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1. Inledning 

När jag under min praktik på Göteborgs universitetsbibliotek hösten 2015
arbetade med musikbibliotekarier uttryckte sig flera skeptiskt kring
klassifikationsövergången från det svenska klassifikationssystemet SAB till det
internationella systemet Dewey decimalklassifikation (DDK). De ansåg bland
annat att DDK inte var lika anpassat för musikrelaterat material som SAB. ”Det
som en gång var självklart är plötsligt inte så enkelt”, menar musikbibliotekarien
Kia Hedell i en artikel i Musikbiblioteksnytt angående uppgiften att katalogisera
musik i DDK.1 Idag är DDK det mest spridda klassifikationssystemet i världen
och används i mer än 138 länder.2 I och med att information och katalogposter
finns fritt tillgängliga digitalt kan informationen smidigt färdas mellan olika
bibliotek världen över.3 

År 2006 inledde Kungliga biblioteket (KB) en katalogutredning för att
undersöka vad en eventuell övergång från Klassifikationssystem för svenska
bibliotek (SAB) till det amerikanska systemet DDK skulle innebära för bibliotek i
Sverige. Möjligheterna för internationella samarbeten och utbyten var relativt små
vid användandet av det egna inhemska SAB-systemet och därmed blev det
aktuellt att ställa frågan om vad ett internationellt anpassat system skulle kunna
bidra med.4 I november 2008 bestämde sig KB för att det skulle ske en
klassifikationsövergång från SAB till DDK från och med 1 januari 2011. I samma
stund stod KB även inför en sammanslagning med Statens ljud- och bildarkiv som
skulle äga rum 1 januari 2009. I det beslutsfattande underlaget angående
klassifikationsövergången togs de audiovisuella medierna dock inte med.5

I september 2010 ansökte Avdelningen för audiovisuella medier (AVM) på
KB om dispens för att avvakta med övergången för audiovisuella medier.
Anledningarna till detta var att AVM ansåg att DDK var mindre utförligt för
populärmusik än SAB och att det skulle krävas extra insatser för att uppehålla
samma precision i klassificeringsarbetet.6 I oktober samma år beslutades det att

1 Hedell (2013), s. 11.
2 Kungl. bibliotekets webbsida > Bibliotekssamverkan > Metadata > Bibliografisk kontroll > Katalogisatörens
verktygslåda > Klassifikation > DDK [2015-11-19].
3 Larsson (2013), ”Dewey (DDK) för musikbibliotekarier”, 2013-05-13 [2016-01-15].
4 Svanberg (2006), s. 3.
5 KB föreslås avvakta med övergång till Dewey decimalklassifikation för audiovisuella medier  (2010), s. 1.
AVM 2010:13.
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AVM fick beviljat tillstånd att avvakta med övergång till DDK för audiovisuella
medier och istället börja klassificera enligt DDK från och med den 1 juli 2012.7

Sedan 2011 klassificerar KB efter DDK.8 Även om det inte är en påtvingad
anvisning har andra bibliotek efter KB:s initiativ börjat att mer eller mindre göra
samma övergång. Ett skäl för en sådan övergång är möjligheten att anpassa sig till
den internationella biblioteksarena där DDK är det ledande klassifikations-
systemet medan SAB endast är anpassat efter svenska förhållanden. 2009 uttalade
också Svensk biblioteksförening att det allmänna biblioteksväsendet borde
använda samma klassifikationssystem för att undvika komplikationer och då KB:s
beslutade att överge SAB för DDK rekommenderades andra bibliotek att följa
efter.9 KB:s beslut fick således Svensk biblioteksförening och även Biblioteks-
tjänst (BTJ) att ansluta till övergången.10 

KB:s aktiva roll i sammanhanget kan förklaras av att de som nationalbibliotek
har ett myndighetsansvar att ha en överblick över landets biblioteksarbeten och
främja samarbeten däremellan. De ska i samarbete med kommuner och landsting
göra uppföljningar gällande hur deras biblioteksarbete förhåller sig till den
rådande bibliotekslagen. I och med lagen om pliktleverans ska KB erhålla
material som omfattas av plikten, både fysiskt och digitalt material. Dessutom ska
de understödja och utveckla samordning av system inom biblioteksväsendet. KB
arbetar även för internationella samarbeten med institutioner och organisationer
utomlands.11

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att utifrån kvalitativa intervjuer med bibliotekarier
kopplade till musikområdet undersöka hur de uppfattar klassifikationsövergången
från SAB-systemet till DDK. Jag vill studera vilka praktiska konsekvenser denna
övergång har bidragit med och hur yrkesutövande hanterar denna övergång.
Undersökningen behandlar informanternas uppfattningar av vardera systems för-
och nackdelar.

De övergripande frågeställningar, som studien syftar till att besvara, kan
sammanfattas enligt följande:

6 KB föreslås avvakta med övergång till Dewey decimalklassifikation för audiovisuella medier  (2010), s. 1.
AVM 2010:13.
7 Plan för övergång till Dewey för AVM (2011), s. 1.
8 Kungl. bibliotekets webbsida > Startsida > Om oss > Projekt > Avslutade projekt > Deweyprojektet [2015-
11-19].
9 Samuelsson (2011), s. 6.
10 Svenska musikbiblioteksföreningen (2010),  s. 5.
11 Förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. Biblioteket (2008), § 1. 2008-12-18 [2016-04-03];
Förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. Biblioteket (2008), § 5. 2008-12-18 [2016-04-03];
Förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. Biblioteket (2008), § 6. 2008-12-18 [2016-04-03].
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• Vilka förändringar upplever informanterna att klassifikationsövergången
har inneburit för musikområdet?

• Upplever informanterna idag ett problem med denna övergång och vad
består problemet isåfall i? 

• Hur resonerar informanterna kring konsekvenserna av övergången, dels
för de själva men även för användarna?

