning och militärvetenskap (350). 
Ytterligare ett exempel är ämnesindelningen för medicin där SAB utgår från 
kroppens olika delar medan DDK utgår från medicinska ämnesområden så som 
anatomi, fysiologi och kirurgi. Till skillnad från SAB skiljer DDK heller inte mel-
lan skönlitteratur och litteraturvetenskap då de sammanblandas i huvudklassen 
Litteratur, retorik & analys (800). Samma sak gäller för huvudklassen Historia & 
geografi (900), där alltså ämnena Historia och Geografi blandas. Det finns även 
skillnader som har att göra med kulturella olikheter. Ett exempel på detta är att 
ämnet Abort (363.46) i DDK återfinns under kategorin Kontroversiella frågor 
förknippade med allmän moral och sedvänjor (363.4).15  

När det gäller ordningsföljden skiljer sig systemen på så sätt att ämnen som be-
handlar den egna kulturen ofta placeras högt upp i hierarkin. Detta är framför allt 
märkbart i ämnesområdena språk, geografi och religion. I SAB har det svenska 
språket en egen kategori högst upp i avdelningen för språk, medan det i DDK åter-
finns under kategorin Övriga germanska språk (439). Gemensamt för systemen är 
att de europeiska språken upptar större delen av utrymmet i språkavdelningen. 
Samma sak gäller för Religion som i bägge systemen domineras av kristendomen.  

Båda systemen innehåller tilläggstabeller som används för att uttrycka mer 
specifika aspekter när detta behövs. DDK har en standardtabell som får användas 
var som helst i systemet så länge det inte finns några anvisningar som anger det 
motsatta. Standardtabellen används bland annat för att ange ett dokuments fysiska 
form, till exempel lexikon och tidskrifter. Därtill finns ytterligare tabeller för 
bland annat språk, geografi och etniska folkgrupper som bara kan användas där 
instruktionerna tillåter det.16 En viktig skillnad mellan systemen här är att DDK till 
skillnad från SAB inte har några tilläggsbeteckningar för målgrupp, talboksmedier 
och språköversättningar. Därtill saknar DDK tilläggsbeteckningar för en rad olika 
typer av format som går att uttrycka i SAB, till exempel Film (/VC) och elektro-
niska resurser (/DR). Vad gäller målgrupp delar SAB in skönlitteraturen i ålders-
grupperna barn och ungdom (u), småbarn (uf) och mellanåldern (ug) medan DDK 
enbart anger barn och ungdom med en sifferkod eller med tilläggsbeteckningen j.17  
                                                
15 Svanberg, M. (2006) Övergång till Dewey Decimal Classification. Vad skulle det innebära? s. 11 ff. 
16 Chan, L. M. & Mitchell, J. S. (2010) Dewey Decimalklassifikation. Principer och tillämpning, s. 112. 
17 Klassifikationssystem för svenska bibliotek (2006), s. 17. 
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Syfte och frågeställningar  
Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att undersöka övergången till 
Dewey Decimalklassifikation i Sigtuna kommuns folkbibliotek. Detta innebär mer 
specifikt att jag dels vill ta reda på i vilket syfte DDK har införts i biblioteken, 
dels vilka praktiska problem och svårigheter som har uppstått i samband med 
hylluppställningen, samt hur man har gått tillväga för att hantera dem. 

 
 

Uppsatsens frågeställningar är:  
 

– Vilka syften och motiv ligger till grund för införandet av DDK? 
 
– På vilket sätt har övergången till DDK genomförts? 

 
– Hur organiseras bibliotekens hyllbestånd med DDK? 
 
– Vilka problem och svårigheter har uppstått i samband med organiseringen 

av hyllbestånden och hur har man gått tillväga för att hantera dem?  
 

Uppsatsens disposition 
Undersökningen tar sin utgångspunkt i de utredningsrapporter av KB och Svensk 
biblioteksförening som på ett övergripande plan förordar införandet av DDK och 
behandlar de svårigheter som en övergång innebär. Rapporterna bidrar på så sätt 
till att placera in undersökningen i ett större sammanhang och gör det möjligt att i 
nästa steg närmare undersöka övergången till DDK i Sigtuna kommuns folkbibliotek. 

Uppsatsen utgörs av fyra delar. Den första delen presenterar de teoretiska och 
metodologiska utgångspunkterna samt tidigare forskning på området. Den andra 
delen beskriver de övergripande målen med en övergång till DDK i Sverige och 
de svårigheter som detta innebär för folkbiblioteken. Den tredje delen undersöker 
varför och hur DDK har införts i folkbiblioteken i Sigtuna kommun. Den fjärde 
och sista delen sammanfattar och diskuterar övergången till DDK i Sigtuna mot 
bakgrund av KB:s och Svensk biblioteksföreningens utredningsrapporter.    
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Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera forskning som anknyter till uppsatsämnet 
och som gör det möjligt att placera in undersökningen i en forskningskontext. 
Inledningsvis diskuterar jag forskning som behandlar några för undersökningen 
relevanta problem i förhållande till bibliografiska klassifikationssystem. Därefter 
diskuterar jag forskning som rör hyllklassifikation. Slutligen ser jag närmare på 
några studier som redogör för hur DDK har anpassats till nationella kontexter.  

Klassifikationsforskning 
I sin avhandling om SAB-systemet framhåller Joacim Hansson att det finns två 
inriktningar inom klassifikationsforskningen. Den ena fokuserar på det praktiska 
arbetet med att konstruera och utveckla klassifikationssystem, medan den andra 
inriktningen fokuserar på klassifikationens teoretiska grunder. Hansson påpekar 
samtidigt att det inte råder någon skarp gräns mellan de båda inriktningarna då de 
problem som emellanåt uppstår i det praktiska arbetet med att utveckla systemen 
hänger nära samman med klassificerandets teoretiska grunder och principer. De 
två inriktningarna delar på så sätt en underliggande problematik som har att göra 
med vad det är klassifikationen ytterst vilar på. Hansson pekar här på två motsatta 
förhållningssätt; å ena sidan anses klassifikationssystemen återspegla en universell 
kunskapsstruktur och å andra sidan betraktas de som konstruktioner präglade av 
de sociala och historiska kontexter i vilka de har skapats.18                                       

Francis L. Miksa gör i sin översikt över DDK-systemets historiska utveckling 
en liknande indelning, men skiljer mellan bibliografisk klassifikation och en mer 
generell kunskapsindelning som bygger på den historiska föreställningen om en 
universell kunskapsstruktur. Miksa menar att det finns en utbredd uppfattning att 
de moderna bibliografiska klassifikationssystemen, i synnerhet DDK, har vuxit 
fram ur idén om en universell kunskapsstruktur.19 Enligt Miksa har den haft ett 
visst inflytande på DDK:s utformning, men han poängterar att systemet i första 
hand har skapats med den praktiska målsättningen att organisera böckerna i ett 
bibliotek för att därmed på ett så enkelt sätt som möjligt göra dem tillgängliga för 
användarna.20 Samtidigt påpekar han att många bibliografiska klassifikationssy-
stem utvecklades och genomgick en serie revideringar kring mitten av 1900-talet 
för att möta de krav som den ökade produktionen av forskning och information 
gav upphov till. Här menar han att idén om en objektiv kunskapsstruktur återigen 
blev aktuell, vilken sedan dess har haft ett starkt inflytande på såväl forskningen 
som på systemens utveckling.21 Enligt Miksa har detta bland annat bidragit till att 

                                                
18 Hansson, J. (1999) Klassifikation, bibliotek och samhälle, s. 30 f.  
19 Miksa, F. L. (1998) The DDC, the Universe of Knowledge, and the Postmodern Library, s. 33.  
20 Miksa, F. L. (1998) The DDC, the Universe of Knowledge, and the Postmodern Library, s. 40. 
21 Miksa, F. L. (1998) The DDC, the Universe of Knowledge, and the Postmodern Library, s. 49. 
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de hierarkiska relationerna mellan olika klasser ses som naturliga, att systemen 
behandlas som objektiva och neutrala instrument, samt till spridningen av inter-
nationellt standardiserade klassifikationssystem.22         

Under de senare decennierna har det däremot vuxit fram en relativt stor 
mängd forskning som kritiskt undersöker de underliggande antaganden som klas-
sifikationssystemet vilar på och som istället för att legitimera systemen utifrån 
generella principer lägger vikten vid de sammanhang som de har att fungera i.23 
Jag redogör här för ett urval av denna forskningstradition då detta utgör en central 
utgångspunkt även i den här uppsatsen. 

Hope A. Olson har i en rad artiklar undersökt hur normativa synsätt i biblio-
grafiska klassifikationssystem prioriterar vissa aspekter och marginaliserar andra. 
I artikeln ”The Social Influences on Classification” visar Olson hur strukturen och 
ämnesindelningen i DDK tydligt återspeglar den amerikanska biblioteksmiljön vid 
slutet av 1800-talet. Hon poängterar att detta innebär att DDK är begränsat när det 
gäller att uttrycka kulturella skillnader vilket gör det svårt att organisera nationella 
bibliografier med systemet, inte minst i icke-västerländska kontexter. Hon visar 
också hur DDK:s hierarkiska och ömsesidigt uteslutande struktur får ämnen och 
företeelser som avviker från normen att hamna långt ner i hierarkin och att spridas 
ut i systemet.24 

I översiktsartikeln ”Standardization, Objectivity, and User Focus” identifierar 
Olson och Schlegl några systematiska problem som orsakas av standardiserade 
klassifikationssystem. De pekar bland annat på att spridningen av en universell 
standardisering leder till likriktad dokumentbeskrivning som inte tar hänsyn till 
olika typer av användargrupper och användningsområden. Samtidigt poängterar 
de att denna likriktning inte bara beror på systemen utan att den även kan orsakas 
av brister i klassificeringsprocessen. Olson och Schlegl understryker därför vikten 
av effektiv applicering och lokal anpassning vid användningen av standardiserade 
klassifikationssystem.25   

Den konflikt och motsättning som kan uppstå mellan lokala förutsättningar 
och universella klassifikationssystem behandlas av Jens-Erik Mai i artikeln ”The 
modernity of classification”. Han noterar att de universella klassifikationssyste-
men i första hand är utvecklade för att möta behoven hos stora forskningsbibliotek 
och har som målsättning att uppnå en internationell bibliografisk kontroll. Denna 
strävan efter global tillämpbarhet framför lokal anpassning har enligt Mai bidragit till 
systemens avkontextualisering.26  

                                                
22 Miksa, F. L. (1998) The DDC, the Universe of Knowledge, and the Postmodern Library, s. 81. 
23 Mai, J. L. (2004) ”Classification in context”, s. 46. 
24 Olson, H. A. (2009) ”The Social Influences on Classification”, s. 4808 ff. 
25 Olson, H. A. & Schlegl, R. (2001) ”Standardization, Objectivity, and User Focus”, s 77. 
26 Mai, J. L. (2010) ”The Modernity of Classification”, s. 724. 
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Hyllklassifikation 
Richard J. Hyman har ägnat en rad studier åt att mer ingående undersöka specifika 
typer av problem som rör bibliotekens hylluppställning. I Shelf Access in Libraries 
problematiserar han en hyllklassifikation som strikt följer klassifikationssystemets 
ämnesschema och poängterar att detta bland annat leder till kostnadskrävande 
omflyttningar och praktiska problem varje gång systemen revideras. Hylluppställ-
ningen bör anpassas efter bibliotek, bestånd och användare, enligt Hyman. Vidare 
menar han att hyllklassifikationens potential för att representera och tillgänglig-
göra bibliotekens medier är ett förbisett område. När det gäller folkbiblioteken 
framhåller Hyman bred ämnesindelning och vikten av separat hylluppställning för 
medier och ämnen som riskerar att negligeras av klassifikationssystemets ämnes-
schema. Han gör även en poäng av att behovet hos många låntagare att leta direkt 
på hyllorna, så kallad hyllbrowsing, har överskuggats av den digitala utvecklingen.27  

Jennifer Rowley och Richard Hartley ägnar ett kapitel i Organizing Knowledge 
åt att diskutera de fysiska aspekterna av kunskapsorganisation då de menar att det 
är viktigt att hänsyn till hur användare agerar i icke-digitala informationsmiljöer. 
När det gäller hylluppställning framhåller de att dokument i öppna samlingar bör 
vara ordnade på ett sätt som kräver minsta möjliga förklaring och så långt som 
möjligt överensstämmer med användarnas sökbeteende. Samtidigt poängterar de 
att det gäller att hitta en balans mellan användarvänlighet och administrativa prio-
riteringar. Rowley och Hartley diskuterar även olika typer av hylluppställningar 
som underlättar hyllbrowsing och påpekar att större ämnesrelaterade samlingar 
ofta kräver en mer detaljerad hyllklassifikation samt att bred ämnesindelning är ett 
bättre alternativ för bibliotek med mindre samlingar.28   

En annan aspekt av hyllklassifikationen rör hyllsignaturerna (hyllsignumen), 
det vill säga hur man märker hyllkategorierna och därmed även de medier som 
hör till de olika hyllindelningarna. De flesta bibliotek märker hyllor och medier 
med samma signum som representerar klassifikationsschemats ämnesindelningar. 
Sue Batley noterar i Classification in Theory and Practice att hyllsignaturer som 
strikt följer klassifikationsschemat riskerar att ge långa och komplexa signum, 
vilket gör det svårare för användarna att orientera sig bland samlingarna. Batley 
framhåller därtill att hyllsignumens funktion inte bara är att bestämma mediernas 
ämnesinnehåll utan de bör även kunna upplysa om i vilken ordning medierna är 
sorterade och hur ämnesindelningarna hänger ihop. Framförallt menar hon att 
hyllsignumen bör vara korta, flexibla, användarvänliga och lätta att komma ihåg.29   

                                                
27 Hyman, R. J. (1982) Shelf access in libraries, s. vii ff. 
28 Rowley, J & Hartley, R. (2008) Organizing Knowledge, s. 315 f.  
29 Batley, S. (2005) Classification in Theory and Practice, s. 9 ff.   
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Forskning om införandet av DDK 
Det finns inte mycket forskning som rör övergången till DDK i en folkbiblioteks-
kontext. Detta har förmodligen att göra med att det är få länder som i modern tid 
har valt att införa systemet i folkbiblioteken.30 I andra länder förefaller DDK 
främst ha införts i nationalbiblioteken för att sprida nationalbibliografin samt i 
forskningsbiblioteken. Jag nämner här några rapporter som redogör för införandet 
av DDK på nationalbibliografisk nivå då anpassningen till en nationell kontext 
ställer biblioteken inför en del gemensamma problem oavsett om de rör sig om 
folk- eller nationalbibliotek. 

Nationalbiblioteken i Tyskland, Österrike och Schweiz genomförde 2006 en 
gemensam övergång till DDK. I rapporten The use of the Dewey Decimal Classi-
fication (DDC) for the organisation of national bibliographies: Switzerland and 
Germany/Austria beskriver Magda Heiner-Freiling och Patrice Landry hur de gick 
tillväga för att lösa några av de problem som uppstod under införandet. Bland 
annat beslutade de att inte klassificera barn- och ungdomsböcker med DDK då 
man även fortsättningsvis ville ha dem i en separat kategori. De valde även att 
särskilja kategorierna skönlitteratur och litteraturvetenskap, som sammanblandas i 
DDK:s 800-avdelning, genom en särskild märkning.31 Det tyska nationalbiblio-
teket använde vid tiden för införandet den förkortade Dewey-upplagan som bara 
omfattar de tre översta nivåerna i systemet. Eftersom man inte använder DDK för 
hylluppställning klassificeras medier i vissa fall med upp till tre olika koder för att 
uttrycka specifika aspekter, till exempel vid tvärvetenskapliga verk och i de fall 
där perspektivet i DDK anses avvika från ett tyskt synsätt.32  

Frankrikes nationalbibliotek gick över till DDK 1991 och använder systemet 
även för att organisera biblioteks öppna samlingar. I artikeln Various applications 
of the Dewey Decimal Classification at the Bibliothèque Nationale de France 
beskriver Suzanne Jouguelet bland annat hur de valde att organisera hyllbeståndet. 
För hylluppställning används en förkortad kod som har anpassats efter ämnessam-
lingarnas storlek medan den fullständiga koden skrivs in i katalogen. Man har i 
vissa fall även skapat nya hyllkoder för att hålla samman medier som annars hade 
spridits ut på olika hyllor, till exempel vid utbrytningar som samlar verk om en 
särskild person.33  

Vad gäller övergången till DDK i svenska bibliotek förefaller det finnas ett 
större intresse för ämnet på studentuppsatsnivå än på högre forskningsnivå. Jag 
nämner här därför ett urval studentuppsatser om införandet av DDK i Sverige. 
                                                
30 Aagaard, H. (2010), En svensk övergång till DDK: Vad innebär det för folk- och skolbibliotek?, s. 24. 
31 Heiner-Freiling, M. & Landry, P. (2006) ”The use of the Dewey Decimal Classification (DDC) for the 
organisation of national bibliographies: Switzerland and Germany/Austria”, s. 5.  
32 Heiner-Freiling, M. (2006) ”DDC German–The Project, the Aims, the Methods: New Ideas for a Well-
Established Traditional Classification System”, s. 155 ff.  
33 Jouguelet, S. (1998) ”Various applications of the Dewey Decimal Classification at Bibliothèque National de France”, s. 
208.  
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Sassa Persson har i magisteruppsatsen Systembyte från SAB till DDK undersökt 
övergången till DDK på Umeå universitetsbibliotek. Hon visar hur övergångspro-
cessen gav upphov till en rad oförutsedda problem trots en väl genomförd plane-
ring.34 Sofia Eriksson har utvärderat KB:s förslag på hylluppställningar i kandi-
datuppsatsen Sverige och övergången till DDC. Problematiken med hylluppställ-
ning ur ett användarperspektiv. Hon framhåller att hylluppställning enligt DDK är 
det mest användarvänliga alternativet då det skapar en större överenstämmelse 
mellan katalogen och hyllorna.35 Detta är samtidigt det alternativ som kräver den 
mest omfattande omflyttningen av bibliotekens bestånd. Einar Ehns masteruppsats 
Man måste ställa upp. Hylluppställning på svenska högskole- och specialbibliotek 
som klassificerar i DDC visar att det vanligaste sättet att ställa upp i de berörda 
biblioteken är att anpassa uppställningen efter beståndet.36 Ehns masteruppsats har 
för övrigt stora likheter med denna men skiljer sig på två väsentliga punkter, dels 
fokuserar den enbart på forskningsbiblioteken, dels har den en kvalitativ ansats.  

 Förhållandevis lite har skrivits om DDK och folkbiblioteken i Sverige, vilket 
förmodligen beror på att det är få folkbibliotek som hittills har tagit beslut om en 
övergång. Joacim Hanson har i en kortare artikel kommenterat införandet av DDK 
i Sverige och framhåller där att det finns en rad problem och brister i systemet 
som behöver lösas för att en övergång ska vara meningsfull för folkbiblioteken. 
Därtill menar han att övergången till DDK inte är avsedd för användarna då det är 
ett fåtal som använder klassifikationskoder för att hitta vad de söker.37  

Teoretiska utgångspunkter 
I avsnittet om tidigare forskning har jag främst fokuserat på klassifikationsforskning 
som sätter fokus på klassifikationens sociala och kulturella villkor. Detta är en 
central utgångspunkt även för den här uppsatsen. För att kunna undersöka vad det 
innebär att införa ett internationellt standardiserat klassifikationssystem i ett folk-
bibliotek krävs det teoretiska perspektiv som tar fasta på systemets användnings-
område. De teoretiska infallsvinklar som jag redogör för här och som vägleder 
mig i min undersökning har det gemensamt att de i första hand ser klassifikation 
som ett redskap eller en funktion som syftar till att understödja olika aktiviteter. 
Detta innebär att klassifikationssystemet inte betraktas som ett isolerat instrument, 
utan som en del i ett större sammanhang. Jag har däremot funnit det nödvändigt 
att avgränsa min användning av de teoretiska perspektiven då de även omfattar 
aspekter som ligger utanför ramarna för den här undersökningen.  

                                                
34 Persson, S. (2009) Systembyte från SAB till DDK. 
35 Eriksson, S. (2008) Sverige och övergången till DDC. 
36 Ehn, E. (2012) Man måste ställa upp. 
37 Hansson, J. (2012) ”Om införandet av Dewey-systemet i de svenska biblioteken – en kort reflektion”, s. 146. 
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Pragmatisk kunskapsorganisation  
Kunskapsorganisation är ett forskningsfält som fokuserar på hur information och 
kunskap organiseras. Miguel Benito definierar kunskapsorganisation som ”kons-
ten att organisera kunskap så att den kan återfinnas”.38 Rowley och Hartley ger en 
liknande definition och poängterar att kunskapsorganisation syftar till att förenkla 
återvinningen av information och kunskap.39 Birger Hjørland menar att kunskaps-
organisation inom biblioteks- och informationsvetenskapen mer specifikt rör kva-
liteten i de processer med vilka dokument beskrivs, indexeras och klassificeras. 
Hjørland noterar samtidigt att det till stora delar saknas teoretiska ansatser inom 
fältet eftersom kunskapsorganisation främst har setts som en praktisk aktivitet. 
Trots avsaknaden av utpräglade teorier urskiljer han två kontrasterande perspektiv 
på vad kunskap är och hur den bör organiseras: dels ett positivistiskt synsätt som 
bygger på antagandet om en objektiv och neutral kunskapsstruktur och dels ett 
pragmatiskt synsätt som utgår ifrån att organiseringen av kunskap är en social 
aktivitet som syftar till att understödja mänskliga behov och intressen.40  

Den här uppsatsen utgår ifrån en pragmatisk syn på kunskapsorganisation. 
Det pragmatiska perspektivet bygger på antagandet att kunskap konstrueras i soci-
ala, historiska och kulturella sammanhang, vilket innebär att det inte finns någon 
neutral eller objektiv metod med vilken kunskapen kan organiseras. Ett konkret 
kunskapsorganisationssystem prioriterar oundvikligen vissa aspekter framför 
andra. Det är alltså mot den bakgrunden som det pragmatiska förhållningssättet 
utgår ifrån de aktiviteter som klassifikationssystemet syftar till att understödja och 
den användningskontext i vilket systemet har att fungera.41  

Domänperspektiv  
Domänanalysen formulerades av Birger Hjørland under början av 1990-talet och 
är en konkret tillämpning av det pragmatiska perspektivet. Domänanalysen syftar 
till att förankra organiseringen av kunskap i den kontext där kunskapen används. 
Den förutsätter att ett dokument inte kan klassificeras från en objektiv och neutral 
plats. En domänanalys utgår istället från antagandet att den lämpligaste grunden 
för klassifikation är den som återspeglar dokumentets potentiella användare. Ett 
och samma dokument kan förvisso tolkas och användas på en mängd olika sätt. 
Men det är också därför som Hjørland menar att individuella uppfattningar inte 
kan ligga till grund för klassifikationen. En domänanalys försöker istället ta fasta 
på de epistemologiska, sociala och materiella villkor som omger dokumentet.  

                                                
38 Benito, M. (2001) Kunskapsorganisation, s. 7. 
39 Rowley, J.  & Hartley, R. (2008) Organizing Knowledge. s. 4. 
40 Hjørland, B. (2008) ”What is Knowledge Organization (KO?)”, s. 86-97. 
41 Hjorland, B. & Albrechtsen, H. (1999) ”An Analysis of Some Trends in Classification Research”, s. 134. 
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There is no neutral platform from which knowledge can be organized. The task is to mediate 
between different views and to develop arguments for a point of view that is in accordance 
with the goals and values of the organization for which the system is developed.42  
 

Det bör dock påpekas att domänanalysen i första hand är ett socio-epistemologiskt 
analysverktyg, vilket innebär att den utgår ifrån de vetenskapliga disciplinernas 
organisering av kunskap.43 Som Joacim Hansson har påpekat är detta en problema-
tisk utgångspunkt för folkbibliotekens del eftersom de organiserar mer än bara 
vetenskaplig kunskap och därmed ställer andra krav på klassifikationen.44 Det är 
förvisso fullt möjligt att förankra domänanalysen på andra kriterier än de som 
formuleras inom vetenskapliga sammanhang. Men syftet är inte här att utföra en 
genomgripande domänanalys. Det domänanalytiska perspektivet fungerar snarare 
som en infallsvinkel som sätter fokus på den användningskontext som klassifikat-
ionssystemet har att fungera i. Detta förefaller inte minst relevant när det gäller att 
närma sig en förståelse för de svårigheter som det eventuellt innebär att införa ett 
internationellt klassifikationssystem som DDK i en svensk folkbibliotekskontext.  

Kunskapsorganisation i ett socio-historiskt perspektiv 
Skouvig och Andersen erbjuder en syn på kunskapsorganisation som istället tar 
sin utgångspunkt i ett socio-historiskt perspektiv. Detta innebär att organiseringen 
av kunskap i första hand förstås som en social aktivitet. Kunskapsorganisation blir 
därmed inte så mycket en fråga om tekniska aspekter utan fokus ligger främst på 
dess sociala funktion inom en given organisation eller samhällelig kontext. Det 
socio-historiska perspektivet påminner till stora delar om domänanalysen. Men 
där domänanalysen bygger på de vetenskapliga disciplinernas kunskapsindelning 
utgår det socio-historiska perspektivet ifrån en viss organisations eller samhällelig 
kontexts ideologiska grunder.45                                           

En analys av folkbibliotekens ideologiska och historiska grunder ligger långt 
utanför ramarna för den här uppsatsen. Däremot bidrar det socio-historiska per-
spektivet med en användbar infallsvinkel i det att den sätter fokus på klassifice-
randets sociala funktion. Detta är inte minst relevant när det gäller att undersöka 
syftet med övergången till DDK i ett folkbibliotek samt vilka typer av aktiviteter 
systemet syftar till att stödja. Det kan även vara ett fruktbart perspektiv när det 
gäller att undersöka användandet av DDK som ett verktyg för organiseringen av 
hyllbestånden där det handlar om att medla mellan systemets interna struktur och 
dess funktion gentemot användarna. 

                                                
42 Hjorland, B. (2008) ”What is Knowledge Organization (KO?)”, s. 96. 
43 Hjorland, B. (2008) ”What is Knowledge Organization (KO?)”, s. 87; Hjorland, B. & Albrechtsen, H. (1994) 
”Towards a New Horizon in Information Science: Domain-Analyses”, s. 26.  
44 Hansson, J. (1999) Klassifikation, bibliotek och samhälle, s. 35. 
45 Andersen, J. & Skouvig, L. (2006) ”Knowledge Organization. A Sociohistorical Analysis and Critique”, s. 303-316. 
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Sammanfattningsvis kan det sägas att det pragmatiska perspektivet både är 
deskriptivt och normativt såtillvida att det ytterst syftar till att förbättra åtkomsten 
av information genom att förankra klassifikationen av denna inom den kontext i 
vilken informationen används, vilket alltså fordrar en analys av de kontextuella 
villkor som omger informationen. Hjørlands domänanalytiska perspektiv och 
Skouvig och Andersens socio-historiska perspektiv visar på hur en sådan analys 
kan genomföras. I den här uppsatsen tillämpas perspektiven inte fullt ut eftersom 
det alltså inte är nödvändigt att analysera folkbibliotekens epistemologiska eller 
ideologiska diskurser för att besvara uppsatsens frågeställningar. Gemensamt för 
båda perspektiven är att de sätter fokus på den kontext eller domän inom vilken 
klassifikationssystemet har att fungera. Denna pragmatiska och kontextbundna 
hållning utgör den centrala utgångspunkten och fungerar som ett teoretiskt ram-
verk för undersökningen av övergången till DDK i Sigtuna. Samtidigt bidrar de 
domänanalytiska samt socio-historiska perspektiven till att på olika sätt belysa 
problematiken och svårigheterna med att införa systemet i en lokal kontext.   

I nästa avsnitt presenterar jag det empiriska källmaterialet och diskuterar hur 
jag tänker gå tillväga för att undersöka uppsatsens frågeställningar.    

Källmaterial och metod 
Att jag har valt att undersöka övergången till DDK i Sigtuna kommuns folkbibliotek 
beror på att de var först med att införa DDK bland folkbiblioteken i Sverige och 
förefaller därmed ha mest erfarenhet av att använda systemet.46 Min ursprungliga 
plan var att undersöka hur DDK införts i flera folkbibliotek då detta eventuellt 
kunde visa på olika sätt att hantera övergången, men då det även riskerade att ge 
upphov till ett omfattande källmaterial valde jag till slut att enbart fokusera på 
Sigtuna. Därtill ligger de folkbibliotek som har fattat beslut om en övergång olika 
långt i arbetet med att införa systemet vilket riskerar att ge en ojämn undersökning.47 

Källmaterialet består delvis av KB:s och Svensk biblioteksförenings utred-
ningsrapporter rörande införandet av DDK i svenska bibliotek. Då utredningarna 
dels ligger till grund för det allmänna beslutet att införa DDK i Sverige och dels 
behandlar de svårigheter som detta medför utgör de en nödvändig utgångspunkt 
för undersökningen av systemets införande i Sigtuna. Utredningsrapporterna gör 
det samtidigt möjligt att placera in övergången till DDK i Sigtuna i ett större 

                                                
46 Härnösands sambibliotek gick över till DDK före Sigtunas folkbibliotek, men till följd av universitetsbib-
liotekets beslut att införa systemet. I sin egenskap av sambiblioteket menar jag att Härnösands övergång till 
DDK är mindre intressant och relevant då fokus i den här uppsatsen ligger på folkbiblioteken. 
47 Som exempel kan nämnas att Lidingö stadsbibliotek har valt att utifrån en lång planeringsprocess införa 
systemet på hela beståndet till skillnad från Sigtunas folkbibliotek där DDK har införts succesivt utan någon 
längre förplanering. En jämförelse mellan de båda bibliotekens olika sätt att införa DDK vore intressant, men 
låter sig som sagt inte göras inom ramarna för den här uppsatsen.  
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sammanhang samt att undersöka hur och varför systemet har införts i Sigtuna mot 
bakgrund av de mer övergripande målen som rapporterna presenterar. En nackdel 
med utredningsrapporterna är att det har gått några år sedan de sammanställdes 
och därmed kan de ha utarbetats mer aktuella rutiner för att hantera svårigheterna 
och problemen med en övergång för folkbiblioteken. Men i och med att syftet 
med den här uppsatsen är att undersöka vilka problem som har uppstått samt på 
vilket sätt de har hanterats i Sigtuna bidrar utredningsrapporterna främst till att 
identifiera de mer grundläggande problemen med en övergång.  

Undersökningen av övergången till DDK i Sigtuna kommuns folkbibliotek 
bygger på kvalitativa intervjuer med den förutvarande bibliotekschefen och med 
katalogansvarig. Anne Ryen framhåller att det centrala i kvalitativa intervjuer är 
att den enskilde informanten har kunskap om eller är en del av ämnesområdet. 
Vidare skriver Ryen att syftet med kvalitativa intervjuer är ”att få tillgång till 
handlingar och händelser som ses som relevanta för undersökningens problem-
ställning”.48 I det här sammanhanget rör frågeställningarna, dels varför DDK har 
införts, dels hur införandet har genomförts. Mot den bakgrunden föll sig alltså 
valet av intervjupersoner naturligt. Den förra bibliotekschefen var den som fattade 
beslutet att införa DDK i Sigtunas folkbibliotek och förefaller därmed vara bäst 
lämpad att svara på frågor som rör syftet med beslutet. Samma sak gäller för       
katalogansvarig vid Märsta folkbibliotek, som är den som har huvudansvaret för 
att få systemet att fungera praktiskt. En ursprunglig tanke var att även intervjua 
övriga bibliotekarier vid biblioteken för att kunna komplettera med deras syn på 
övergången till DDK, men då de inte har haft arbetet med att få systemet att fun-
gera som sin huvudsakliga arbetsuppgift riskerade det att istället rikta fokus mot 
hur de upplever att arbeta med systemet, vilket förvisso är en intressant sak, men 
inte relevant i det här sammanhanget.  

Kontakt togs genom att jag besökte huvudbiblioteket i Märsta för att få en 
bild av hur långt arbetet med DDK framskridit, och fick då även tillfälle att tala 
med katalogansvarig. Därefter har kontakten med informanterna inför intervjuerna 
skett genom e-post och per telefon. Under intervjuerna har jag utgått ifrån halv-
strukturerade intervjufrågor. Med detta menas att jag på förhand har ställt upp 
några huvudfrågor som informanten har fått möjlighet att formulera sig fritt kring. 
Frågornas formulering, ordningsföljd samt följdfrågor har alltså anpassats efter 
informantens svar. 49 Jag har utgått ifrån Anne Ryens rekommendation om att det 
centrala i kvalitativa intervjuer ”är att man tillvaratar den flexibilitet som tema, 
kontext och intervjupersoner inbjuder till”,50 vilka riskerar att gå förlorade om 
frågorna följer en fast struktur som ger begränsade svarsalternativ. Ryen skriver 
samtidigt att graden av förhandsstrukturering ”beror på fokus, forskningsfrågor 
                                                
48 Ryen, A. (2004) Kvalitativ intervju, s. 77. 
49 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 43. 
50 Ryen, A. (2004) Kvalitativ intervju, s. 46. 
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och urvalskriterier”.51 I och med att de två intervjuerna har haft olika fokus har 
frågor såväl som förhandsstruktureringen varierat en del. I intervjun med katalog-
ansvarig har förhandsstruktureringen delvis varit mer detaljerad eftersom det där 
har varit viktigt att även ställa specifika frågor som rör klassifikationsarbetet, till 
exempel hur ryggetiketter och hyllsignaturer har utformats. Några huvudfrågor 
har ställts vid båda intervjutillfällena då de dels har haft en mer allmän karaktär 
och dels för att eventuellt kunna komplettera svaren. 