1.2 Forskningsläge

1.2.1 Rapporter och andra relevanta studier
Material som är relevant att nämna i detta sammanhang är information och
dokument från KB. Materialet består av rapporter och presentationer som har varit
underlagsmaterial vid lanseringen av DDK i Sverige till andra bibliotek. Anders
Cato, som tidigare ansvarat för Deweyundervisning för musikbibliotekarier på
KB, har gjort presentationer som är användbara. 2012 skickade AVM ut en enkät
till ett flertal bibliotek för att reda på deras uppfattningar kring användandet av
DDK. Magdalena Svanberg, som har varit projektledare för KB:s Deweyprojekt,
har skrivit ett flertal rapporter och texter angående övergången, exempelvis
Overgång till Dewey Decimal Classification. Vad skulle det innebara? Delstudie
3 i katalogutredningen från 2006, Slutrapport: Deweyprojektet från 2013 och
kapitlet ”Dewey in Sweden: Leaving SAB After 87 Years” i boken Subject
Access: Preparing for the Future från 2011. 2013 publicerade Svensk
biblioteksförenings utvecklingsråd rapporten Dewey som klassifikationssystem –
varför bör vi byta ut SAB?, delvis baserad på Svanbergs katalogutredning, där de
tog upp för- och nackdelar med DDK och rekommendationer för framtida
klassifikationsarbete.

Publikationen Dewey decimalklassifikation. Principer och tillampning från
2010 av Lois Mai Chan och Joan S. Mitchell är en omfattande genomgång av
DDK-systemet. Boken är utgiven av KB i samband med deras
klassifikationsövergång där denna var ämnad att fungera som ett praktiskt redskap
och hjälpmedel till de bibliotek som funderade på eller planerade att byta system
till DDK.12 I boken gör författarna en grundligt teoretisk genomgång av systemets
uppbyggnad och ger exempel på hur DDK hänger ihop och kan användas
praktiskt. 

I rapporten The use of the Dewey Decimal Classification (DDC) for the
organisation of national bibliographies: Switzerland and Germany/Austria

12 Chan & Mitchell (2010), s. 5.
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beskrivs den gemensamma klassifikationsövergång som genomfördes 2006 av
nationalbiblioteken i Schweiz, Tyskland och Österrike. Rapporten innehåller en
redogörelse för hur övergångsprocessen har gått till och vilka problem som
uppstått under arbetet. Ett problem gällde DDK:s musikområde, där den tyska
nationalbiografin blev tvungna att finna en lösning för att skilja olika
dokumenttyper åt. För att möjliggöra detta användes prefix framför notationen då
”M” (Musikalien) användes för tryckt musik och ”T” (Tonträger) för inspelad
musik. På detta sätt syntes det i DDK-koden om ett objekt var tryckt eller inspelad
musik.13 

1.2.2 Forskning om övergångar till DDK
När det gäller folk- och universitetsbiblioteks ”Deweyövergångar” finns det ett
flertal genomförda undersökningar. En är Lina Wersälls masteruppsats SAB och
Dewey vid Uppsala universitetsbibliotek. En attitydundersökning bland
bibliotekarier på 6 biblioteksenheter från 2012. Studien går ut på, som undertiteln
antyder, att undersöka hur universitetsbibliotekarier uppfattar klassifikations-
övergången från SAB till DDK. Liksom min egen uppsats bygger Wersäll sin
studie på kvalitativa intervjuer, där hen intervjuade tio bibliotekarier vid sex
bibliotek inom Uppsala universitetsbibliotek. Det som uppsatsen bland annat kom
fram till var att DDK ansågs som mer lämpat för naturvetenskapliga ämnen än
humanistiska. Flertalet informanter menar att DDK:s notation är problematisk i
det avseende att notationen tenderar att bli lång vilket upplevs som en klar
nackdel.14 

Einar Ehns uppsats Man måste stalla upp. Hylluppstallning på svenska
högskole- och specialbibliotek som klassificerar i DDC från 2012 behandlar hur
högskole- och specialbibliotek valt att utforma sin hylluppställning efter en
genomförd klassifikationsövergång till DDK. Liksom Wersäll har Ehn använt sig
av kvalitativa intervjuer med bibliotekarier för att ta reda på vilka argument som
har legat bakom beslutet att genomföra övergången och hur biblioteken har
planerat för att lösa hylluppställningen. Studien visade att en av anledningarna till
varför biblioteken genomfört en klassifikationsövergång till DDK var att de
uppfattade brister med SAB-systemet och att det inte passade bibliotekens
bestånd.15

I magisteruppsatsen Systembyte från SAB till DDK – planering,
hylluppstallning, lokal- och katalogförandringar på Umeå Universitetsbibliotek
från 2011 undersökte Sassa Persson utifrån tidigare forskning och kvalitativa
intervjuer hur förändringsprocessen kring klassifikationsövergången från SAB till
DDK fungerat på Umeå universitetsbibliotek. Studien visar att intervjupersonerna

13 Heiner-Freiling & Landry (2005), s. 6.
14 Wersäll (2012), s. 70.
15 Ehn (2012), s. 77.
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uppfattade att fördelen med DDK är att det är ett internationellt system och har
möjligheter att utvecklas. Samtidigt uppfattades översättningen av DDK till
svenska stundtals som missvisande då systemet är anpassat efter amerikanska
förhållanden och inte svenska.16 

År 2014 skrev Necim Boukhchana sin uppsats Siffror istallet för bokstaver.
Overgången från SAB till DDK i Sigtuna kommuns folkbibliotek där hen
undersökte hur och varför DDK har införts i Sigtuna kommuns folkbibliotek.
Folkbiblioteket gick över till DDK under 2012 och fungerade som pilotbibliotek i
KB:s Deweyprojekt för folk- och skolbibliotek. Uppsatsen visar att det finns olika
svårigheter med att införa DDK i ett folkbibliotek. Boukhchana kom fram till att
problemen främst har att göra med att DDK på ett konsekvent sätt utgår ifrån
ämne som indelningsgrund. Detta innebär att systemet saknar förmåga att uttrycka
publiceringsspråk, vissa medieformat och specificera målgrupp. Trots problemen
påpekar Boukhchana att genomförandet av en sådan klassifikationsövergång är
fullt möjlig.17 

Eftersom klassifikationsövergången i Sverige fullbordades så sent som 2011
finns det relativt lite forskning kring hur klassifikationsövergången från SAB till
DDK har påverkat musikbib l iotekens verksamhet . I t idskri f ten
Musikbiblioteksnytt har det skrivits en del artiklar angående klassifikations-
övergången, där en som bör nämnas är Olle Johanssons artikel ”Dewey och
Musikgruppen – några noteringar från en novis” från 2010. Hen tar upp en del
för- och nackdelar med klassifikationsövergångens inverkan på musikområdet
inför den kommande övergången.18