Intervjuerna pågick i cirka 90 minuter och genomfördes i informanternas ar-
betsrum. Från början var intervjuerna planerade att ta cirka 60 minuter, men då 
frågorna gav så uttömmande svar blev det nödvändigt att förlänga den planerade 
tiden. Intervjun med den förre bibliotekschefen genomfördes vid två tillfällen, då 
tiden vid det första tillfället inte räckte till för att täcka in alla frågor. Intervjuerna 
spelades in i digitalt ljudformat som sedan skrevs ut ordagrant till text. Jag förde 
samtidigt anteckningar under intervjuerna för att kunna notera mina reflektioner 
och sådant som föreföll särskilt intressant. Informanterna har själva fått välja om 
de ska framträda med sina riktiga namn eller vara anonyma.  
     

                                                
51 Ryen, A. (2004) Kvalitativ intervju, s. 77. 
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Införandet av DDK i Sverige 

Den här delen av uppsatsen undersöker de motiv som ligger till grund för KB:s 
beslut att införa DDK och Svensk biblioteksförenings rekommendation om en 
övergång för folkbiblioteken. Undersökningen utgår ifrån de utredningsrapporter i 
vilka KB och Svensk biblioteksförening dels formulerar de övergripande målen 
med en övergång till DDK, dels behandlar de problem som detta ger upphov till.  

KB:s utredning om en övergång till DDK 
Kungliga biblioteket genomförde 2006 en undersökning med syftet att utreda vad 
det skulle innebära och få för konsekvenser att införa DDK i svenska bibliotek. 
Skälet till att frågan om en övergång till DDK blev aktuell berodde dels på att en 
rad forskningsbibliotek uttryckte missnöje med SAB-systemet och dels ville de 
forskningsbibliotek som redan hade gått över till DDK ha bättre katalogservice 
från KB.52 Undersökningen resulterade i förstudien ”Övergång till Dewey Decimal 
Classification. Vad skulle det innebära? Delstudie 3 i Katalogutredningen” som 
även är tänkt att fungera som ett underlag för de bibliotek som överväger att in-
föra DDK. I förstudien konstateras det att fördelarna med att använda DDK är fler 
än för SAB. De huvudsakliga motiven är de tidigare nämnda målen med en ökad 
internationalisering, rationalisering och kvalitetshöjning. Det påpekas att DDK är 
världens mest spridda klassifikationssystem vilket skulle göra Sverige delaktigt i 
ett internationellt bibliografiskt sammanhang. En övergång skulle även innebära att 
svensk litteratur blev synligare och mer tillgänglig i andra länder. Samtidigt skulle det 
leda till att mindre arbete behöver läggas ned på att klassificera utländskt förvärv då 
en stor del utländsk litteratur redan är klassificerad i DDK.53                                                                               

Det argument som ges störst utrymme i förstudien är de kvalitativa fördelarna 
med DDK. Det framhålls att DDK är ett bättre underhållet klassifikationssystem 
med välutvecklade och tydliga hierarkier samt att det håller hög förändringstakt. 
Konstaterandet att DDK har fler kvalitativa fördelar än SAB bygger på en jämfö-
relse mellan systemen utifrån vad man kallar en kvalitetssynpunkt. Det är inte helt 
tydligt vad som menas med detta, men jämförelsen kretsar framför allt kring      
systemens interna strukturer, hierarkier och klassificeringsprinciper. Samtidigt 

                                                
52 Svanberg, M. (2013) Slutrapport: Deweyprojektet, s. 2. 
53 Svanberg, M. (2006) Övergång till Dewey Decimal Classification: vad skulle det innebära?, s. 22. 
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noteras det att det är svårt att jämföra två olika klassifikationssystem då kvaliteten 
varierar beroende på vad det är som klassificeras och i vilket sammanhang.54 

Vad gäller systemens underhåll och utveckling påpekas det att DDK har en 
redaktion bestående av en huvudredaktör och fyra redaktörer som arbetar heltid 
med att utveckla och underhålla systemet, till skillnad från SAB:s kommitté där 
medlemsrepresentanterna arbetar med att utveckla och underhålla systemet utöver 
sina ordinarie arbetssysslor, vilket innebär att de inte har samma möjligheter som 
DDK:s redaktion att hålla sig uppdaterade på utvecklingen inom de olika ämnes-
områdena. Rapporten pekar på att varje ny upplaga av DDK innehåller omfattande 
utbyggnader och revisioner till skillnad från SAB-systemet som förändras i en 
betydligt mindre omfattning. Detta gör DDK mer aktuellt och innebär att systemet 
reflekterar den samtida litteraturen i högre utsträckning. Men det poängteras också 
att den höga förändringstakten ställer större krav på att katalogerna och hyllorna 
anpassas efter ändringarna i systemet, vilket är ett grundläggande skäl till varför 
SAB-systemet inte förändras i samma takt som DDK.55      

 Rapporten poängterar även att DDK är mycket mer finfördelat och innehåller 
fler kategorier än SAB vilket framhålls som en fördel för de bibliotek som finner 
ämnesindelningarna i SAB otillräckliga. En annan fördel som lyfts fram är att 
hierarkierna i DDK är striktare än i SAB eftersom klasserna nästan uteslutande är 
strukturerade vertikalt, det vill säga att de alltid är över- eller underordnade andra 
klasser till skillnad från i SAB där vissa klasser är strukturerade horisontellt, det 
vill säga sidoordnade trots att de logiskt sett bör vara över- eller underordnade. 
Enligt rapporten har den strikta hierarkin i DDK fördelen att klassificeringen blir 
mer konsekvent medan nackdelarna är att en del nya ämnen hamnar långt ner i 
hierarkin på grund av den utrymmesbrist som detta leder till och sprids på så sätt 
ut i systemet samt att tvärvetenskapliga verk bara kan föras till en plats i systemet.56  

En stor brist med SAB-systemet enligt rapporten är att ämnesindelningarna 
för naturvetenskap, teknik och medicin inte överensstämmer med de indelningar 
som gäller inom de vetenskapliga disciplinerna idag samt att det är svårt att föra in 
nya ämnen och anpassa systemet efter aktuella förändringar som sker inom områ-
dena. Den största fördelen med SAB är att det är ett svenskt klassifikationssystem 
som avspeglar svenska förhållanden vilket gör att systemet fungerar bättre för 
svensk litteratur. Däremot poängteras det att SAB inte är lika välfungerande när 
det gäller internationell litteratur. Samtidigt noteras det att DDK präglas av ett 
amerikanskt synsätt, men rapporten vidhåller att den amerikanska präglingen har 
nedtonats i och med att systemet har fått en vid internationell spridning.57  

                                                
54 Svanberg, M. (2006) Övergång till Dewey Decimal Classification: vad skulle det innebära?, s. 9. 
55 Svanberg, M. (2006) Övergång till Dewey Decimal Classification: vad skulle det innebära?, s. 6 ff. 
56 Svanberg, M. (2006) Övergång till Dewey Decimal Classification: vad skulle det innebära?, s. 10 ff. 
57 Svanberg, M. (2006) Övergång till Dewey Decimal Classification: vad skulle det innebära?, s. 13. 
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Vad gäller folkbiblioteken framhåller rapporten att samma ”argument för en 
övergång till DDC som gäller forskningsbiblioteken gäller även för folkbiblio-
teken, men argumenten är av olika vikt”.58 Men det poängteras också att SAB 
förmodligen är tillräckligt välfungerande för mindre folkbibliotek samt att det 
framför allt är forskningsbiblioteken och de större folkbiblioteken som har behov 
av ett utbyggt och väl underhållet klassifikationssystem. Fördelarna med DDK ur 
ett internationellt perspektiv är heller inte lika stora för folkbiblioteken, enligt 
rapporten, då det dels är få folkbibliotek som katalogiserar själva, dels är det ut-
ländska beståndet inte lika omfattande som på forsknings- och specialbiblioteken.  
      Rapporten diskuterar även vad det skulle innebära om folkbiblioteken valde 
att behålla SAB medan forskningsbiblioteken gick över till DDK. Bland annat 
skulle det försvåra samarbetet mellan forsknings- och folkbiblioteken eftersom 
man inte skulle kunna utbyta färdigklassificerade katalogposter. Samtidigt noteras 
det att katalogiseringen på folk- och forskningsbiblioteken redan sker isolerat då 
folkbiblioteken köper sina katalogposter från externa leverantörer, som BTJ (Bib-
liotekstjänst) medan forskningsbiblioteken klassificerar i Libris. Däremot pekar 
man på att det samarbete som finns mellan BTJ och Librisredaktionen skulle 
kunna utvecklas om folkbiblioteken gick över till DDK. Vad som skulle få störst 
konsekvenser är att forskningsbibliotekens medverkan i kommittén för SAB 
skulle minska eller upphöra helt om de gick över till DDK. Detta skulle innebära 
att underhållet av SAB skulle övergå till att skötas av folkbiblioteken och BTJ, 
vilket man menar skulle vara både en fördel och en nackdel. En fördel eftersom 
systemet därmed skulle kunna anpassas mer efter folkbibliotekens behov. Medan 
nackdelen är att utvecklandet och underhållet av SAB eventuellt skulle upphöra 
utan forskningsbibliotekens medverkan då de har varit drivande i arbetet med att 
genomföra förändringar i systemet.59 

Svensk biblioteksförening utredning om en övergång till DDK   
Med anledning av KB:s förstudie rörande införandet av DDK i Sverige tillsatte 
Svensk biblioteksförening en utredning om för- och nackdelarna med en övergång 
för folkbibliotekens del. Utredningen sammanställdes i rapporten ”Dewey som 
klassifikationssystem – varför bör vi byta ut SAB?” som förordar en övergång till 
DDK för folkbiblioteken. Rekommendationen grundar sig på samma motiv som 
anförs i KB:s förstudie. Det konstateras att SAB är ett föråldrat system med stora 
brister och att det inte finns tillräckligt med resurser för att utveckla och anpassa 
systemet efter de förändringar som sker i omvärlden. Enligt rapporten är fördelen 
med DDK att det kontinuerligt underhålls och utvecklas samt att det finns tydliga 
principer och anvisningar för hur ämnen ska klassificeras och hur nya klasser ska 

                                                
58 Svanberg, M. (2006) Övergång till Dewey Decimal Classification: vad skulle det innebära?, s. 19. 
59 Svanberg, M. (2006) Övergång till Dewey Decimal Classification: vad skulle det innebära?, s. 19 ff. 
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införas. Liksom KB:s utredning framhåller rapporten att DDK är ett internationellt 
spritt system, vilket dels innebär att svensk litteratur skulle bli tillgängligare i 
andra länder, dels skulle det innebära en resursbesparing vad gäller arbetet med att 
klassificera utländskt förvärv. Samtidigt poängteras det att resursbesparingen inte 
gäller i lika hög grad för folkbiblioteken eftersom det utländska förvärvet inte är 
lika omfattande som på forskningsbiblioteken.  
       Men det argument för en övergång som får störst utrymme i rapporten kretsar 
kring att ett enhetligt klassifikationssystem för folk- och forskningsbiblioteken 
utgör ett viktigt steg mot en nationell bibliotekspolitik. Det heter att ”styrelsen för 
Svensk biblioteksförening har som sin principiella uppfattning uttalat att man an-
ser att det allmänna biblioteksväsendet i Sverige bör använda sig av samma klassi-
fikationssystem och att konsekvensen av nationalbiblioteks beslut blir en över-
gång till Dewey”.60 Dels framhåller man den pedagogiska fördelen med ett ge-
mensamt system på de olika bibliotekstyperna, men framför allt menar man att det 
skulle kunna bidra till ett mer effektiviserat och sammanhållet biblioteksväsen. 
Enligt rapporten aktualiserar en gemensam övergång behovet av en nationell 
myndighet med ansvar för de offentliga bibliotekens bibliografiska underhåll och 
för anpassningen av DDK till en svensk folkbibliotekskontext då man menar att 
det är orimligt att en ideell förening har det ansvaret.  
        När det gäller nackdelarna påpekas det i rapporten att en övergång skulle 
medföra vissa kostnader på lokal nivå, dels vad gäller eventuella omflyttningar 
och ommärkningar av bestånden, dels skulle det kräva att bibliotekspersonalen 
utbildades i hur man använder systemet. En övergång skulle även ge upphov till 
en besvärlig övergångsperiod för biblioteken i och med att det skulle innebära att 
de under en tid tvingades använda två olika klassifikationssystem. Det poängteras 
också att biblioteken kommer att hantera övergången på olika sätt och att den 
kommer att ske i olika takt, vilket man menar kan försvåra användningen av folk-
bibliotek, såväl för användare som för personal, i cirka tio år framöver. Rapporten 
pekar även på att fördelarna med en övergång inte är lika självklara för mindre 
folk- och skolbibliotek i jämförelse med det arbete som måste läggas ned på att 
byta system. I rapporten framhålls också att DDK präglas av en amerikansk syn 
vilket innebär att man riskerar att förlora svenska aspekter, framför allt inom om-
råden som juridik, skolväsen och geografi. Men liksom i KB:s utredningsrapport 
påpekas det att DDK behöver anpassas till svenska förhållanden vid en övergång 
samt att det finns en europeisk redaktion som syftar till att få bort den kulturella 
obalansen i systemet.61  
       Sammantaget kan det sägas att både KB:s och Svensk biblioteksförenings 
utredningar lyfter fram samma fördelar med en övergång till DDK. Införandet av 

                                                
60 Svensk biblioteksförening. (2008) Dewey som klassifikationssystem – varför bör vi byta ut SAB?, s. 4. 
61 Svensk biblioteksförening. (2008) Dewey som klassifikationssystem – varför bör vi byta ut SAB?, s. 3 ff. 



 26 

DDK betraktas i första hand som en potential för en ökad internationalisering, 
rationalisering och kvalitetshöjning. Däremot lägger de olika vikt vid de olika 
aspekterna av en övergång. I biblioteksföreningens utredning om en övergång för 
folkbiblioteken lägger man mer vikt vid fördelen med ett enhetligt klassifikations-
system på folk- och forskningsbiblioteken. Det finns även en förhoppning om att 
användningen av ett gemensamt klassifikationssystem skapar ett mer sammanhållet 
biblioteksväsen och att det kan leda till en nationell klassifikationskommitté. KB:s 
utredning fokuserar främst på de kvalitativa fördelarna med DDK i jämförelse 
med SAB. Jämförelsen mellan systemen visar samtidigt att forskningsbiblioteken 
utgör normen när fördelarna med DDK lyfts fram då fördelarna med de internat-
ionaliserings- och rationaliseringsmål som utredningen uppmärksammar inte har 
samma tillämpbarhet för folkbiblioteken. 

Svårigheterna med att införa DDK 
I och med KB:s beslut om en övergång bildades Deweyprojektet som hade till 
uppgift att leda och förbereda införandet av DDK i Sverige. Detta innebar att pro-
jektet i första hand hade ansvar för att översätta delar av systemet till svenska, 
utveckla en konverteringstabell mellan SAB och DDK samt att driva igenom vissa 
ämnesförändringar. Deweyprojektet ansvarade även för att se över de problem 
som påverkar eller försvårar en övergång samt att stödja de bibliotek som redan 
infört systemet. Projektet pågick 2009-2011 och drevs av KB, men bestod också 
av en sakkunniggrupp, en referensgrupp och en expertgrupp med representanter 
från olika bibliotek. Efter att projektet upphörde bildades den svenska 
Deweyredaktionen med nationellt ansvar för frågor som rör DDK. Den svenska 
Deweyredaktionen samarbetar med Deweyredaktionen i Washington vad gäller 
översättningar och förändringar av systemet.62        

Den amerikanska prägeln  
I både KB:s och biblioteksföreningens utredningar om en övergång konstateras 
det att DDK har en amerikansk prägel som kan vara problematisk när det gäller att 
uttrycka svenska aspekter. I KB:s utredning påpekas bland annat att avdelningarna 
för Juridik (340) och Offentlig förvaltning och militärvetenskap (350) behöver 
förändras eftersom de bygger på det amerikanska rättssystemet. Men problemet 
har framför allt att göra med att Deweyredaktionen i Washington inte tillåter an-
passningar av systemet som innebär att koderna får en förändrad betydelse. Detta 
beror på att det finns ett krav på att koderna ska ha samma innebörd oavsett i vilka 
sammanhang de används för att på så sätt underlätta utbytet av katalogdata.        
                                                
62 Svanberg, M. (2013) Slutrapport: Deweyprojektet, s. 3 f. 
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Däremot framhåller utredningen att DDK innehåller alternativa lösningar som kan 
användas när standardlösningen inte passar samt att det även finns en viss möjlig-
het att anpassa klartext rubrikerna efter svenska förhållanden vid en översättning 
av systemet. Detta var för övrigt ett av skälen till att KB valde att översätta delar 
av DDK till svenska istället för att använda den engelskspråkiga upplagan, vilket 
alltså har resulterat i SvenskaWebDewey.63 Ett annat alternativ är att försöka få 
DDK-redaktionen i Washington att förändra ämnesindelningarna i systemet.            
I KB:s utredning påpekas det att både Norge och Tyskland har fått genomslag för 
en del förändringar av systemet. Men samtidigt pekar man på att det inte finns 
någon garanti för detta samt att det är lättare att få genomslag för förändringar 
som rör förhållanden i det egna landet än mer allmänna företeelser.64 Men när det 
gäller utbyggnader av systemet är redaktionen i Washington mer tillåtande. Detta 
innebär att det finns större möjligheter att få gehör för en mer finfördelad indel-
ning av ämnen som enbart gäller Sverige, exempelvis geografi, då de geografiska 
aspekterna av koden dels kommer sist, dels är litteraturen om Sverige inte särskilt 
omfattande i övriga länder. Men detta rör sig alltså om utvidgningar av systemet 
och inte om förändringar av redan etablerade ämnen.65  

Medieform, målgrupp och språk 
Svensk biblioteksförening publicerade 2010 rapporten ”En svensk övergång till 
DDK – vad innebär det för folk- och skolbiblioteken?” som mer grundligt beskri-
ver de problem som uppstår vid en övergång för folkbiblioteken och ger förslag 
på hur problemen kan lösas. Två år senare publicerade KB:s Deweyprojekt rap-
porten ”Dewey för folk- och skolbibliotek – vad behöver göras?” som ger förslag 
på hur DDK skulle kunna utvecklas för skol- och folkbibliotek. Båda rapporterna, 
som för övrigt har författats av Harriet Aagaard som är katalogansvarig vid KB, 
uppmärksammar att DDK enbart delar in materialet som ska klassificeras efter 
ämne till skillnad från SAB som även har förmågan att dela in vissa medier efter 
åldersgrupp och innehåller särskilda tilläggsbeteckningar som gör det möjligt att 
uttrycka typ av format för exempelvis ljudböcker, talboksmedier och film. Det 
påpekas att det finns ett stort behov av att uttrycka målgrupp för barn- och ung-
domslitteratur samt för talboksmedier för läsförhindrade.66 I och med att detta är 
en egenskap som saknas i DDK föreslår rapporterna att format och målgrupp 
skulle kunna skrivas in tydligare i den bibliografiska katalogpostens anmärknings-
fält.67 Ett annat alternativ som lyfts fram i rapporterna är möjligheten att uttrycka 
                                                
63 Kungl. bibliotekets webbplats > Katalogisatörens verktygslåda > Klassifikation > DDK > SvenskaWebDewey 
64 Svanberg, M. (2006) Övergång till Dewey Decimal Classification: vad skulle det innebära?, s. 13. 
65 Svensk biblioteksförening .(2008) Dewey som klassifikationssystem – varför bör vi byta ut SAB?, s. 28. 
66 Aagaard, H. (2010), En svensk övergång till DDK: Vad innebär det för folk- och skolbibliotek?, s. 9. 
67 I MARC21 som används i Libris finns möjligheten att uttrycka ålder i 008fältet med hjälp av koderna:            
a Småbarn, b Förskola, c Mellan/Högstadium, d Gymnasiet och motsvarande samt j Barn och ungdomar till 
ca 16 års ålder. I Libris används enbart koden j. I BTJMARC som används i Burk och av de flesta folkbiblio-
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målgrupp och format med ämnesord, vilket skulle kräva standardiserade indexe-
ringstermer för målgrupperna. När det gäller talböcker poängteras det att dessa 
redan har egna koder i Burk. Men däremot finns det inte koder som anger om tal-
boken är i DAISY-format eller på band. Det finns heller inte någon möjlighet att 
ange talbok i MARC21 som används i Libris, vilket man löser genom att ange 
talbok i genrebeteckningen.68 Ett annat problem som lyfts fram i rapporterna är att 
DDK bara anger originalspråket vilket innebär att en översatt roman får samma 
klassifikationskod som den på originalspråk. DDK skiljer inte heller mellan skön-
litteratur och litteraturvetenskap som placeras i samma huvudavdelning (800). 
Rapporterna föreslår även här att problemet kan lösas genom att språk och skönlit-
teratur anges i katalogpostens anmärkningsfält.69                                  
      Hur lösningarna på DDK:s oförmåga att uttrycka medieform, målgrupp och 
språk ska utarbetas i katalogen orsakar inte de enskilda folkbiblioteken några 
större bekymmer såtillvida att de sällan klassificera sina medier själva. Rapporter-
na framhåller att lösningar på hur katalogposterna ska utformas efter en övergång 
kan komma att utvecklas med stöd från BTJ som levererar bibliografisk service 
till de flesta folkbibliotek. Det poängteras även att utvecklandet av Libris till en 
gemensam katalog för folk- och forskningsbibliotek har fått hög prioritet i och 
med KB:s utökade uppdrag att samordna det svenska biblioteksväsendet.70 För de 
enskilda folkbiblioteken är problemet snarare hur de vid en övergång till DDK ska 
organisera medierna på hyllorna.  

Hylluppställningen 
Hylluppställningen är det problemområde som får mest utrymme i rapporterna 
och är något som direkt berör de enskilda folkbiblioteken. I de flesta folkbibliotek 
används klassifikationssystemet som ett verktyg för att strukturera och söka i be-
stånden, både i katalogen och på hyllorna. Rapporterna poängterar samtidigt att 
hylluppställningen inte nödvändigtvis behöver stämma överens med klassifikat-
ionen i katalogen. Huvudsaken är att uppställningen är någorlunda ämnesbaserad 
och att placeringen framgår i katalogen på ett tydligt sätt. Problemet är snarare att 
de allra flesta folkbibliotek redan använder SAB-systemets ämnesindelningar och 
klassifikationskoder för hylluppställning.71 En genomgripande omorganisering av 
hylluppställningen är ett alternativ som få bibliotek, enligt rapporterna, kommer 
att välja då en omflyttning och ommärkning av hela beståndet kräver omfattande 

 
teken är det däremot bara möjligt att använda koden j. Aagaard, H. (2010), En svensk övergång till DDK: Vad 
innebär det för folk- och skolbibliotek?, s. 5. 
68 Aagaard, H. (2012) Dewey för folk- och skolbibliotek – vad behöver göras, s. 6 ff. 
69 Aagaard, H. (2010), En svensk övergång till DDK: Vad innebär det för folk- och skolbibliotek?, s. 10. 
70 Aagaard, H. (2010), En svensk övergång till DDK: Vad innebär det för folk- och skolbibliotek?, s. 17 ff. 
71 Svanberg, M. (2006) Övergång till Dewey Decimal Classification: vad skulle det innebära?, s. 39. 
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arbetsinsatser. Alternativen är att fortsätta ställa upp enligt SAB, blanda SAB och 
DDK på hyllorna eller påbörja en ny svit med uppställning enligt DDK, vilket 
försvårar för både användare och personal då det innebär att de antingen får två 
system att hålla reda på eller två ställen att leta på. Hur biblioteken kommer att 
hantera hylluppställningen vid en övergång kommer förmodligen även att variera 
och se olika ut på olika bibliotek beroende på beståndsstorlek, resurser och behov. 
De hylluppställningsalternativ som diskuteras i rapporterna är uppställning enligt 
DDK, bruten uppställning, blandad uppställning samt uppställning enligt SAB.  

Hylluppställning enligt SAB 
Att fortsätta ställa upp enligt SAB vid införandet av DDK har fördelen att det inte 
kräver någon större omorganisering på hyllorna. Nackdelen är att biblioteken 
tvingas använda två klassifikationssystem. Det skulle också innebära ett merarbete 
eftersom nyförvärvet även måste förses med kod i SAB som anger hyllsignum. 
Detta försvåras därtill av att ämnesindelningar mellan SAB och DDK skiljer sig 
på vissa områden vilket gör att det inte alltid går att hitta ett hyllsignum i SAB 
som överensstämmer med DDK-koden i katalogen. Alternativet förutsätter även 
ett katalogsystem med möjlighet att söka i båda systemen samtidigt.72  

Bruten hylluppställning enligt DDK 
Bruten hylluppställning innebär att en ny svit påbörjas för nyvärvade medier som 
ställs upp enligt DDK medan de äldre medierna får stå kvar enligt SAB-systemet. 
Även detta alternativ har fördelen att det inte kräver någon större omflyttning på 
hyllorna. Det innebär också att det blir enklare att gå över till uppställning enligt 
DDK när den större delen av SAB-beståndet gallrats ut och nyförvärvet ökat på 
hyllorna. Även detta kräver ett verktyg som samsöker i båda systemen. Nackdelen 
är att litteratur om ett och samma ämne under en längre tid hamnar på två ställen 
samt att personal och användare även här tvingas förlita sig på två olika system.73  

Blandad hylluppställning 
Blandad hylluppställning innebär att nyförvärvade DDK-klassificerade medier 
och äldre SAB-klassificerade medier placeras tillsammans på hyllorna. I svensk 
biblioteksföreningens rapport föreslås det att biblioteken kan välja att ställa upp 
medierna på samma hylla enligt antingen SAB eller DDK, men hylluppställning 
enligt SAB framhålls som ett bättre alternativ då det är enkelt att byta till DDK 
när DDK-beståndet växt på hyllorna. Nackdelen är att det riskerar att bli rörigt på 
hyllorna och att det kräver att DDK-klassificerade medier även förses med SAB-

                                                
72 Svanberg, M. (2006) Övergång till Dewey Decimal Classification: vad skulle det innebära?, s. 40. 
73 Svanberg, M. (2006) Övergång till Dewey Decimal Classification: vad skulle det innebära?, s. 40. 
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kod som anger hyllplaceringen. Även detta alternativ kräver ett samsökningsverk-
tyg och försvåras av att ämnesindelningar skiljer sig på vissa håll.74 

Hylluppställning enligt DDK 
Att omorganisera hela beståndet på hyllorna och ställa upp enligt DDK har förde-
len att biblioteken får en enhetlig hylluppställning och endast ett klassifikationssy-
stem att hålla reda på. Nackdelen är att omflyttningen och ommärkningen av be-
ståndet är resurskrävande. Därtill behöver SAB-beståndet antingen omklassificeras 
retroaktivt, vilket är resurskrävande, eller konverteras maskinellt, vilket komplice-
ras av att ämnesindelningarna mellan DDK och SAB skiljer sig på vissa håll.75     

Hyllklassifikation med DDK 
Oavsett vilket hylluppställningsalternativ biblioteken väljer kommer de att behöva 
ställa upp enligt DDK. Undantagen är om de väljer att fortsätta ställa upp enligt 
SAB eller i klartext. Deweyprojektets rapport med lösningsförslag för skol- och 
folkbiblioteken diskuterar mer ingående olika sätt att ställa upp med DDK. Tre 
alternativ lyfts fram i rapporten: uppställning i strikt nummerordning där hela 
klassifikationskoden används, uppställning i strikt nummerordning med förkortad 
klassifikationskod samt klartextuppställning. 

Att använda den fullständiga koden för hylluppställning innebär att koderna 
ofta blir väldigt långa, inte minst för svenska aspekter. Hyllsignumet för svenska 
kokböcker i DDK är exempelvis 641.59485. Däremot finns det en möjlighet att 
göra en manuell förkortning av koden. De fyra första siffrorna (641.5) anger äm-
net Matlagning medan övriga siffrorna uttrycker geografiska och språkliga 
aspekter. Hur djupt ned i systemet biblioteken behöver gå beror till stor del på 
samlingarnas storlek. På ett större folkbibliotek kan det finnas behov av att sär-
skilja svenska kokböcker medan det i ett mindre bibliotek kan vara en fördel att 
samla alla kokböckerna på en och samma hylla. Ett annat alternativ är att använda 
den förkortade Deweyutgåvan för hylluppställning. I SvenskaWebDewey finns 
möjligheten att segmentera den fullständiga koden efter den förkortade DDK-
upplagan. Detta innebär att den fullständiga koden förkortas på vad som bedöms 
vara ett lämpligt ställe. Där geografiska och språkliga aspekter är en väsentlig del 
av koden tas dessa med. Nackdelen med den förkortade upplagan som grund för 
uppställningen är att det inte går att bygga ut en del ämnen som eventuellt skulle 
behöva specificeras eller vidareindelas på hyllorna. I rapporten exemplifieras det 
med att böcker som hör till kategorin Samkönade äktenskap (306.848) därigenom 
hamnar i den ovanliggande kategorin Typer av äktenskap (306.84).76 

                                                
74 Aagaard, H. (2010), En svensk övergång till DDK: Vad innebär det för folk- och skolbibliotek?, s. 13. 
75 Svanberg, M. (2006) Övergång till Dewey Decimal Classification: vad skulle det innebära?, s. 40. 
76 Aagaard, H. (2012) Dewey för folk- och skolbibliotek – vad behöver göras?, s, 9. 
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Ett tredje alternativ är att utarbeta ett schema eller en lista med hyllsignum 
som anpassas efter bibliotekets bestånd. Nackdelen är att det tar tid att gå igenom 
beståndet och fatta beslut om vilka indelningar som behöver göras samt att sche-
mat ständigt behöver uppdateras. Det poängteras även att det kan vara svårt för 
leverantörerna av bibliotekens bibliografiska service att förse medierna med hyll-
signum om biblioteken använder beståndsanpassade hyllsignum, och omvänt in-
nebär standardiserade hyllsignum att biblioteken riskerar att få antingen för många 
eller för få medier under en och samma hyllindelning. I rapporten påpekas det 
däremot att flera bibliotek med likartade bestånd skulle kunna samarbeta och ta 
fram gemensamma listor med hyllsignum. 

Ryggetiketternas utformning är en aspekt som diskuteras i Deweyprojektets 
rapport. Även här är de fullständiga DDK-koderna problematiska då de ofta blir 
långa och riskerar att göra det svårt att orientera sig bland hyllorna. Men rapporten 
poängterar samtidigt att mediernas ryggmärkning kan kompletteras med titel, 
språk eller författarnamn i klartext vilka även kan fungera som ordningsföljd och 
göra det enklare att få en översikt över hyllindelningen.77    

Barn- och skolbibliotek 
Biblioteksföreningens rapport innehåller ett avsnitt om hylluppställning för barn- 
och skolbibliotek då man menar att mediernas organisering ”är en viktig del i att 
skapa ett väl fungerande och lustfyllt bibliotek”.78 Rapporten konstaterar samtidigt 
att varken enligt SAB eller DDK är fördelaktiga system utifrån barns perspektiv 
och att några bibliotek därför redan har en alternativ hylluppställning som gör det 
lättare för unga att orientera sig bland samlingarna. Tydlig skyltning och klartext 
rubriker lyfts fram som ett sätt att förbättra användarvänligheten för unga. Enligt 
rapporten finns det även en fördel med att samla både skön- och facklitteratur i 
alternativa ämneskategorier som är anpassade efter barns intressen och förståelse 
för olika ämnen, exempelvis Dinosaurier, Rymden, Kärlek. I rapporten poängteras 
det att en övergång till DDK kan bidra till att biblioteken ser över hylluppställ-
ningen och att den bättre anpassas efter barn och ungas behov. Men att ta fram en 
alternativ hylluppställning kräver tid och pengar vilket man menar skulle kunna 
underlättas om en standardiserad hylluppställning i klartext för barn utvecklades 
som går att anpassa efter lokala behov. 