1.2.3 Musik och klassifikationssystem 
Jesper Eriksson och Karl-Oskar Freij skrev år 2008 en uppsats som heter
Musikklassifikation – En jamförande studie av de tre generella klassifikations-
systemen DDC, SAB och UDC. Eriksson och Freij ämnade att klassificera 60
musikrelaterade dokument med hjälp av DDK, SAB och Universella
decimalklassifikationen (UDK) och jämföra systemen för att se vilka skillnader
som fanns. Författarna kom fram till att för musikdokument var SAB-systemet att
föredra då det bland annat hade en utförlig indelning av musikgenrer (framförallt
populärmusiken). Likväl ansåg de att DDK hade goda möjligheter att kunna bli
det mest lämpade systemet om det satsades på att bygga ut avdelningen för pop-
och rockmusik. Författarna uppfattade DDK:s notation som lättöverskådlig, även
om koderna stundtals tenderade att bli alltför långa.19 En liknande
klassifikationsstudie genomfördes några år tidigare av Krister Nyeland i uppsatsen
Klassifikation av musikalier. En komparativ studie av Klassifikationssystem för

16 Persson (2011), s. 31.
17 Boukhchana (2014), s. 53 f.
18 Johansson (2010b), s. 4.
19 Eriksson & Freij (2008), s. 49 f.

9



svenska bibliotek och The British catalogue of music classification (BCM) från
2003. Nyeland utgick från systemens respektive huvudavdelningar för att sedan
jämföra likheter och skillnader.20 Något som är intressant är att hen jämför ett
uttalat specialsystem och ett allmänt betraktat nationellt generellt system för att
kunna visa att SAB kan uppfattas som ett specialanpassat system för musik. SAB
kan till och med i vissa avseenden anses som lämpligare än BCM, främst för att
SAB är avsett att vara riktat till en bredare allmänhet. BCM är anpassat för en
specifik typ av material och avsedd användargrupp.21 En central fråga som
Nyeland diskuterar är om det är bättre att ha ett specialanpassat system för musik
(vilken är mer avancerad) än ett generellt system som kanske skiljer sig tekniskt,
men som har större användarvänlighet. 

En annan uppsats värd att nämna i sammanhanget är Johanna Gruts
masteruppsats ”Din sökning gav tyvarr inga traffar”: en kvalitativ enkatstudie om
anvandares svårigheter med att söka noter i Statens musikbiblioteks
onlinekatalog från 2009. Uppsatsens syfte var att utifrån en användarenkät
undersöka hur användare sökte reda på noter i Statens musikbiblioteks
onlinekatalog. Resultatet visade att det var svårt för användarna att söka reda på
noter utan relevanta ämnesord och det krävdes en del specialkunskaper av
användarna för att kunna utvinna möjligheterna i onlinekatalogen.22

Det finns hel del utgiven litteratur angående musikklassifikation. 1978 skrev
Brian Redfern Organising Music in Libraries. Vol. 1, Arrangement and
Classification. I boken går Redfern igenom olika klassifikationssystems
behandling av musikområdet och de komplikationer som kan uppstå vid
organiserandet av material i ett bibliotek. Enligt Redfern är det elementära
problemet med klassifikation bibliotekariers återkommande tendens att anta dess
viktiga betydelse utan att undersöka vilken effekt systemet har på dess
användare.23 Calvin Elliker gjorde 1994 en genomgång av ett flertal generella och
specialanpassade systems behandling av musikområdet i artikeln ”Classification
Schemes for Scores: Analysis of Structural Levels”. Elliker menar att i jämförelse
med DDK:s föregående utgåvor innehöll den senaste versionen (20:e) mer
fasettering än tidigare vilket ställer mer krav på bibliotekets klassificering. 24 2002
skrev Mark McKnight Music Classification Systems vilken är en introduktion till
de grundläggande principerna inom musikklassificering. I boken gör McKnight en
redogörelse kring vad som skiljer klassificeringen av musikområdet jämfört med
andra områden. Enligt McKnight har exempelvis noter en betydande
karaktärsskillnad eftersom ett verk kan förekomma i olika arrangemang för
varierade instrumentsättningar och på olika språk. Det innebär att klassifikatören

20 Nyeland (2003), s. 7 f.
21 Nyeland (2003), s. 68.
22 Grut (2009), s. 61.
23 Redfern (1978), s. 11.
24 Elliker (1994), s. 1281.
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behöver ha bra musikkunskaper för att kunna förstå materialet och hur hen ska
klassificera det.25 Dessutom går McKnight genom DDK:s behandling av
musikområdet och diskuterar kritiken mot systemets musikavdelning som bland
annat gäller dess partiskhet för västerländsk musik och att systemet heller inte på
ett bra sätt separerar musiklitteratur från noter.26 

I artikeln ”Classifying the Popular Music of Trinidad and Tobago” av
Lorraine M. Nero från 2006 behandlas musikkatalogisatörers upplevda svårighet
att klassificera karibisk populärmusik inom DDK. Den upplevda problematiken
gäller DDK:s oförmåga att införa ”nya” stilar i systemet vilket leder till att vissa
musikstilar klassificeras under breda klassifikationskoder.27

Gällande publikationer kring klassifikationssystemen SAB och DDK har
bland annat Joacim Hansson behandlat SAB i sin avhandling Klassifikation,
bibliotek och samhalle. En kritisk hermeneutisk studie av ”Klassifikationssystem
för svenska bibliotek” från 1999. I avhandlingen gör Hansson en redovisning av
systemets historia och anledningen till framställandet av systemet, och dessutom
en tolkningsstudie av den första publiceringen av SAB-systemet från 1921.
Hansson har även i sin bok Folkets bibliotek? Texter i urval 1994-2012 ett kapitel
som heter ”Införandet av Dewey-systemet i de svenska biblioteken – en kort
reflektion” där hen diskuterar KB:s klassifikationsövergång och vilka för- och
nackdelar den innebär. 1998 skrev Francis L. Miksa boken The DDC, the
Universe of Knowledge, and the Post-Modern Library, som ofta refereras till i
publikationer om klassifikation. Enligt Miksa kan negativ utveckling kring
klassifikation härledas till 1900-talets biblioteksklassifikations tro på att
kunskapskategorier är naturligt hierarkiska och logiska i en klassisk, systematisk
bemärkelse: 

This belief arose from assumptions that the modern library classification movement adopted
in the late ninteenth century from the movement to classify knowledge and the sciences.28 