När det gäller skolbiblioteken framhåller rapporten möjligheten att lära ut hur 
ett klassifikationssystem fungerar som en del i undervisningen. Problemet, menar 
man, är att skolbiblioteken ofta har bristande resurser och är underbemannade 
vilket innebär att tiden inte alltid räcker till för skolbibliotekarier vad gäller att 
lära ut hur man hittar i biblioteket och för att genomföra större förändringar. Det 
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påpekas också att det kan vara svårt för skolbiblioteken att få gehör för resurser 
till en övergång och att de därför har behov av stöd för att förklara varför en över-
gång är nödvändig.79 Samtidigt poängteras det att de flesta skolbibliotek har ett 
litet bestånd vilket gör att en övergång till DDK skulle kunna genomföras relativt 
snabbt och enkelt. När det gäller användarvänligheten i hylluppställningen lyfter 
man i första hand fram fördelarna med att ställa upp medierna enligt ovan nämnda 
klartextrubriker. Men man menar att det även finns fördelar med att reglera hyll-
uppställningen kommunalt och använda samma uppställning som i folkbiblioteken 
då det skulle kunna göra det lättare för barn och unga att röra sig mellan de olika 
bibliotekstyperna.80 

BTJ  
En majoritet av folkbiblioteken får bibliografisk service från företaget BTJ.81             
I samband med att en övergång till DDK blev aktuell för folkbiblioteken publice-
rade BTJ ett informationsblad där de meddelade att det är bibliotekens önskemål 
och behov som avgör vilka tjänster de erbjuder.82 BTJ började klassificera medier 
med DDK-kod i april 2013, främst fackböcker på svenska och skolspråk.  
      Intressant att nämna i sammanhanget är att BTJ efter KB:s beslut och Svensk 
biblioteksförenings rekommendationer om en övergång gjorde en undersökning 
för att ta reda på vilka behov och attityder som fanns bland folkbiblioteken kring 
en övergång till DDK. BTJ skickade 2009 ut en enkät till de folkbibliotek som 
abonnerar på deras tjänster och publicerade svaren i rapport på deras webbplats.  
Rapporten visar att 58 av 166 folkbibliotek hade fört diskussioner om att byte av 
klassifikationssystem till DDK medan de övriga 108 biblioteken inte hade gjort det. 
Av 160 bibliotek svarade 87 att de troligtvis kommer att använda SAB om fem år, 
30 bibliotek svarade att de troligtvis kommer att använda DDK och 42 bibliotek 
svarade att de inte visste.83 

Året därpå följde BTJ upp med en ny enkätundersökning som fokuserar mer 
på de praktiska och konkreta aspekterna av en övergång. Sammanställningen av 
svaren visar att en majoritet av biblioteken anser att barn- och ungdomslitteratur 
behöver en mer specificerad åldersindelning än standardlösningen i DDK. En 
majoritet av biblioteken anser även att användningen av samma kod för original-
språket som för publiceringsspråket liksom samplaceringen av litteraturvetenskap 
och skönlitteratur i DDK behöver åtgärdas. Även avsaknaden av tilläggsbeteck-
ningar för medieformat behöver åtgärdas enligt en majoritet av biblioteken.84     

                                                
79 Aagaard, H. (2012) Dewey för folk- och skolbibliotek – vad behöver göras?,  s. 25. 
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Parallellt med Deweyundersökningarna genomförde BTJ en hyllutredning där 
ett begränsat urval bibliotek fick möjligheten att formulera sig fritt kring frågor 
om hylluppställningen och framföra önskemål om leveransen av hyllsignum. 
Sammanställningen visar att de flesta bibliotek har anpassat hylluppställningen 
efter lokala behov och samlingarnas storlek. De allra flesta biblioteken försöker 
organisera samlingarna utifrån olika användargrupper då det finns olika behov 
kring olika delar av samlingarna. Biblioteken efterlyste även en ökad flexibilitet 
kring rygg- och hyllsignaturerna för att själva kunna anpassa dem efter behov.85 

KB:s slutrapport  
I och med att Deweyprojektet upphörde sammanställdes en slutrapport där arbetet 
med att leda införandet av DDK utvärderades. Inledningsvis noteras det att ett 
övergripande hinder var att projektet tilldelades medel ett år i taget istället för hela 
projekttiden, vilket man menar skapade en osäkerhet och begränsade möjligheten 
att planera och göra prioriteringar för en längre tid framåt.86  
        Vad gäller det övergripande syftet med övergången och målen med en ökad 
internationalisering, rationalisering och kvalitetshöjning konstaterar rapporten att 
Sverige idag ingår i ett internationellt klassifikationssammanhang och samarbetar 
med en rad europeiska länder för att anpassa DDK efter europeiska förhållanden. 
Övergången har gjort det möjligt att använda klassifikationskoder från utländska 
katalogposter. Däremot påpekas det att det tar längre tid att hitta katalogposter och 
att importera koden än vad man från början hade räknat med eftersom det inte 
finns något svenskt avtal med OCLC som ger katalogisatörerna i Libris tillgång 
till WorldCat. Av samma anledning kan svenska katalogposter inte publiceras i 
WorldCat, vilket innebär att målet med att göra den svenska litteraturen synligare 
och mer tillgänglig i andra länder ännu inte har uppnåtts.87 
     Enligt rapporten är det svårt att avgöra om målet med en kvalitetshöjning har 
uppfyllts. Det poängteras att DDK innehåller specifika anvisningar på hur ämnen 
ska klassificeras vilket har lett till ett större fokus på gemensamma principer och 
en ökad konsekvens hos de olika biblioteken. Men samtidigt framhåller rapporten 
att ämnesindelning i DDK inte alltid stämmer överens med svenska förhållanden 
vilket har gjort att klassifikationskoderna innehållit många fel. Däremot har man 
lyckats driva igenom flera förslag på förändringar i den SvenskWebDewey till 
exempel har DDK försetts med koder för svensk litteratur, historia och geografi 
samt samiska språk, föräldraförsäkring och renskötsel.88  
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Delsammanfattning 
KB:s och Svensk biblioteksförenings rapporter om en övergång för folkbiblio-
teken pekar ut en rad praktiska problem som behöver lösas. Problemen har främst 
att göra med hur katalogposterna ska utformas för att uttrycka målgrupp, form och 
språk samt hur bestånden ska organiseras på hyllorna med DDK. När det gäller 
katalogposterna påpekas det att de allra flesta folkbibliotek får sin bibliografiska 
service från externa leverantörer och därmed är beroende av att leverantörerna kan 
förse biblioteken med katalogposter som innehåller DDK-koder som är anpassade 
efter folkbibliotekens behov. Det poängteras även att KB kan komma att få ett 
ökat ansvar som huvudman för folk- och skolbibliotek vad gäller klassifikations-
frågor och att lösningarna därmed skulle kunna utarbetas på nationell nivå.  
      Vad gäller hylluppställningen finns det nackdelar med samtliga förslag som 
presenteras i rapporterna. Det mest lämpliga alternativet ur ett användarperspektiv 
är förmodligen en omorganisering av hela beståndet till antingen hylluppställning 
i klartext eller strikt uppställning enligt DDK. Men båda alternativen är resurskrä-
vande och det är svårt att mappa SAB mot DDK då ämnesindelningen inom vissa 
områden skiljer sig. Att blanda SAB- och DDK-klassificerade medier på samma 
hylla eller att placera dem på olika hyllor riskerar att försvåra för användare och 
personal att orientera sig bland samlingarna.  
       Sammantaget visar rapporterna på att en övergång till DDK kräver att nya 
rutiner utarbetas som gör att systemet kan fungera i en folkbibliotekskontext.        
I KB:s rapport för folkbiblioteken heter det att ”det stora problemet med Dewey är 
inte systemet i sig, utan att ett byte från SAB till Dewey är en stor investering”.89 
Men det finns anledning att problematisera det påståendet då samtliga problem 
som behandlas i rapporterna, så som avsaknaden av målgrupp, form och språk 
samt att ämnesindelningarna i vissa fall skiljer sig från svenska förhållanden, har 
att göra med att DDK är ett internationellt standardiserat klassifikationssystem 
som inte är skapat för att användas i en svensk folkbibliotekskontext. Samtidigt 
finns det inget som hindrar problemen från att lösas och systemet från att anpassas 
efter folkbibliotekens villkor och förutsättningar. Men detta kräver, som citatet 
anger, att folkbiblioteken måste lägga ned stora resurser på att införa DDK, inte 
minst då rapporterna inte innehåller några konkreta lösningar som innebär att   
systemet kan börja fungera problemfritt för folkbiblioteken.   

                                                
89 Aagaard, H. (2012) Dewey för folk- och skolbibliotek – vad behöver göras?,  s. 24. 
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DDK i Sigtuna kommuns folkbibliotek 

Detta avsnitt, i vilket jag beskriver och diskuterar övergången till DDK i Sigtuna 
kommuns folkbibliotek, har som syfte att besvara uppsatsens frågeställningar. 
Undersökningen bygger på de intervjuer som har förts med katalogansvarig och 
med den förra bibliotekschefen för Sigtuna kommuns folkbibliotek. Undersök-
ningen är indelad i sju kategorier vilka utgår ifrån teman som dels har växt fram 
under bearbetningen av intervjuerna och dels har formulerats på förhand, på så vis 
att de låg till grund för intervjufrågorna. Kategorierna Beslutet och Planering rör 
syftet med övergången till DDK, samt dess genomförande. Hylluppställningen 
kretsar kring organiseringen av hyllbestånden med DDK. Kategorierna Tidigare 
utbrytningar, Skönlitteratur och Barnlitteratur berör de praktiska svårigheterna 
som har uppstått under arbetet med att organisera hyllbestånden och de tillväga-
gångsätt som har utarbetats för att hantera dem. Kategorin Bibliografisk leverans 
behandlar tillhandahållandet av bibliografisk service i DDK. 
     Avsnittet inleds med en kort bakgrund om Sigtuna kommuns folkbibliotek som 
syftar till att ge en bild av bibliotekens storlek, besöksantal och beståndsstorlek. 
Jag beskriver även kort informanternas bakgrund då jag anser att detta har en viss 
relevans för undersökningen.  

Informanter 
Monica Dahlgren arbetade som chef för Sigtuna kommuns folkbibliotek mellan 
2002 och 2013. Idag arbetar hon som kulturchef i Sigtuna kommun, vilket innebär 
att hon fortfarande har ett visst ansvar för folkbiblioteken. Hon har tidigare arbetat 
på BTJ med att datorisera bibliotekskataloger och som katalogchef i Stifts- och 
landsbiblioteket i Linköping samt som IT-konsulent vid regionbiblioteket Stockholm.  
     Katalogansvarig är utbildad översättare och har därtill en examen i biblioteks- 
och informationsvetenskap. Hon har tidigare arbetat som omvärldsbevakare och 
arbetar numera som katalog- och medieansvarig för folkbiblioteken i Sigtuna. 

Sigtuna kommuns folkbibliotek 
Det finns fyra folkbibliotek i Sigtuna kommun: Valsta, Sigtuna och Rosersbergs 
folkbibliotek samt huvudbiblioteket i Märsta som fungerar som bas för kommu-
nens biblioteksverksamhet. Därtill har man ett nära samarbete med SSHL:s och 
Arlandagymnasiets skolbibliotek samt med Sigtunastiftelsens specialbibliotek. 
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Sammanlagt arbetar det 18 bibliotekarier på folkbiblioteken, varav 12 i Märsta. 
Folkbibliotekens samlingar uppgår till cirka 120 000 medier, av vilka cirka 80 000 
finns i Märsta. Samtliga folkbibliotek får bibliografisk service från BTJ och        
använder biblioteksdatabassystemet Book-IT. Övergången till DDK påbörjades i 
januari 2012 i samtliga folkbibliotek. All personal fick en grundutbildning i DDK 
vid KB i samband med övergången. De som skulle arbeta aktivt med systemet 
gick en längre och lite djupare utbildning. Därefter fick hela personalen en fort-
sättningsutbildning som syftade till att följa upp den tidigare utbildningen.  

  I januari 2014 flyttade huvudbiblioteket i Märsta till nybyggda lokaler som till 
skillnad från den tidigare bibliotekslokalen har anpassats till biblioteksverksamheten. 
Det nya huvudbiblioteket inrymmer bland annat en stor avdelning för barn och 
unga då antalet barn och unga som besöker biblioteket ökat de senaste åren och 
därmed utgör en av bibliotekets huvudsakliga målgrupper.90  

Beslutet 
I slutet av 2010 blev det bestämt att ett nytt folkbibliotek skulle byggas i Märsta. 
Några år innan dess hade Dahlgren fått indikationer på att en övergång till DDK 
var aktuell även för folkbiblioteken. Dahlgren tog därför upp frågan om ett even-
tuellt byte till DDK med enhetscheferna och personalen för att höra om det fanns 
något intresse av att gå över till DDK inför flytten till det nya biblioteket. Enligt 
Dahlgren var det ingen som tyckte att de inte skulle byta klassifikationssystem då 
alla var överens om att det kunde vara lägligt att införa DDK i samband med att 
det skulle byggas ett nytt huvudbibliotek. Innan beslutet togs fördes det däremot 
diskussioner om vad en övergång skulle innebära. Diskussionerna rörde sig fram-
för allt kring hur låntagarna skulle komma att påverkas av övergången då man 
bland annat var rädd för att det kunde bli rörigt med två klassifikationssystem.91 

Beslutet att gå över till DKK fattades på så sätt mot bakgrund av uppförandet 
av ett nytt huvudbibliotek i Märsta. Detta visar alltså på att övergången till DDK i 
Sigtuna kommuns folkbibliotek delvis hade ett praktiskt syfte på så sätt att man 
passade på att införa DDK i samband med att huvudbiblioteket skulle flytta till 
nya lokaler. Samtidigt menar Dahlgren att den huvudsakliga anledningen till infö-
randet av DDK har att göra med att det är ett internationellt klassifikations-
system. Dahlgren poängterar att hon har lång erfarenhet av att arbeta med katalog- 
och klassifikationsfrågor och därför är fast övertygad om att även folkbiblioteken 
vinner på att ansluta till en internationell praxis och att de bör släppa den nationella 
förankringen som SAB innebär.  

 
 

                                                
90 Intervju med Monica Dahlgren (2014-03-12) 
91 Intervju med Monica Dahlgren, (2014-03-12). 
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Blott Sverige för att travestera Almqvist blott Sverige SAB:s klassifikationssystem har det, och 
vi vet ju varför man beslöt detta, 1917 var det väl eller 1918, och det var färdigt 1921, i efter-
dyningarna utav storsvenskhetens tid, utav nationalismens tid. Det var klart att Sverige skulle 
ha ett eget system och då har vi haft ett eget system medan resten av världen har andra system 
som är ganska lika varandra medan vi har suttit med detta. Det är mitt huvudsakliga skäl.92  

 
Jag har i avsnittet om tidigare forskning diskuterat klassifikationsforskning som 
visar hur bibliografiska klassifikationssystem avspeglar den sociala, historiska och 
ideologiska kontext i vilka de skapats. Vad gäller SAB har Joacim Hansson visat 
hur systemet har influerats av den dominerande politiska och ideologiska miljön i 
det svenska samhället vid tiden för dess utveckling.93 Men detta gäller även DDK 
som, trots att det är ett internationellt spritt system, är präglat av den amerikanska 
biblioteksmiljön vid slutet av 1800-talet och influerat av ett amerikanskt synsätt.94  

Att införandet av DDK skulle innebära en ökad internationalisering för de 
svenska biblioteken var även ett av huvudargumenten för en övergång i KB:s och 
Svensk biblioteksförenings utredningar. Men utredningarna fokuserar framför allt 
på fördelarna med ett internationellt katalogutbyte i och med att möjligheten att 
utnyttja utländska katalogposter innebär en resursbesparing för de bibliotek som 
katalogiserar själva. Som tidigare påpekats har folkbiblioteken därmed inte ha lika 
mycket att vinna på de internationella fördelarna med DDK som forskningsbiblio-
teken.95 Däremot pekar utredningar på att DDK är ett mer aktuellt och bättre un-
derhållet klassifikationssystem än SAB och att folkbiblioteken därigenom tjänar 
på att ansluta till en internationell standard vad gäller klassifikation.96   

När jag frågar Dahlgren vilka fördelar hon ser i att använda ett internationellt 
klassifikationssystem pekar hon dels på detta att det är ett aktuellt och väl under-
hållet klassifikationssystem, dels poängterar hon att Sigtuna är en internationell 
och mångspråkig kommun. I det senare fallet menar hon att den lokala biblioteks-
verksamheten har en internationell inriktning på grund av bland annat närheten till 
Arlanda. Vad gäller fördelarna med att använda ett aktuellt och väl underhållet 
system pekar Dahlgren först och främst på att underhållet av SAB-systemet förr 
eller senare kommer att upphöra. Hon poängterar att det förmodligen inte kommer 
att finnas någon huvudman med ansvar för SAB om några år och att det finns en 
risk för att biblioteken därmed själva tvingas underhålla systemet och utarbeta 
lokala lösningar när behov uppstår, till exempel i samband med aktuella samhälls-
förändringar eller i och med att det uppstår nya medietyper. 