Miksa menar att dessa uppfattningar finns kvar än idag och på grund av detta
finns en risk att bibliotekarier likställer klassifikation med ett hierarkiskt
strukturerat system (vilket DDK är) och utesluter andra typer av
klassifikationssystem som inte bygger på hierarkier.29

1.2.4 Kritisk klassifikationsforskning
Två författare som har skrivit om klassifikation kopplat till makt är Geoffrey C.
Bowker och Susan Leigh Star i boken Sorting Things Out. Classification and Its
Consequences från 1999. Precis som titeln antyder undersöker författarna hur

25 McKnight (2002), s. 1 f.
26 McKnight (2002), s. 11 f.
27 Nero (2006), s. 123.
28 Miksa (1998), s. 81.
29 Miksa (1998), s. 81.
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klassifikation uppstår och vilka effekter och konsekvenser klassifikationssystem
får och har. På samma tema skrev Hope A. Olson The Power to Name. Locating
the Limits of Subject Representation in Libraries 2 0 0 2 en bok angående
diskussionen om klassifikationssystems strukturer och effekter, i detta fall DDK
och Library of Congress Subject Headings (LCSH). Olson undersöker frågan om
vem som har makten att benämna olika objekt.30 Enligt Olson kan DDK beskrivas
som ett universellt språk för representation av kunskap. Hur den kunskapen blir
framställd beror på dess upplevda eller tilldelade betydelse. Det universella
språket skapar strukturer för att kontrollera och ordna upp kunskap men enligt
Olson behöver inte det vara en garanti för att alla ämnen blir likvärdigt
behandlade: 

Equal treatment is not a requirement of order. Dewey’s universal language puts diverse
instances into a hierarchical structure in which some subjects include others and then it
defines some subjects as more important than others and treats them accordingly.31 

Risken är att det i och med en standardisering sker en exkludering av ämnen vilka
inte uppfattas som lika viktiga. Olson använder begreppet ”the other” för det eller
de som faller i skymundan.32 

Jens-Erik Mai har skrivit artiklar angående problematik kring användandet av
klassifikation. I artikeln ”Classification in a social world: bias and trust”
understryker hen att klassifikation aldrig kan vara neutralt, utan alltid är skapad
utifrån vissa perspektiv.33 Mai poängterar att kunskap och sanning är sociala
konstruktioner där det är nödvändigt att klassifikation utvecklas i samspråk med
användarna för att hålla den uppdaterad. Därmed innebär klassifikationsarbetet
mer än att sammanföra ett objekt med en viss klass då det krävs mer av den som
klassificerar: det behövs en tolkning av objektet, dess klass och deras relation och
dessutom att klassifikatören förstår dess kontext.34 I ”The modernity of
classification” från 2011 för Mai vidare sitt resonemang där hen utforskar frågan
om hur samtida klassifikationsarbete används och hur förbättringar kan ske inom
arbetet. En utmaning för katalogisatören och indexeraren, menar Mai, är inte att ta
fram ett dokuments innehåll utan snarare att observera hur ett dokument uppfattas
och diskuteras i olika sammanhang, perspektiv eller debatter.35 

Birger Hjørland har behandlat kunskapsorganisation i ett flertal artiklar. I
”What is Knowledge Organization (KO)?” från 2008 gör hen en genomgång om
vad arbetet med kunskapsorganisation innebär och vilken problematik som kan
uppstå. I ”Is classification necessary after Google?” från 2012 undersöker

30 Olson (2002), s. 3.
31 Olson (2002), s. 22.
32 Olson (2002), s. 142.
33 Mai (2010), s. 634.
34 Mai (2010), s. 632; Mai (2010), s. 639.
35 Mai (2011), s. 717.
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Hjørland frågan om klassifikationssystem kan mäta sig med de framåtskridande
och konkurrerande sökmotorerna på Internet. Hen menar att sökmotorerna har en
fördel i dess genomslagskraft och strävan efter enkelhet vilket uppskattas av
användarna. Dock menar Hjørland att den stora skillnaden med ett klassifikations-
system är att sökmotorerna inte kan avgöra vad som är relevant material för en
potentiell användare utan att dessa styrs efter matematiska uträkningar.36

De texter som har presenterats under avsnittet tidigare forskning har alla på
olika sätt bidragit till min studie. Det som skiljer denna studie från tidigare är att
min uppsats baseras på kvalitativa intervjuer med musikbibliotekarier och deras
uppfattningar kring övergångsprocessen från SAB till DDK.

1.3 Källmaterial och metod

Mitt primära material kommer bestå av kvalitativa intervjuer med sju personer
som har nära kontakt med ämnet i fråga. Alla informanter har kopplingar till
musikklassifikation i DDK men i olika utsträckning och är olika insatta i ämnet.
Detta ser jag inte som något problem utan snarare som positivt i och med att det
innebär en bredd på bibliotekariernas uppfattningar i intervjusvaren. Valet av
intervjupersoner berodde bland annat på vilka jag fick kontakt med utifrån
rekommendationer och tips från bibliotekarier inom musikområdet. Kontakten
med mina intervjupersoner skedde via mejl alternativt via telefon där jag beskrev
anledningen till varför jag ville göra en intervju med dem och vad intervjuernas
syfte var. Det är viktigt att klargöra syftet med intervjuerna innan de genomförs,
så att informanterna vet vad de går ut på.37

Vid genomförandet av kvalitativa intervjuer har jag tagit hjälp av boken Den
kvalitativa forskningsintervjun av Steinar Kvale och Svend Brinkmann.
Intervjusamtalen är strukturerade efter vad Kvale och Brinkmann benämner som
halvstrukturerade livsvarldsintervjuer, det vill säga en intervjumetod där syftet är
att intervjupersonerna själva berättar sina upplevelser och där betoningen ligger på
deras vardagliga uppfattningar kring ämnet i fråga. Samtalet kallas
halvstrukturerad eftersom det är ett mellanting mellan ett öppet samtal eller en
dialog enbart styrt efter ett frågeformulär.38 Med livsvarld menas just den vardags-
värld som intervjupersonen lever i. Under intervjusamtalet är det främst
intervjupersonen som ska komma till tals och få berätta utifrån öppet ställda
frågor av intervjuaren.39 

Intervjusamtalet är baserat på en lista med 22 standardfrågor som skickades ut
till samtliga informanter innan intervjusamtalet. Denna frågemall finns med som

36 Hjørland (2012), s. 311 f.
37 Kvale & Brinkmann (2014), s. 107.
38 Kvale & Brinkmann (2014), s. 43 f.
39 Kvale & Brinkmann (2014), s. 46 f.
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uppsatsbilaga (se appendix). Utifrån denna mall har sedan följdfrågor ställts
beroende på hur samtalet har utvecklats. Därmed har det förekommit olika
följdfrågor i de olika intervjusamtalen för att få en mer utförlighet i deras svar.
Kvale och Brinkmann menar att intervjuaren under kvalitativa intervjuer bör vara
lyhörd under samtalets gång för vad informanten berättar och vara så lite som
möjligt styrd av förutfattade meningar innan samtalets början.40 För att få klarhet
utifrån intervjupersonens svar har det hänt att jag ställt frågor av mer ledande
karaktär. Emellertid ser jag inte det som ett problem utan i de fall som det har
uppstått har det varit för att få intervjupersonen att utveckla sitt resonemang eller
förklara sig  ytterligare. 

I kvalitativa intervjuer är anonymiteten viktig i och med den personliga
integriteten. Där har jag varit noga med säkerställandet att intervjupersonernas
namn inte nämns i uppsatsen. Dessutom har jag valt att inte nämna namnet på
intervjupersonernas arbetsplatser. Enligt Kvale och Brinkmann bör namn och
platser som strider mot sekretess ändras.41 I undersökningen benämns mina
intervjupersoner med begreppet ”Informant” och sedan har de sju intervju-
personerna titulerats med bokstäver från A till G. I uppsatsens undersökningsdel
har jag valt att ta med en kort presentation kring intervjupersonernas bakgrund för
att ge läsaren en bild av deras anknytning till musikbibliotek. Alla intervjuer
genomfördes ansikte mot ansikte under februari månad, år 2016. Intervjusamtalen
varade mellan 50 till 90 minuter och spelades in med hjälp av en Zoom H2 Handy
Recorder. Anledningen till denna varierande varaktighet berodde på längden på
intervjupersonernas svar, den hastighet som intervjupersonerna talade med under
samtalet och den mängd följdfrågor som ställdes. Under intervjun förde jag
anteckningar för att komplettera de inspelade samtalen. Som bakgrunds-
komplettering till analysen skrev jag efter intervjuerna ner reflektioner kring
samtalen som inte hörs eller syns på ljudupptagningen.42 Kvale och Brinkmann
menar att intervjuer är levande samtal där det som sägs är en social konstruktion i
samverkan mellan intervjupersonen och intervjuaren. Som intervjuare ska man
inte ta uttalanden för givna utan påminna sig om sin betydande roll som
medskapare av kunskap.43 Som tillägg till de inspelade intervjuerna har jag även
fått ta del av två intervjupersoners nedskrivna svar på papper på de förutskickade
frågorna som jag även har tagit med som underlag i min undersökande analys. 

Jag har transkriberat samtliga intervjuer och återgett dem i skrift så noga som
möjligt. Jag har tagit bort ord som jag inte ansett nödvändiga. Oavslutade
meningar har också tagits bort. Uppstakade ord som ”och”, ”men” och
funderingar med ”eh” har också tagits bort för att jag ansett att de inte tillför något
till själva analysen. Enligt Kvale och Brinkmann kan pauser, uttryck som ”ehm”

40 Kvale & Brinkmann (2014), s. 48.
41 Kvale & Brinkmann (2014), s. 332.
42 Kvale & Brinkmann (2014), s. 171.
43 Kvale & Brinkmann (2014), s. 232 f.
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eller talspråk vara svårbegripliga för läsaren när de presenteras i skriftlig form,44

därmed har jag vid upprepning av ord valt att inte ta med dem i transkriberingen,
men då intervjupersonen exempelvis sagt ”mycket, mycket” som en förstärkande
effekt har jag ansett det som relevant för betydelsen och låtit det få komma med.
Jag har även valt att vid användande av exempelvis ordet ”dom” stava det som det
låter och inte ”de” eller ”dem”. Vid de tillfällen då jag inte har lyckats uttyda vad
intervjupersonen sagt har jag valt att i texten markera det med ett gult kryss och
sedan inom parentes angett en tidsangivelse när det under intervjun ägde rum.45

Transkriberingarna har skickats ut 21 dagar innan uppsatsens inlämnande till
samtliga intervjupersoner för att ge dem möjlighet att ta del av intervjumaterialet
och kunna kommentera innehållet innan uppsatsens publicering.

1.4 Disposition

Uppsatsen är indelad i fem avsnitt. Först en inledning till ämnet och en
presentation av vad jag ämnar göra i min uppsats. Sedan, i kapitel två, presenteras
de teorier om funktionella krav på klassifikationssystem jag har för avsikt att
använda i undersökningen. Dessutom ges en förklaring till ett klassifikations-
systems beståndsdelar och vad klassifikation är. Det tredje kapitlet är analysen
vilken utgörs av en bakgrundsdel kring vad musikklassifikation är. Dessutom görs
en presentation av SAB:s och DDK:s klassifikationssystem, musikavdelningen
inom DDK och vad det innebär att katalogisera musikrelaterat material. I kapitlets
andra del presenteras informanternas uppfattningar kring klassifikations-
övergången inom musikområdet utifrån mina intervjusamtal och exemplifieras
med relevanta citat. Avsnittet är uppdelat i olika temaavsnitt där jag delat upp
relaterade ämnen i underrubriker. I det fjärde kapitlet diskuteras uppfattningarna
som har kommit fram i kapitel tre. I den femte och avslutande delen görs en
sammanfattning av uppsatsen och förslag på framtida forskning.