Dahlgren menar att det är viktigt med standardisering vad gäller klassifikation. 
Samtidigt anser hon att det är nödvändigt att i vissa fall avvika ifrån standarden 

                                                
92 Intervju med Monica Dahlgren (2014-03-12) 
93 Hansson, J. (1999) Klassifikation, bibliotek och samhälle, s. 229 ff. 
94 Olson, H. A. (2009) ”The Social Influences on Classification”, s. 4808 ff. 
95 Svanberg, M. (2006) Övergång till Dewey Decimal Classification: vad skulle det innebära?, s. 17 ff. 
96 Svensk biblioteksförening. (2008) Dewey som klassifikationssystem – varför bör vi byta ut SAB?,  s. 5.  
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utifrån de lokala behoven, men hon understryker att det behöver finnas en stabil 
struktur att utgå ifrån innan man kan göra några avvikelser samt att även avvikel-
serna bör ha en viss struktur. Dahlgren återkommer flera gånger till att hon har en 
lång erfarenhet av att arbeta med katalog- och klassifikationsfrågor och att hon 
därför har insett hur viktigt det är med konsekvent klassifikation. Hon påpekar att 
katalogen och klassifikationssystemet utgör grunden i biblioteksverksamheten. 
Samtidigt poängterar hon att klassifikationen inte utgör något självändamål utan 
att det är ett medel som syftar till att hjälpa besökaren och personalen att snabbt 
hitta vad de är ute efter. Men för att detta ska vara möjligt anser hon att det måste 
finnas ”kongruens, klarhet och ett helhetstänk” i klassifikationssystemet.97  

Det är alltså tydligt att Dahlgren ser ett konsekvent klassifikationssystem som 
en fördel för både personal och för användare på så sätt att det ger samlingarna en 
välordnad och systematisk struktur. Samtidigt som Dahlgren menar att det är nöd-
vändigt att göra vissa lokala anpassningar, pekar hon på att lokala avvikelser från 
standarden är svåra att underhålla och att alltför många avvikelser innebär att 
strukturen i systemet riskerar att gå förlorad:  

Du måste ha konsekvens i det hela, du måste ha ett system och den delen måste fungera, för 
om du inte har det… vart ska du gå då?… och det är då du börjar snåra till det.98 
 

Som jag tidigare har visat har DDK en mer stringent struktur och innehåller strik-
tare anvisningar för hur olika ämnen ska klassificeras än SAB, vilket innebär att 
klassificering med DDK blir mer konsekvent.99 Både SAB och DDK är å andra 
sidan standardiserade klassifikationssystem, men med den väsentliga skillnaden 
att DDK har en internationell standard som har utvecklats för att systemet ska 
kunna användas i en rad olika kulturella och sociala kontexter. Detta orsakar, som 
KB:s och Svensk biblioteksförenings utredningar visar, en del svårigheter när det 
gäller att få DDK att fungera i en svensk folkbibliotekskontext, till exempel dess 
oförmåga att uttrycka publiceringsspråk, målgrupp och vissa format.100 Detta bör å 
andra sidan inte förstås som att DDK inte alls fungerar i svenska folkbibliotek. 
Med utgångspunkt i ett pragmatiskt perspektiv på kunskapsorganisation innebär 
det snarare att systemet måste anpassas till sin användningskontext för att fungera. 

Enligt Dahlgren har de hela tiden varit medvetna om att DDK måste anpassas. 
Hon påpekar att detta är något som i synnerhet gäller för folkbiblioteken eftersom 
”de arbetar med andra frågor och är närmare gräsrötterna” än universitets- och 
forskningsbiblioteken där behoven av att anpassa systemen är mindre.101 Samtidigt 
poängterar hon att folkbiblioteksanvändarna inte är dummare än användarna av 
                                                
97 Intervju med Monica Dalhgren, (2014-03-12). 
98 Intervju med Monica Dalhgren, (2014-03-12). 
99 Se avsnittet Bibliografisk klassifikation. 
100 Se tidigare avsnitt. 
101 Intervju med Monica Dalhgren, (2014-03-12). 
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forskningsbibliotek samt att folkbiblioteken har en tendens att fäst väldigt stor 
vikt vid klassifikationen. Dahlgren poängterar att låntagarna i allmänhet är mer 
intresserade av var böckerna finns än hur klassifikationskoderna har utformats. 

Min absoluta övertygelse det är det att biblioteksbesökaren bryr sig inte om det står 832.4        
eller om det står Hc eller om det står Kalle Anka där i hörnet på katalogposten, dom går i alla 
fall dit där det står. 102 
 

Däremot påpekar Dahlgren att hylluppställningen är ett område som till viss del 
kräver lokal anpassning och att det är viktigt att öka användarvänligheten genom 
tydlig skyltning. Samtidigt framhåller hon att klassifikationssystemen har blivit 
mindre viktiga för biblioteksanvändarna i och med möjligheten att med ämnes-
ordssystemen göra fritextsökningar i de digitala bibliotekskatalogerna. Dahlgrens 
resonemang tycks alltså visa på att de kvalitativa fördelarna med DDK:s införande 
i Sigtuna i första hand har att göra med att det ger biblioteksbestånden en mer 
konsekvent struktur i katalogen och på hyllorna, vilket samtidigt ger en stabil 
grund att utgå ifrån i utarbetandet av lokala anpassningar. 

Sammantaget kan här urskiljas tre syften med införande av DDK i Sigtuna 
kommuns folkbibliotek; ett praktiskt, ett kvalitetsinriktat och ett internationellt. 
Dessa tre syften stämmer till viss del överens med de motiv som ligger till grund 
för KB:s beslut och Svensk biblioteksförenings rekommendationer om en över-
gång. Målet med en ökad rationalisering förefaller inte ha varit aktuellt för Sig-
tuna kommuns folkbibliotek då detta främst gäller de bibliotek som klassificerar 
själva. Däremot uttrycker Dahlgren en förhoppning om att en övergång på sikt ska 
leda till att folkbiblioteken närmar sig Libriskatalogen.  

Vad gäller de kvalitativa fördelarna med DDK argumenterar Dahlgren liksom 
KB:s och biblioteksföreningens utredningar för att DDK är ett mer konsekvent, 
bättre underhållet och utbyggt system än SAB. Samtidigt pekar utredningarna på 
att forskningsbiblioteken har större behov av ett aktuellt och väl utbyggt klassifi-
kationssystem än folkbiblioteken. Men i och med att underhållet av SAB förefal-
ler vara på väg att upphöra i och med att forskningsbiblioteken överger systemet 
återstår en övergång till DDK som det till synes enda alternativet för de folk-
bibliotek som i fortsättningen vill ha ett aktuellt klassifikationssystem.  

Även när det gäller den ökade internationaliseringen skiljer sig fördelarna 
mellan folk- och forskningsbiblioteken. För de senare innebär det framför allt en 
resursbesparing att gå över till DDK, medan Dahlgren menar att folkbiblioteken 
bör lämna den nationella slagsidan i SAB och bli mer internationella då samhället 
idag i högre grad präglas av en internationell miljö än för 100 år sedan. 

 
 

                                                
102 Intervju med Monica Dalhgren, (2014-03-12). 
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Införandet 
I november 2011 fattades beslutet att Sigtuna kommuns folkbibliotek skulle gå 
över till DDK och i januari 2012 började all nyförvärvad facklitteratur förses med 
kod i DDK. Att systemet snabbt kunde börja användas från det att beslutet togs 
beror på två orsaker. Dels valde man att införa DDK gradvis genom att börja med 
den nyinköpta facklitteraturen istället för att genomföra en enhetlig övergång, 
vilket alltså hade inneburit att man hade fått omklassificera de äldre bestånden. 
Dels räknade man med att BTJ, som levererar bibliografisk service till folkbiblio-
teken i Sigtuna, skulle börja förse den nyförvärvade facklitteraturen med kod och 
hyllsignum i DDK, då BTJ hade meddelat att de skulle tillhandahålla den servicen 
om den efterfrågades. I och med att man alltså hade räknat med att BTJ skulle 
förse de nyinköpta fackböckerna med kod i DDK var det tänkt att införandet av 
DDK inte skulle vara mer svårhanterlig än den tidigare successionen i SAB. Där-
emot blev det inte riktigt så eftersom BTJ inte kunde leverera koder i DDK så 
tidigt som man hade räknat med, vilket innebar att de blev tvungna att själva söka 
upp klassifikationskoderna och lägga in dem i katalogposterna.103 

Dahlgren menar att det hade varit betydligt svårare och mer resurskrävande 
att genomföra en enhetlig övergång då detta hade krävt en lång förplanering och 
inneburit att biblioteken eventuellt hade fått stänga en tid. Därtill tvivlar hon på 
om det överhuvudtaget är möjligt för ett folkbibliotek att förutse alla problem som 
kan uppstå i samband med en övergång och hitta lösningar på dem innan systemet 
har börjat användas. Hon menar att det är enklare att införa DDK i hela beståndet i 
ett forskningsbibliotek där de förhåller sig mer strikt till strukturen i systemet och 
inte har ett lika stort behov av att ta hänsyn till olika användargrupper, medietyper 
och lokala inriktningar – ”att införa det så här som vi har gjort, är det enklaste, 
billigaste och mest demokratiska för alla får en chans att växa in i det och känna 
att det inte är något som kommer plötsligt”.104  

Både KB:s och Svensk biblioteksförenings utredningar lyfter fram en full-
ständig övergång där hela beståndet förses med kod och ställs upp enligt DDK 
som ett mer användarvänligt alternativ, även om det konstateras att detta är en 
resurskrävande metod och svårt att omklassificera de äldre bestånden. Vad gäller 
det gradvisa införandet av DDK pekar utredningarna på att detta riskerar att göra 
det svårare att hitta i biblioteket då det innebär att de under en längre tid tvingas 
använda två klassifikationssystem.105 Men att stegvis införa DDK kan samtidigt 
ses som en pragmatisk metod. En central utgångspunkt i det pragmatiska förhåll-
ningssättet är att klassifikationen av ett dokument måste sättas i samband med och 
anpassas till det sammanhang i vilket dokumentet klassificeras. Hjørland menar 
                                                
103 Intervju med Monica Dahlgren, (2014-03-21). 
104 Intervju med Monica Dahlgren, (2014-03-21). 
105 Svanberg, M. (2006) Övergång till Dewey Decimal Classification, s. 40; Aagaard, H. (2010), En svensk 
övergång till DDK: Vad innebär det för folk- och skolbibliotek?, s. 12. 
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att det pragmatiska förhållningssättet handlar om att medla mellan olika perspek-
tiv för att kunna hitta en lösning som fungerar i den organisation eller i det sam-
manhang i vilket klassifikationssystemet används.106 Att successivt införa DDK 
förefaller möjliggöra en sådan pragmatisk hållning. Enligt Dahlgren har det grad-
visa införandet av DDK inneburit att systemet har fått växa in i biblioteken på ett 
mer ”organiskt sätt” än om det hade införts på en och samma gång i och med att 
det har inneburit att de på ett enklare sätt har kunnat gå tillbaka och ändra när 
någonting inte har fungerat. Hon nämner som exempel att de testade att ställa upp 
den nyförvärvade skönlitteraturen strikt enligt DDK, vilket bland annat innebar att 
språken och deckarna inte skildes ut, men eftersom låntagarna därmed även fick 
svårare att hitta böckerna valde de att ändra tillbaka till den tidigare uppställningen.  

Att stegvis införa DDK är en långsiktig metod som innebär att en fullständig 
övergång till DDK inte är genomförd förrän SAB-medierna gallrats ut till den 
graden att DDK-medierna är i majoritet. I Sigtuna kommuns folkbibliotek räknar 
man med att detta kommer att ske någon gång runt 2020. KB:s utredning pekar på 
att fördelen med det gradvisa införandet är att det inte kräver särskilt omfattande 
resurser vad gäller omflyttningar och omklassificeringar av biblioteksbestånden. 
Men att successivt gå över till DDK kan även bidra till att systemet får en fastare 
grund i det enskilda biblioteket. I Sigtuna har den successiva övergången gett ut-
rymme för att utvärdera och hitta lösningar på problemen allteftersom de uppstår 
och utifrån de lokala förutsättningarna. Metoden att gradvis införa DDK ger på så 
vis förutsättningar för att utgå ifrån systemets användningskontext och utrymme 
för att utvärdera olika lösningar i förhållande till omkringliggande faktorer.           
Till skillnad från en enhetlig övergång där anpassningen av DDK måste utarbetas 
på förhand innebär alltså en successiv övergång att systemets införande och de 
anpassningar som detta kräver kan integreras i den vardagliga verksamheten.  

Däremot finns det, som KB:s och biblioteksföreningens utredningar påpekar, 
en risk för att användningen av två klassifikationssystem innebär att det blir rörigt 
i biblioteken och att det blir svårare för låntagarna att orientera sig bland hyllorna 
under en längre tid. Enligt Dahlgren är de medvetna om detta samt att alltför 
många ändringar fram och tillbaka kan bli tålamodsprövande för låntagarna, och 
att de därför försöker att inte experimentera för mycket. Samtidigt påpekar hon att 
de inte har fått några indikationer på att införandet av DDK har stört låntagarna 
utan att det snarare har väckt nyfikenhet. Dahlgren menar att de förmodligen hade 
valt att införa DDK gradvis även om det hade varit möjligt att ändra hela bestån-
det till DDK på en och samma gång då detta har gjort det möjligt för personalen 
och användarna att sakta men säkert bekanta sig med det nya systemet.107  

                                                
106 Hjørland, B. (2008) ”What is Knowledge Organization (KO?)”, s. 96. 
107 Intervju med Monica Dahlgren, (2014-03-21). 
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Hylluppställningen 
Vid Sigtuna kommuns folkbibliotek placeras den nyförvärvade facklitteraturen på 
en utbruten Deweyhylla enligt BTJ:s hyllista för DDK. BTJ:s hyllista utgörs av 
förkortade klassifikationskoder och rubriker för de olika avdelningarna i DKK och 
är tänkt att fungera som en standard för de folkbibliotek som går över till DDK 
och får bibliografisk service från BTJ. Även ryggetiketterna är utformade enligt 
BTJ:s hyllistor samt med de tre första bokstäverna i huvuduppslaget. Biografier 
märks ut i klartext liksom språk för böcker som inte är på svenska då DDK placerar 
biografier enligt ämne och inte skiljer mellan original- och publiceringsspråk.  

Hylluppställningen följer därmed strukturen och ämnesindelningarna i DDK 
relativt strikt. De enda avvikelserna från systemet är att böcker om släktforskning 
och SFI-relaterad litteratur samplaceras med de SAB-klassificerade samlingarna 
på särskilda hyllor då dessa är två kategorier man har valt att bryta ut. De ämnes-
indelningar som ligger till grund för hylluppställningen regleras efter hur mycket 
litteratur det finns om ett visst ämne. Precis som med SAB ställer man alltså upp 
en ny hyllavdelning när man tycker att det finns behov för det. Än så länge är   
beståndet relativt litet och därför har man inte haft någon större anledning att gå 
särskilt djupt ned i systemet. Katalogansvarig menar att det finns en poäng med att 
inte finfördela för mycket på hyllorna eftersom det gör det svårare för användarna 
att orientera sig bland samlingarna.108 Även Rowley och Hartley framhåller en 
bred ämnesindelning som ett användarvänligare alternativ för mindre samlingar 
då detta ger en bättre översikt över bestånden.109    

Samtidigt har hylluppställningen inneburit en del svårighet. Katalogansvarig 
berättar att de bland annat prövade olika sätt att utforma ryggetiketterna innan de 
fick sin slutgiltiga form i och med att BTJ:s hyllistor färdigställdes.  

Katalogsignum har ju aldrig varit något problem, men sen har vi… och det har varit en jättes-
tor fråga, vad vi ska sätta på böckerna. Ett tag var vi inne på att sätta hela koden, men det har 
vi inte velat göra eftersom vi som sagt var är ett folkbibliotek. 110 

 
Även om klassifikationskoderna är förkortade i BTJ:s hylllista blir koderna för 
ämnen som ligger djupt ned i systemet fortfarande relativt långa, inte minst när 
det rör sig om svenska förhållanden då de geografiska och språkliga aspekterna 
uttrycks i slutet av koden. Böcker om idrott i Sverige får exempelvis signumet 
796.09485 på ryggen enligt BTJ:s hyllista. Men i och med att det inte finns något 
krav på att hyllsignumen ska följa klassifikationssystemet är det alltså möjligt att 
förkorta eller ändra de hyllsignum som har långa koder. Huvudsaken är att hyll-
signumet tydligt framgår i katalogposten och överensstämmer med placeringen på 
hyllan. Enligt katalogansvarig har de valt att utgå ifrån standarden i BTJ:s hyllis-
                                                
108 Intervju med katalogansvarig, (2013-03-27). 
109 Rowey, J. & Hartley, R. Organizing Knowledge, s. 315. 
110 Intervju med katalogansvarig, (2013-03-27). 
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tor till en början för att därefter utvärdera vilka ändringar och anpassningar som 
kan komma att bli aktuella. Samtidigt påpekar hon att det är de små detaljerna 
kring hylluppställningen som inte har kunnat förutses i förväg som har varit allra 
svårast att hantera. Som exempel nämner hon att de inte var förberedda på att   
reseguiderna skulle bli utspridda på hyllan om det inte finns en hyllindelning för 
de enskilda världsdelarna.111 Detta innebär att reseguider för länder i världsdelar 
som saknar en egen indelning på hyllan hamnar i den övergripande huvudavdel-
ningen, och på så sätt blir de svårare att hitta i och med att hyllsignumen inte 
stämmer överens med hyllplaceringen i katalogen.          