1.5 Begrepp och förkortningar

Här är en lista över de förkortningar och begrepp vilka är återkommande i
uppsatsen:

A V M står för Avdelningen för audiovisuella medier och är en enhet på
Kungliga biblioteket i Stockholm. Enhetens uppgift är att samla in, beskriva och
tillhandahålla offentligt svenskt audiovisuellt material i överensstämmelse med

44 Kvale & Brinkmann (2014), s. 331.
45 Metoden att använda kryssmarkering och en tidsangivelse har jag hämtat från Lina Wersälls masteruppsats
från 2012. Se: Wersäll (2012), s. 12.
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lagen om pliktexemplar. I och med att Statens- ljud och bildarkiv slogs ihop med
KB 2009 är det numera AVM som har hand om fonogram och diskografier.46

BCM är förkortning för det engelska specialanpassade klassifikationssystemet
British catalogue of music classification som skapades 1957. Systemet har även
tilldelats akronymerna BMC47 och BCMC48, men jag har valt BCM för att det är
den mest vanligt förekommande.49

Ordet browsing har egentligen ingen svensk motsvarighet, men kan översättas
som att gå runt och botanisera bland bokhyllor eller på Internet.50

BTJ står för Bibliotekstjänst AB och är ett privat företag som i Norden är den
dominerande leverantören av medieprodukter och informationstjänster.51

Med förkortningen Dewey eller DDK menas klassifikationssystemet Dewey
decimalklassifikation (engelska: ”Dewey Decimal Classification”) som skapades
1876 i USA av Melvil Dewey.52

Discipliner (engelska: ”disciplines”) inom ett klassifikationssystem kan
beskrivas som sätt att betrakta världen. Alla nuvarande klassifikationssystem
baserar sina huvudklasser på discipliner. Rowley och Hartley menar att en snäv
definition av discipliner förutsätter ”a small number – perhaps six or seven – of
fundamental disciplines, and contrasts them with phenomena, the objects of the
world, any of which can be studied from more than one disciplinary viewpoint”.53 

Fasett (engelska: ”facet”), även stavat ”facett” beskrivs i Riktlinjer för
Svenska amnesord på följande vis: ”Gruppering av begrepp i naturliga kategorier.
En fasett består av en homogen klass med begrepp där medlemmarna i klassen har
samma egenskaper vilka också skiljer dem från medlemmar i andra klasser.”54

E n kategorisering (engelska: ”categorization”) kan beskrivas som en enkel
form av klassifikation med en begränsad struktur och detaljering. Enligt David
Bawden och Lyn Robinson har kategoriseringar ”little or no hierarchical structure,
rarely going down more than one level [...]”.55

KB är förkortning för Kungliga biblioteket och är Sveriges nationalbibliotek
tillika statlig myndighet under Utbildningsdepartementet.56

Kunskapsorganisation (engelska: ”knowledge organization”) är ett över-
gripande begrepp som inbegriper dokumentbeskrivning, indexering och

46 Verksamheten vid Kungliga bibliotekets avdelning för audiovisuella medier (2010), s. 1.
47 Nyeland (2003), s. 37.
48 Elliker (1994), s. 1315.
49 Brian Redfern, Mark McKnight och Richard B. Wursten använder akronymen BCM i sina respektive
böcker. Se: Redfern (1978), s. 23; McKnight (2002), s. 24; Wursten (1990), s. 3.
50 Nordstedts ordböcker, webbversionen, sökord: browse [2016-04-20].
51 BTJ:s webbsida > Om BTJ [2016-04-26].
52 Bawden & Robinson (2012), s. 118.
53 Rowley & Hartley (2008), s. 180.
54 Riktlinjer för indexering med Svenska amnesord (2015), s. 6.
55 Bawden & Robinson (2012), s. 115.
56 Förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. Biblioteket (2008), § 1. 2008-12-18 [2016-04-03].
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klassificering inom bibliotek, bibliografiska databaser och andra minnes-
institutioner.57

Akronymen LCC står för Library of Congress Classification och är ett
amerikanskt klassifikationssystem skapat kring sekelskiftet 1900.58

LCSH är förkortning för ämnesordssystemet Library of Congress Subject
Headings. LCSH är det mest kända och använda ämnesordssystem som dessutom
tillhandahåller ämnesindexering i många biblioteksdatabaser.59

Mappningar (engelska: ”mappings”) är en typ av översättningar mellan
system där de mest lämpade motsvarigheterna sammanlänkas. Mappningar kan
ske mellan två klassifikationssystem eller mellan klassifikationssystem och
ämnesordssystem.60

MTB är förkortning för Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm. Inom
musikområdet är MTB idag ett av Europas största forskningsbibliotek och var
ursprungligen Kungliga Musikaliska Akademiens bibliotek.61

I mitt användande av begreppet musikområdet eller musikrelaterat material i
denna uppsats menar jag material som är relaterat till musikklassifikation:
musikalier, musiklitteratur och  musikinspelningar. Även om dessa skiljer sig i
olika medier är samtliga samlade under DDK:s 780-fält och hör därmed ihop.62

Till skillnad från SAB som har valt att separera dem under klassningarna I för
”Konst, musik, teater, film och fotokonst”, X för ”musikalier” och Y för
”musikinspelningar” (se SAB-systemet nedan). Då uppsatsen ämnar undersöka
övergångsprocessen från SAB till DDK väljer jag att se musikområdet utifrån
DDK:s klassifikation. I mina intervjuer berättar mina informanter utifrån
behandlande av DDK för olika typer av medier, exempelvis kan en informant
berätta om DDK:s behandling av musikinspelningar medan en annan informant
enbart menar dess hantering av musikalier och musiklitteratur. Där har jag varit
tydlig med att skriva ut exakt vilken typ av medieform informanten talar om att
läsaren förstår. 

Numerus currens är en biblioteksterm och betyder uppställning av böcker i
den ordning som biblioteket har förvärvat dem.63

I denna uppsats omfattar begreppet popularmusikområdet övergripande pop-
och rockmusik. 

SAB-systemet, eller enbart SAB, är en förkortning för Klassifikationssystem
för svenska bibliotek som skapades 1921.64

57 Hjørland (2008), s. 86.
58 The Library of Congress webbsida > The Library of Congress > Cataloging, Acquisitions > Classification >
Library of Congress Classification [2016-05-11].
59 Bawden & Robinson (2012), s. 120.
60 Svanberg (2006), s. 30. 
61 Musikverkets webbplats > Om biblioteket [2016-04-26].
62 Svenska musikbiblioteksföreningen (2010), s. 5.
63 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: numerus currens [2016-04-08]. 
64 Hansson (1999), s. 12.
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Svenska ämnesord förkortas SAO och är ett ämnesordssystem anpassat för
svenska samlingar vilket har funnits sedan år 2000. Tidigare blev ämnesorden
tilldelade koder från SAB-systemet men i och med KB:s klassifikationsövergång
till DDK 2011 utökas SAO med koder från DDK. SAO överensstämmer även sina
ämnesord med motsvarande i LCSH.65 

Taxonomier (engelska: ”taxonomies”) är en bred term och kan beskrivas som
en klassifikation skapad för en särskild miljö. De är organiseringsverktyg som
vanligtvis tillhandahåller en uppsättning av information eller kategorier med
hierarkiska eller övriga relationer mellan dessa kategorier.66

UDK är förkortning för det internationella klassifikationssystemet Universella
decimalklassifikationen (engelska: ”Universal Decimal Classification”) som
skapades i början på 1900-talet av Paul Otlet och Henri La Fontaine. UDK kan
sägas vara en förlängning av DDK där det finns liknelser mellan dessa system.67

Uniforma titlar (engelska: ”uniform titles”) har särskilt två viktiga uppgifter:
att dels förena ingångar för olika utgåvor och översättningar av samma verk under
samma titel, och dels tillhandahålla identifiering av ett verk när en titel på ett verk
som det är mest känt under skiljer sig från ett materials titel man har i handen.
Musikområdet är i behov av uniforma titlar, främst inom den klassiska musiken
då det internationellt kan finnas varierade titlar på verk på olika språk.68

Ämnesord (engelska: ”subject heading”) är en term med syftet att beskriva
och lyfta fram olika aspekter på ett materials ämne, där ämnesordet kan bestå av
ett eller flera ord.69

Ett amnestrad (engelska: ”subject tree”) består av en strukturerad och ordnad
hierarki av namngivna kategorier där användare kan utifrån denna trädstruktur
söka sig vidare i underkategorier.

65 Kungl. bibliotekets webbsida > Bibliotekssamverkan > Metadata > Bibliografisk kontroll >
Katalogisatörens verktygslåda > Svenska ämnesord > Om Svenska ämnesord [2016-04-07].
66 Rowley & Hartley (2008), s. 222.
67 Bawden & Robinson (2012), s. 118.
68 Rowley & Hartley (2008), s. 253 f.
69 Riktlinjer för indexering med Svenska amnesord (2015), s. 9 f.
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2. Teorier om funktionella krav på 
klassifikationssystem

Utgångspunkten för min analys är några teorier om vilka funktionskrav som kan
ställas på ett klassifikationssystem. Jag ämnar använda två angreppsätt: ett som
berör vilka funktionella krav som kan ställas på klassifikationssystemen i sig, och
ett annat som berör vilka funktionella krav som kan ställas på kontexten. Jag har
för avsikt att utifrån de punktlistor och begrepp av Jennifer Rowley och Richard
Hartley, David Bawden och Lyn Robinson, och Brian Redfern undersöka
informanternas uppfattningar om klassifikationsövergången från SAB till DDK.
Med hjälp av de krav på ett klassifikationssystem som de teoretiska
utgångspunkterna ställer samt tidigare forskning angående standardisering kopplat
till makt, använder jag dessa som verktyg i analysen av det insamlade materialet.

2.1 Klassifikation och klassifikationssystem

Att klassificera är att dela in information eller objekt i olika klasser. Geoffrey C.
Bowker och Susan Leigh Star framhåller att klassificering är mänskligt och att
människor gör klassificeringar för sig själva, stora som små, varje dag.70 Bowker
och Star menar att ”a classification is a spatial, temporal, or spatio-temporal
segmentation of the world”.71 De betonar att ett klassifikationssystem kan liknas
vid en uppsättning lådor där saker kan sorteras in i för att sedan kunna utföra
någon form av arbete – byråkratiskt eller kunskapsproducerande.72 Lois Mai Chan
och Joan S. Mitchell beskriver klassifikation som ett ”logiskt system för
kunskapsorganisation” som spelar en central och viktig roll inom bibliotekens
arbete av informationshantering.73 Emellertid menar Jens-Erik Mai att det är
omöjligt att kunna skapa ett neutralt system utan värderingar. Kunskap och
sanningar är sociala konstruktioner där klassifikationssystem ideligen måste sträva
efter att uppehålla en trovärdighet bland dess användare.74 

70 Bowker & Star (1999), s. 1 f.
71 Bowker & Star (1999), s. 10.
72 Bowker & Star (1999), s. 10.
73 Chan & Mitchell (2010), s. 17.
74 Mai (2010), s. 634; Mai (2010), s. 639.
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Ett klassifikationssystem inbegriper tre komponenter. Den första
komponenten är systemets scheman där ämnen är systematiskt listade och visar på
deras samband. Schemat är den centrala delen av ett klassifikationssystem och
avser vilka ämnen som effektivt kan bli representerat av ett system, samt vilka
relationer som mest verkningsfullt avspeglas i och med det.75 Generella
klassifikationssystem har ett övergripande system av så kallade huvudklasser, där
alla nuvarande klassifikationssystem baserar sina huvudklasser på discipliner.76 En
klass utgörs av en grupp enheter som har gemensamma nämnare. För ytterligare
avgränsning kan klasser delas in i underklasser i en hierarkisk ordning. 77 Historiskt
sett har klassifikation på bibliotek använts för både organisering av samlingarna
och objektens hyllplacering.78 Det finns främst två sätt att närma sig indelning av
klasser: enumerativt och fasetterat. Enumerativa systems syfte är att lista och
räkna upp alla ämnen som ämnas att klassificeras. Historiskt sett har bibliografisk
klassifikation tagit efter Carl von Linnés sätt att hierarkiskt systematisera växtriket
i blommande och icke-blommande växter där sedan varje disciplin indelas i
underavdelningar, från det generella till det specifika, tills ett ämne har hamnat på
en ansett lämplig plats i systemet. Syftet med ett sådant deduktivt ”top-down”-
system är att skapa endast en plats åt varje dokument.79 Fasetterad klassifikation är
snarare ett induktivt ”bottom-up”-system och utgår från att skapa ett system efter
olika aspekter av ett objekt och sammanföra dessa. Som skapare av en fasetterad
kod bryter man ned ett ämne till dess minsta beståndsdelar för att kunna
presentera en rikare bild av vad ett objekt innehåller och handlar om. 80 Sue Batley
understryker att större klassifikationssystem inte kan sägas vara exakt en typ av
system utan hamnar i ett kontinuum mellan strikt enumerativt och strikt
fasetterat.81 