Tidigare utbrytningar 
I huvudbiblioteket i Märsta hade man tidigare många utbrytningar. Innan det blev 
aktuellt att införa DDK arbetade man mycket med att renodla hylluppställningen 
enligt SAB, vilket innebar att de samlingar som hade brutits ut och sammanförts i 
särskilda kategorier återfördes till sina ordinarie platser i systemet. Anledningen 
var att personalen upplevde att det blev rörigt när ämneslitteraturen inte var sam-
lad på ett och samma ställe. Katalogansvarig nämner som exempel att psykologi-
böckerna kunde vara placerade på både psykologihyllan och på den utbrutna häl-
sohörnan. Liksom Dahlgren menar katalogansvarig att det finns en risk för att 
helhetsbilden förloras när man börjar laborera med lokala utbrytningar och fram-
håller vikten av ”att det finns en röd tråd och logik i det hela”.112 

Att man valde att renodla uppställningen enligt SAB-systemet i Märsta har, 
enligt katalogansvarig, gjort det enklare att införa DDK då de olika utbrytningarna 
hade inneburit att en del av ämneslitteraturen skulle ha hamnat på tre olika ställen. 
De enda utbrytningarna som har genomförts i strid med DDK är, som tidigare 
nämnts, SFI- samt släktsforskningslitteraturen eftersom man upptäckte att böcker-
na inte blev utlånade när de var uppställda enligt DDK. I övrigt har man alltså valt 
att ställa upp facklitteraturen strikt efter DDK.  

Samtidigt nämner katalogansvarig att ”det finns ett stort problem med 
Dewey… och det är biografierna”. 113 Problemet har att göra med att systemet bara 
uttrycker ämne vilket innebär att biografierna sprids ut på hyllorna eftersom DDK 
delar in dem efter ämne. Till exempel förs Stephen Hawkins självbiografi till av-
delningen Naturvetenskap och Matematik i DDK (530.092) medan den i SAB 
hamnar i avdelningen Biografi med genealogi (Lz). Även om anvisningarna i 
SAB anger att biografier om särskilda yrkesutövare ska placeras under respektive 
ämnesavdelning är det vanligare att folkbiblioteken samlar alla biografier till-
sammans.114 Skillnaden är att DDK på ett mer konsekvent sätt utgår från ämne 
                                                
111 Intervju med katalogansvarig, (2013-03-27). 
112 Intervju med katalogansvarig, (2014-03-27). 
113 Intervju med katalogansvarig, (2014-03-27). 
114 Berntsson, G. (2007) Klassifikation enligt SAB-systemet. Ett läromedel, s. 45 f.    
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som indelningsgrund. Därtill ordnas biografierna enligt DDK efter den person 
som har skrivit boken till skillnad från i SAB där det är personen som boken 
handlar om som blir huvuduppslag. Samtidigt finns det en möjlighet att samla alla 
biografier i avdelningen Biografier och genealogi i DDK (920), som motsvarar 
SAB:s avdelning Lz, samt att ställa upp dem efter personen som biografin handlar 
om, vilket en del forsknings- och universitetsbibliotek har valt att göra.115 

Katalogansvarig berättar att de har fått ”någon synpunkt” på att biografierna 
är utspridda, men samtidigt tycker hon att det finns en fördel med att till en början 
följa DDK då det ger hyllbeståndet en logisk och sammanhängande struktur.116 
Men som Richard J. Hyman har påpekat finns det en risk för att vissa medier eller 
ämnen försummas vid hylluppställningar som strikt följer klassifikationsschemat. 
Hyman menar att hylluppställningen bör vara mer än en återspegling av katalo-
gen; den kan även fungera som ett verktyg för att tillgängliggöra och underlätta 
åtkomsten av medier eller ämnen som spridds ut av klassifikationssystemet.117 
Detta gäller framför allt vid så kallad hyllbrowsing som innebär att låntagarna går 
direkt till hyllorna för att söka efter ett ämne istället för att först konsultera katalo-
gen, eller för att helt enkelt botanisera bland hyllorna. Även Rowley och Hartley 
påpekar att hyllbrowsing är en viktig aspekt att ta hänsyn till: ”a library whose 
shelf arrangement and physical environment encourage browsing is one of the 
simple pleasures of civilisation”.118      

Enligt katalogansvarig har man än så länge inte känt några större behov av att 
bryta ut fler kategorier ur DDK-beståndet. Dels eftersom beståndet fortfarande är 
relativt litet, dels vill man inte utarbeta några lokala anpassningar på förhand. 
Detta ligger i linje med metoden att successivt införa DDK enligt den standard 
som finns i systemet för att därefter kunna utvärdera vilka typer av anpassningar 
som behöver göras. Tanken är att man på så sätt får en stabilare struktur att utgå 
ifrån än om lösningarna utarbetats utan någon praktisk erfarenhet av systemet. 
Katalogansvarig poängterar samtidigt att det kan komma att bli aktuellt att bryta 
ut och samla alla biografier om de märker att det inte fungerar att ha dem ut-
spridda enligt ämne. Hon poängterar att detta var skälet till att de bestämde sig för 
att bryta ut den DDK-klassificerade SFI- och släktforskningslitteraturen.119        

Skönlitteraturen 
Både Dahlgren och katalogansvarig vittnar om att skönlitteraturen har varit allra 
svårast att hantera med DDK då systemet inte skiljer mellan litteraturvetenskap 
och skönlitteratur eller mellan originalspråk och publiceringsspråk. Inledningsvis 

                                                
115 Ehn, E. Man måste ställa upp, s. 67. 
116 Intervju med katalogansvarig (2014-03-27) 
117 Hyman, R. (1982) Shelf Acess and Classification, s. vxii. 
118 Rowley, J. & Hartley, R. (2012) Organizing Knowledge, s. 315 f.  
119 Intervju med katalogansvarig (2014-03-27) 
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prövades olika lösningsvarianter för att märka ut och särskilja språken samt skön- 
från facklitteratur både i katalogen och på böckernas ryggar. Man testade bland 
annat att samplacera den nyförvärvade och DDK-klassificerade skönlitteraturen 
med den äldre SAB-klassificerade skönlitteraturen utan att skilja på språken. Men 
eftersom låntagarna fick svårt att hitta böckerna när de inte var placerade i respek-
tive språkavdelning och i och med att de inte kunde hitta en tillfredsställande            
lösning för att separera språken och litteraturvetenskapen från skönlitteraturen 
annat än genom hyllplaceringen valde man till slut att återgå till att klassificera 
och ställa upp den nyförvärvade skönlitteraturen enligt SAB. Katalogansvarig 
påpekar att det är många forskningsbibliotek som har valt att låta skönlitteraturen 
stå kvar i SAB-uppställning och poängterar att det inte ger något mervärde att 
använda DDK för skönlitteraturen annat än att samma system används för hela 
beståndet. Men eftersom detta ännu inte är aktuellt i Sigtuna kommuns folkbiblio-
tek menar hon att skönlitteraturen än så länge ”får bli fråga för framtiden”.120  

Att det är många universitets- och forskningsbibliotek som har behållit SAB-
uppställningen för skönlitteraturen framgår i Einar Ehns masteruppsats Man måste 
ställa upp. Skillnaden är att forskningsbiblioteken har försett skönlitteraturen med 
kod i DDK medan SAB har använts för hylluppställningen. Skälet till detta är 
alltså den problematik som orsakas av att DDK inte särskiljer skön- från fack-
litteratur och original- från översättningsspråk.121 Även Svensk biblioteksförenings 
utredningsrapport rekommenderar att skönlitteraturen ställs upp enligt SAB eller 
efter språk i och med det inte finns något som hindrar biblioteken från att särskilja 
språken på hyllorna även om de har samma kod i katalogen, vilket förutsätter att 
språk märks ut tydligt på böckernas ryggar och framgår i katalogposten.122            

Barn och ungdomslitteratur 
I huvudbiblioteket i Märsta ställer man även upp nyförvärvad facklitteratur för 
barn och unga enligt DDK, då BTJ i stort sett utrustar all facklitteratur med kod i 
DDK. Däremot är facklitteraturen för barn och unga placerad i utbrutna ämneska-
tegorier som anges med klartextrubriker. I Sigtuna kommuns folkbibliotek har 
barn- och ungdomsböcker alltid ställts upp enligt ett klartextsystem, men i och 
med övergången till DDK har man i Märsta alltså bytt till ett klartextsystem för 
facklitteraturen som utgår ifrån avdelningarna i DDK. Böcker om dinosaurier är 
exempelvis placerade i kategorin Dinosaurier 560j och märkta med hyllsignumet 
560j på ryggen. Bokstaven j på slutet av hyllsignumet står för ”juvenile” och är en 
lösning som BTJ har utarbetat för att ange att det rör sig om målgruppen barn och 
ungdom. Det innebär alltså att man inte får en lika specifik åldersindelning för 

                                                
120 Intervju med katalogansvarig, (2014-03-27), 
121 Ehn, E. (2012) Man måste ställa upp, s. 66 f. 
122 Aagaard, H. (2010), En svensk övergång till DDK: Vad innebär det för folk- och skolbibliotek?, s. 10 f.  
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barn och ungdomslitteratur som i SAB samt att katalogkoden förblir densamma 
för vuxen- och barnlitteraturen. Katalogansvarig poängterar samtidigt att de har 
upptäckt att många barn och ungdomar har fått lättare att hitta bland hyllorna på 
grund av att de har blivit nummerordnade.123  

Bibliografisk service  
I och med att det var viktigt att snabbt komma igång med införandet av DDK i 
Sigtuna kommuns folkbibliotek började man alltså att använda systemet innan det 
fanns någon bibliografisk leverans av koder i DDK. Anledningen till att de valde 
att snabbt sätta igång med DDK berodde dels på att de ville visa BTJ att det fanns 
ett behov av bibliografisk service i DDK, dels hade de räknat med att BTJ skulle 
komma igång med DDK inom ett halvår. Katalogansvarig poängterar att BTJ 
förmodligen inte skulle ha prioriterat frågan om de inte själva hade börjat utrusta 
böckerna med kod i DDK. Däremot hade de inte räknat med att det skulle dröja så 
lång tid innan den bibliografiska servicen började levereras. Trots att det levereras 
fler koder idag händer det att personalen fortfarande får söka upp koder för vissa 
böcker och lägga in dem manuellt i katalogen. ”[M]en vi vill ju inte själva sitta 
och klassificera och det är inte meningen att folkbibliotek ska behöva göra det”, 
påpekar katalogansvarig.124 Även Dahlgren framhåller att de lyckades få leverantö-
rerna att komma igång med DDK genom att inledningsvis på egen hand utrusta 
nyförvärvet med kod. Samtidigt poängterar hon att BTJ förmodligen överraskades 
av deras snabba beslut att införa systemet i biblioteken: ”jag ringde till BTJ och sa 
’nu tänker vi gå över till Dewey, vad tänker ni göra åt det?’ och då blev det allde-
les tyst i luren ett tag”.125  

Inför övergången till DDK tog Dahlgren alltså kontakt med BTJ och Axiell 
vilket resulterade i ett möte där de diskuterade vilka lösningar som krävdes för att 
DDK skulle kunna fungera tillsammans med bibliotekssystemet Book-IT och ingå 
i det ordinarie katalogpostflödet.126 I och med att Sigtuna kommuns folkbibliotek 
har avtal med båda parterna var deras utgångspunkt att BTJ skulle tillhandahålla 
den bibliografiska leveransen av koder i DDK och att Axiell skulle införa ett nytt 
fält i Book-IT som gör koderna sökbara i katalogen. Detta har delvis realiserats i 
och med 082-fältet för DDK-koder i den nya versionen av Book-IT samt i och 
med att BTJ har börjat klassificera facklitteraturen på skolspråken för barn och 
vuxna i DDK, vilket Dahlgren menar till stora delar är Sigtunas förtjänst.   

Detta visar alltså på att folkbiblioteken är beroende av externa aktörer för att 
få DDK att fungera. Det gäller inte minst behovet av nya rutiner som kompenserar 
för bristerna i DDK och gör det möjligt att särskilja språken och vissa format, som 
                                                
123 Intervju med katalogansvarig, (2014-03-27). 
124 Intervju med Monica Dahlgren, (2014-03-12). 
125 Intervju med katalogansvarig, (2014-03-27). 
126 Axiell tillhandahåller biblioteksdatabassystemet Book-IT. 
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till exempel talböcker för läsförhindrade. Vid Sigtuna kommuns folkbibliotek har 
man alltså valt att vänta med skönlitteraturen och övriga medieformat eftersom 
det i nuläget inte finns några lösningar för hur detta ska hanteras. Katalogansvarig 
menar att lösningarna ”måste komma från BTJ för vi kan inte sitta och laborera 
med egna lösningar… där måste vi lämna över det till dom som ska jobba med det 
och som kan det”.127 Att en övergång till DDK för folkbiblioteken förutsätter att 
lösningar utarbetas av externa aktörer framgår även i KB:s och biblioteksför-
eningens utredningar.128 Däremot förefaller det oklart vem som har ansvaret för att 
utarbeta konkreta lösningar och rutiner för att hantera problemen.  

Både Dahlgren och katalogansvarig framhåller att de fick ett stort stöd av 
Harriet Aagaard från KB:s Deweyprojekt under inledningsskedet av övergången 
till DDK. Därefter har det, enligt katalogansvarig, varit upp till dem själva att få 
systemet att fungera i och med att det inte har funnits några färdiga lösningar att 
utgå ifrån. Samtidigt påpekar hon att KB hade kunnat vara bättre på att samordna 
de folkbibliotek som planerar en övergång till DDK.  

Det är ju fler bibliotek ute i landet som planerar en övergång, så då hade man kanske kunnat 
ha en liten grupp som håller kontakt kring det här, och det tror jag skulle göra fler bibliotek 
intresserade för då börjar det talas mer om det, istället för att alla sitter isolerade i varsitt hörn 
och håller på med det.129 

 
Enligt katalogansvarig har intresset för DDK växt bland folkbiblioteken runt om i 
landet då studiebesöken till huvudbiblioteket i Märsta har ökat de senaste två åren. 
Däremot tror hon att det är många som fortfarande är tveksamma till att använda 
två klassifikationssystem som det innebär att införa systemet gradvis och istället 
väntar på att lösningar ska utarbetas som gör det möjligt att införa DDK i hela 
biblioteksbeståndet på en och samma gång. Liksom Dahlgren tror katalogansvarig 
att det kan vara svårt att tänka ut lösningar på alla problem som kan dyka upp i 
förväg och att det är en resurskrävande process att klassificera samlingarna retro-
aktivt. Därtill är hon tveksam till metoden att maskingenerera klassifikationskoder 
genom en så kallad automatisk mappning mellan SAB och DDK.130 

                                                
127 Intervju med katalogansvarig, (2014-03-27) 
128 Aagaard, H. (2010) En svensk övergång till DDK: Vad innebär det för folk- och skolbibliotek?, s. 17 ff; 
Aagaard, H. (2012) Dewey för folk- och skolbibliotek – vad behöver göras?, s. 28. 
129 Intervju med katalogansvarig, (2014-03-27). 
130 Intervju med katalogansvarig, (2014-03-27). 
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Slutdiskussion 

Varför DDK infördes i Sigtuna kommun  
I den här uppsatsen har jag delvis velat ta reda på varför och i vilket syfte DDK 
har införts i Sigtuna kommuns folkbibliotek. En tanke med detta har varit att se 
om skälen till att man har valt att införa DDK i ett folkbibliotek skiljer sig från de 
motiv som ligger till grund för KB:s beslut och Svensk biblioteksförenings rekom-
mendation om en övergång. Jag har i undersökningen pekat ut tre olika syften med 
införandet av DDK i Sigtuna: ett praktiskt, ett kvalitativt och ett internationellt. 
Utåt sett förefaller dessa tre syften stämma väl överens med KB:s och Svensk 
biblioteksförenings kvalitets-, rationaliserings- och internationaliseringsmål. Men 
som undersökningen har visat varierar målens tillämpbarhet beroende på om det 
rör sig om folk- eller forskningsbibliotek. Detta inte minst på grund av att den 
utredning som ligger till grund för KB:s beslut, och även för biblioteksföreningens 
rekommendation, främst utgår ifrån forsknings- och universitetsbiblioteken när 
fördelarna med DDK lyfts fram.  

De internationaliseringsmål som har formulerats av KB medför inte några 
större fördelar för folkbiblioteken i och med att de inte har ett lika stort utländskt 
förvärv som universitets- och forskningsbiblioteken och inte heller klassificerar 
sina egna samlingar. Men att DDK infördes i Sigtuna på grund av att det är ett 
internationellt klassifikationssystem tycks samtidigt visa på att även folkbiblio-
teken verkar i ett internationellt sammanhang. Enligt den tidigare bibliotekschefen 
Monica Dahlgren var detta huvudargumentet för beslutet att införa DDK.131          
Dahlgrens poäng är att Sigtuna kommun liksom samhället i övrigt numera präglas 
av en internationell miljö, vilket inte var fallet vid den tidpunkt då SAB-systemet 
skapades, och att DDK därigenom är bättre anpassat efter hur samhället ser ut 
idag. Folkbibliotekens övergång till DDK kan på så vis förstås mot bakgrund av 
en bredare samhällelig globaliseringsprocess.   

Men anslutningen till en internationell standard vad gäller klassifikation har 
både för- och nackdelar. Införandet av DDK i en svensk folkbibliotekskontext kan 
även sägas aktualisera den spänning eller motsättning mellan den lokala kontexten 
och strävan efter global bibliografisk kontroll, vilken står i centrum för en stor del 
av den forskning som bedrivs om bibliografiska klassifikationssystem. Som den 
                                                
131 Intervju med Monica Dahlgren, (2014-03-12). 
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här undersökningen har visat ger denna motsättning upphov till en rad svårigheter 
och problem vad gäller att få systemet att fungera i ett folkbibliotekssammanhang. 
Med utgångspunkt i ett pragmatiskt perspektiv på kunskapsorganisation visar detta 
på vikten av att förankra klassifikationen i den specifika användningskontexten. 
Detta betyder inte att ett internationellt klassifikationssystem inte kan användas i 
svenska folkbibliotek. Snarare innebär det att motsättningen måste överbyggas 
och systemet anpassas för att det ska kunna fungera så smidigt och problemfritt 
som möjligt. Detta gäller inte minst behovet av lösningar som gör det möjligt att 
använda systemet för alla de medietyper som utgör en väsentlig del av de svenska 
folkbibliotekens bestånd. I KB:s utredningar framhåller man att DDK-redaktionen 
i Washington arbetar på att få DDK att fungera i olika kulturella kontexter och 
sociala sammanhang samt att det även finns en europeisk redaktion som verkar för 
att underlätta anpassningen av DDK till en europeisk kontext.132 Men behovet av 
nya rutiner för att hantera publiceringsspråk, medieformat och ålder samt inte 
minst talböcker med DDK behöver snarare utarbetas på nationell nivå. Att DDK 
används i 135 länder visar samtidigt att det går att anpassa och använda systemet i 
varierande kulturella och sociala kontexter. Jag har tidigare pekat på hur man i 
Tyskland och Frankrike har utarbetat lösningar för några av de problem som de 
svenska folkbiblioteken ställs inför vid en övergång till DDK.  

Vad gäller kvalitetsmålen argumenterar KB:s utredningsrapport för att DDK 
är ett kvalitativt bättre klassifikationssystem än SAB eftersom det är väl utbyggt, 
underhålls oftare och har en mer rigorös struktur. Även Dahlgren pekade på att 
fördelen med DDK är att det ger biblioteksbestånden en mer konsekvent struktur. 
Men även här förefaller fördelarna med DDK ha större relevans för forskningsbib-
lioteken än för folkbiblioteken. Precis som alla klassifikationssystem har SAB 
brister. Skillnaden är att SAB:s brister förefaller ha varit hanterbara för de mindre 
och medelstora folkbiblioteken medan systemet har varit otillräckligt för forsk-
ningsbibliotekens behov. Detta tycks ha bekräftats av den här undersökningen då 
varken Dahlgren eller katalogansvarig uppgav en otillfredsställelse med SAB som 
ett skäl till beslutet att införa DDK. Däremot pekar Dahlgren på att underhållet av 
SAB i och med KB:s beslut och forskningsbibliotekens övergång till DDK är på 
väg att upphöra. Även Svensk biblioteksförenings utredning framhåller att det i ett 
längre perspektiv inte kommer att vara möjligt att underhålla SAB-systemet.133 Det 
är alltså mot den bakgrunden som de kvalitativa fördelarna med DDK får relevans 
även för de mindre och medelstora folkbiblioteken.  

 
 
 

                                                
132 Svanberg, M. (2013) Slutrapport: Deweyprojektet, s. 3. 
133 Svensk biblioteksförening. (2008) Dewey som klassifikationssystem – varför bör vi byta ut SAB?, s. 3.  
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Hur DDK infördes  
Övergången till DDK kan genomföras stegvis eller på en och samma gång.               
I Sigtuna kommun införs DDK gradvis på så sätt att man har börjat med att förse 
nyförvärvad facklitteratur med kod i DDK som sedan placeras på utbrutna hyllor. 
I KB:s utredningar framhålls denna metod att successivt införa DDK som den 
minst resurskrävande då den till skillnad från en fullständig övergång inte kräver 
någon omfattande förplanering eller några större ommärkningar, omflyttningar 
och omklassificeringar av de äldre bestånden. Men som den här undersökningen 
har visat kan det gradvisa införandet av DDK även ses som ett pragmatiskt tillvä-
gagångssätt. En grundläggande utgångspunkt i det pragmatiska förhållningssättet 
är att klassifikationen måste sammanlänkas med och förankras i sin användnings-
kontext. Att stegvis gå över till DDK möjliggör detta då det är en metod som gör 
det möjligt att integrera systemets införande i den konkreta verksamheten. Till 
skillnad från en fullständig övergång där eventuella anpassningar, tillämpningar 
och lösningar måste utarbetas på förhand ger det gradvisa införandet utrymme för 
att utvärdera vilka lösningar som fungerar bäst i praktiken. Detta har man delvis 
gjort i folkbiblioteken i Sigtuna. Både Dahlgren och katalogansvarig vittnar om att 
det är svårt att utgå ifrån en färdig mall när det gäller att införa och anpassa ett 
nytt klassifikationssystem efter hur det ser ut i den lokala verksamheten. Den  
successiva övergången har istället inneburit att de på ett enklare sätt har kunnat 
genomföra förändringar när det har visat sig att någonting inte har fungerat.  

Men som utredningsrapporterna påpekar innebär detta en lång övergångsfas 
under vilken biblioteken tvingas förlita sig på två klassifikationssystem, vilket är 
något som kan upplevas som besvärligt för låntagare och personal. Det är möjligt 
att det kan komma att utarbetas rutiner som gör det lättare för folkbiblioteken att 
införa DDK i hela beståndet. Att det saknades sådana när beslutet om en övergång 
fattades i Sigtuna kommun kan alltså ha haft en viss betydelse för valet av metod. 
I och med att Sigtuna kommuns folkbibliotek var först med att införa DDK och 
haft rollen som pilotbibliotek i KB:s Deweyprojekt har de kommit att fungera som 
ett slags utvärderingsbibliotek för systemets anpassning till en folkbibliotekskon-
text. Men frågan återstår om det på förhand är möjligt att utarbeta en modell för 
införandet av DDK som samtidigt tar hänsyn till de problem som eventuellt kan 
uppstå i mötet mellan DDK och de enskilda folkbibliotekens lokala förutsättningar. 
Däremot innebär en successiv övergång inte att systemet anpassar sig självmant då 
det hänger på att biblioteken aktivt utarbetar strategier för att hantera de svårigheter 
eller problem som en övergång kan ge upphov till. 

Hylluppställningen 
I Sigtunas kommuns folkbibliotek ordnas den nyförvärvade facklitteraturen enligt 
BTJ:s hyllistor. Detta innebär att all nyförvärvad facklitteratur ställs upp enligt 
ämnesindelningarna i DDK förutom SFI-litteratur och litteratur om släktforskning 
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som man har valt att bryta ut för att låntagarna ska få lättare att hitta böckerna. 
Tanken med att inledningsvis organisera hyllbeståndet strikt efter DDK är att man 
inte vill utarbeta några anpassningar innan systemet har satts i användning då det 
ger en bättre grund för att utvärdera vilka anpassningar som kan komma att bli 
aktuella. På det sättet visade det sig att SFI- och släktforskningslitteraturen be-
hövde brytas ut ur DDK-uppställningen. Samtidigt visar undersökningen på en rad 
svårigheter med att organisera hyllbestånden enligt DDK, vilka ytterst orsakas av 
att systemet på ett konsekvent sätt utgår ifrån ämne som indelningsgrund. Detta 
innebär att samtliga medier ordnas efter ämne till skillnad från i SAB där vissa 
medier ordnas efter format, målgrupp och språk. Till exempel blir biografierna 
utspridda efter ämne på hyllorna, medan de i SAB sammanhålls i Lz-avdelningen. 
I Sigtuna har man än så länge låtit biografierna vara placerade enligt ämne och 
skrivit ut ”Biografi” i klartext på ryggetiketterna för att på så sätt särskilja dem 
från den övriga litteraturen. Samtidigt visar den hyllklassifikationsforskning som 
tidigare diskuterats att det finns goda grunder för att avvika från klassifikationssy-
stemets ämnesindelningar i de fall där medierna blir utspridda av systemets äm-
nesindelningar. Detta inte minst för att underlätta så kallad browsing där hyllupp-
ställningen kan fungera som ett sökverktyg.  

Skönlitteraturen har varit allra svårast att hantera med DDK, vilket beror på 
att systemet inte skiljer mellan skönlitteratur och litteraturvetenskap eller mellan 
original- och publiceringsspråk. Inledningsvis utvärderades olika tillvägagångsätt 
för att ställa upp skönlitteraturen enligt DDK innan man till slut bestämde sig för 
att återgå till SAB. Enligt KB:s och Svensk biblioteksförenings utredningar är det 
få folkbibliotek som förmodligen kommer att ställa upp skönlitteraturen enligt 
DDK, vilket stämmer överens med hur det ser ut på många forskningsbibliotek.       
I och med att det inte råder något strängt samband mellan hyllklassifikationen och 
klassifikationssystemet på så sätt att systemet snarare utgör en grund eller en          
utgångspunkt för hylluppställningen förefaller det mer pragmatiskt att behålla 
uppställningen i SAB för skönlitteraturen, medan den klassificeras enligt DDK i 
katalogen. Huvudsaken är att katalogposten visar var böckerna står någonstans.  

I huvudbiblioteket i Märsta ställer man upp facklitteratur för barn- och ung-
dom i klartextrubriker som utgår från DDK. Att systemet inte skiljer ut barn- och 
ungdomsböcker från vuxenlitteraturen har BTJ löst genom att ange tilläggsbe-
teckningen j i slutet av koden. Denna lösning innebär alltså att barnlitteraturen 
sammanblandas med ungdomslitteraturen. På samma sätt som med skönlitteratu-
ren finns det ingenting som hindrar biblioteken från att separera målgrupperna på 
hyllorna. Därtill finns det en möjlighet att specificera målgrupp för barn- och 
ungdomsböckerna med hjälp av ämnesordssystemen.    



 52 

Avslutande reflektioner 
En fråga som har vuxit fram under arbetet med den här uppsatsen rör vem det är 
som har ansvaret för att få DDK att fungera för folkbiblioteken. Svensk biblio-
teksförening, som har fungerat som huvudman för SAB-systemet, har meddelat att 
det inte är möjligt att en ideell förening i och med övergången till DDK fortsätter 
att ha det ansvaret. Istället pekar man på att detta aktualiserar behovet av en nat-
ionell klassifikationskommitté med ansvar för att anpassa systemet till svenska 
förhållanden, vilket man även menar skulle kunna leda till utarbetandet av ett 
”gemensamt bibliografiskt regelverk” som för folkbiblioteken kan ersätta den 
bibliografiska service som idag tillhandahålls av externa leverantörer. Från biblio-
teksföreningens sida finns det med andra ord en förhoppning om att övergången på 
sikt ska resultera i ett mer sammanhållet biblioteksväsen där Kungliga biblioteket 
ansvarar för de offentliga bibliotekens bibliografiska underhåll.134     

Ansvaret för DDK i Sverige ligger på KB:s Deweyredaktion och inbegriper 
sådana aspekter som ämnesförändringar, underhållet av Svenska WebDewey samt 
utbildning, rådgivning och stöd i DDK. I KB:s utredningar påpekas det samtidigt 
att KB:s uppdrag att samordna det svenska biblioteksväsendet skulle kunna utökas 
till ett mer övergripande ansvar för nationella katalog- och klassifikationsfrågor. 
Det poängteras även att Libris skulle kunna utvecklas till en nationell katalog i vilken 
lösningar kan utarbetas på de problem som DDK medför för folkbiblioteken.135 

Men detta är alltså bara förslag eller i bästa fall löften. Hur och när detta 
kommer att ske är fortfarande oklart. Som den här undersökningen har visat är 
folkbiblioteken tvungna att förlita sig på att BTJ utarbetar tillvägagångssätt som 
kan få systemet att fungera utifrån deras förutsättningar. I Sigtuna kommuns folk-
bibliotek klassificeras bara nyförvärvad facklitteratur i DDK eftersom det är så 
långt BTJ har kommit i sin övergång. Men att lägga hela ansvaret på BTJ förefal-
ler samtidigt orimligt. Under det att KB:s Deweyprojekt pågick fanns det till       
synes en mer samlad ansträngning för att lösa svårigheterna med att införa DDK i 
folkbiblioteken. Men i och med att det var ett tidsbegränsat projekt lämnades 
många problem olösta. En klassifikationskommitté för DDK som motsvarar den 
som tidigare fanns för SAB-systemet med företrädare från olika bibliotek finns 
ännu inte. Deweyprojektet hade en liknande funktion men syftade främst till att 
förenkla för biblioteken att införa DDK och företräddes endast av en representant 
från folkbiblioteken medan de övriga representerade forskningsbiblioteken.136 
Detta, samt att forskningsbiblioteken utgör normen i KB:s utredningar om en 
övergång, tycks visa på att folkbiblioteken inte har varit lika prioriterade som 
forskningsbiblioteken i satsningen på att införa DDK i de svenska biblioteken. 

                                                
134 Svensk biblioteksförening. (2008) Dewey som klassifikationssystem – varför bör vi byta ut SAB?, s. 3f. 
135 Aagaard, H. (2012) Dewey för folk- och skolbibliotek – vad behöver göras?, s. 26f. 
136 Svanberg, M. (2013) Slutrapport: Deweyprojektet, s. 15f. 
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Samtidigt visar den successiva övergången till DDK i Sigtuna på att det är fullt 
möjligt för folkbiblioteken att införa systemet även om det fortfarande saknas 
rutiner för att hantera delar av beståndet. Men för att fler folkbibliotek ska vara 
intresserade av att gå över till DDK behövs det förmodligen en mer samordnad 
satsning på att utarbeta nya rutiner och konkreta lösningar som kan underlätta för 
folkbiblioteken att börja använda systemet.   

Vidare forskningsområden 
Det finns mycket att forska vidare på när det gäller införandet av DDK i Sverige, 
inte minst när det gäller folkbiblioteken då detta är ett område som det har skrivits  
lite om. I den här uppsatsen har jag främst fokuserat på den praktiska aspekten av 
en övergång. Fortsätta studier skulle kunna sätta in övergången till DDK i ett 
större sammanhang och undersöka vad det innebär för folkbibliotekens identitet. 
Ett annat intressant forskningsområde som bara har vidrörts i den här uppsatsen 
rör den ideologiska och kulturella avspeglingen i DDK:s ämnesindelningar. I och 
med att DDK är världens mest använda klassifikationssystem finns det ett omfat-
tande forskningsområde att utgå ifrån och bygga vidare på. 
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Sammanfattning 

Den här uppsatsen undersöker hur och varför DDK har införts i Sigtuna kommuns 
folkbibliotek. Särskild fokus ägnas åt hur hyllbestånden har organiserats med 
DDK och de svårigheter som detta har medfört, samt därtill på vilket sätt de har 
hanterats. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i ett pragmatiskt perspektiv på kun-
skapsorganisation som sätter fokus på klassifikationssystemets användningskontext 
och de aktiviteter som klassifikationen har att stödja. Undersökningen består av två 
delar: den första delen tar avstamp i KB:s och Svensk biblioteksförenings utredningar 
om en övergång till DDK och beskriver vad detta innebär samt får för praktiska kon-
sekvenser för folkbiblioteken; den andra delen bygger på kvalitativa intervjuer med 
katalogansvarig och med den tidigare bibliotekschefen vid Sigtuna folkbibliotek. 

Undersökning visar att det finns en rad problem och svårigheter med att införa 
DDK i ett folkbibliotek. Problemen har i första hand att göra med att DDK på ett 
konsekvent sätt utgår ifrån ämne som indelningsgrund, vilket innebär att systemet 
saknar förmågan att uttrycka publiceringsspråk, vissa medieformat och specificera 
målgrupp. I Sigtuna har man främst haft svårigheter med att organisera det skön-
litterära beståndet på hyllorna med DDK då systemet inte skiljer mellan original- 
och översättningsspråk och samplacerar skönlitteratur med litteraturvetenskap.             
I och med att det saknas färdiga lösningar för att hantera svårigheterna med att gå 
över till DDK har man i Sigtuna valt att införa systemet gradvis för att därigenom 
på ett enklare sätt hantera de problem som uppstår och utvärdera lämpliga lösningar.   

Avslutningsvis diskuteras införandet av DDK i Sigtuna mot bakgrund av KB:s 
och Svensk biblioteksförenings utredningsrapporter. Det poängteras att lösningar 
och rutiner som kan underlätta en övergång för folkbiblioteken saknas samt att det 
finns ett behov av samordning för anpassningen av DDK till en folkbibliotekskontext.    
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