Den andra komponenten är notationen vilken är koden som används i ett
index eller en katalog och har en klar ordning vilket hjälper att signalera om ett
klassifikationssystems anordning. Syftet med notation är att ge varje klass en
”adress” som placerar de i klassifikationens ordning. Enligt Rowley och Hartley
har ett systems notation en betydande inverkan på ett klassifikationssystems
effektivitet och användbarhet för användarna att finna sitt material på ett smidigt
sätt. En notation bör vara enkel att använda och komma ihåg: ju kortare en
notation är desto enklare är den att minnas. Dessutom bör den vara användbar för
hylluppställning. Det finns två olika varianter av notationer: en ren och en
blandad. Ren notation använder enbart en typ av symboler, exempelvis bokstäver
eller siffror, där DDK är ett exempel på sådant. Blandad notation innebär att

75 Rowley & Hartley (2008), s. 174 f.
76 Rowley & Hartley (2008), s. 180.
77 Mai (2011), s. 712.
78 Rowley & Hartley (2008), s. 173.
79 Rowley & Hartley (2008), s. 175 f. 
80 Rowley & Hartley (2008), s. 178 f.
81 Batley (2005), s. 4.
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systemet nyttjar mer än en symbol.82 SAB är ett exempel på ett sådant system som
nyttjar både bokstäver och siffror.83

Den tredje och sista komponenten i ett klassifikationssystem är det alfabetiska
index som erbjuder ett ordförråd eller en lista på termer som ska vara till hjälp för
att identifiera ett ämnes plats inom ett system. Rowley och Hartley menar att i ett
klassifikationssystem har ett index främst två syften: dels att lokalisera ämnen
inom klassifikationen, och dels att sammanföra relaterade aspekter av ett ämne
som har blivit utspridd i och med ämnesordningen som utsetts i den huvudsakliga
klassificerade ordningen.84

2.2 Krav på klassifikationssystemen i sig

För att en klassifikation ska vara meningsfull och användbar menar David
Bawden och Lyn Robinson att den måste:

1. Apply to similar things

2. Give sets similar in nature and size

3. Apply consistent criteria for division

4. Apply one criterion at a time.

Dessa principer följs strikt i formellt utformade klassifikationer, men kan brytas
ner till enklare taxonomier och kategoriseringar.85 Rowley och Hartley anser att
för att organiserad kunskap ska kunna bli tillgänglig för en bred användargrupp är
det nödvändigt att skapa och använda klassifikationsscheman eller taxonomier
som är: 

1. Explicit

2. Available to both indexers and users

3. Designed to mirror the cognitive structures of potential users

4. Designed to encompass the literature, information or knowledge base with
which they will be used.86

82 Rowley & Hartley (2008), s. 183 f.
83 Berntsson (1997), s. 10.
84 Rowley & Hartley (2008), s. 187 f.
85 Bawden & Robinson (2012), s. 115.
86 Rowley & Hartley (2008), s. 171.
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Det systematiska ordnandet av kunskap eller dokument i en samling har två
viktiga funktioner: dels att ge en överblick av ämnesområdet, och dels att
möjliggöra erhållandet av information om ett ämne utan att behöva, som Rowley
och Hartley uttrycker det, ”search the whole file”.87 Författarna menar också att
traditionellt sett har bibliografisk klassifikation två huvudfunktioner: dels att
sammanfoga ett objekts placering på hyllan med dess katalogpost, och dels att
systemet ska möjliggöra för användarna att finna relaterad information eller
ämnen genom ”browsing”, det vill säga genom att gå runt och leta bland
hyllorna.88

Arlene G. Taylor och David P. Miller menar att för att kunna vara ett
allmängiltigt system krävs det att systemet nyttjar en terminologi som ger
följdriktigt mening för både användaren och bibliotekarien (vilket kan jämföras
med Rowley och Hartleys andra punkt, se ovan).89 En av de viktigaste
funktionerna i ett system är dess notation vilken har till uppgift att som kod fastslå
olika ämnens placering inom ett system. Enligt Rowley och Hartley måste även en
notation vara enkel att använda om den ska vara framgångsrik. Den får inte vara
för komplicerad, varken för användargruppen eller för bibliotekarierna. Därmed
krävs det att en notation är lätt att minnas, den får inte vara för lång. 90 Göran
Berntsson menar att förekomsten av långa notationer är ett tecken på ett systems
svaghet och att det är en av de viktigaste punkterna som måste tas hänsyn till vid
bedömning av ett klassifikationssystems kvalitet.91 

Vidare måste notationen vara ”gästvänlig” (”hospitable”) vid införandet av
nya ämnen och det krävs en flexibilitet i dess konstruktion.92 Sue Batley menar att
utan gästvänligheten skulle inte ett klassifikationssystem ha möjligheten att
kunna utveckla och reagera på kunskapsutvecklingen.93 Enligt Batley måste därför
ett klassifikationssystem vara flexibelt och ha kapaciteten att inkorporera nya
ämnen. Som ovan sagt tenderar fasetterade system att vara mer gästvänliga än
enumerativa genom dess förmåga att kunna reagera på kunskapsutvecklingen.94 Då
ämnen som ”Internet” och ”Aids/HIV” vid olika tidpunkter genererade en mängd
litteratur hade enumerativa system omfattande problem då de inte hade någon
plats för dessa nya snabbt framväxande ämnen.95 Ett klassifikationssystems
flexibilitet är också betydelsefull då systemet bör kunna alterneras för att
tillfredsställa behovet hos en viss användargrupp eller samling. Enligt Batley är
fasetterade system mest lämpade för att uppnå bra flexibilitet: ”[…] the order in
which the facets making up a notation are cited can be changed to meet local
87 Rowley & Hartley (2008), s. 171.
88 Rowley & Hartley (2008), s. 172 f; Nordstedts ordböcker, webbversionen, sökord: browse [2016-04-20].
89 Taylor & Miller (2000), s. 277.
90 Rowley & Hartley (2008), s. 184 f. 
91 Berntsson (1997), s. 10.
92 Rowley & Hartley (2008), s. 184 f. 
93 Batley (2005), s. 13.
94 Batley (2005), s. 20.
95 Bawden & Robinson (2012), s. 118.
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needs”.96 Detta gör att ett bibliotek kan välja i vilken ordning fasetterna ligger
beroende på hur de vill att materialet i en samling ska grupperas. I och med
DDK:s inslag av fasetter möjliggör systemet för bibliografier att antingen ställas
upp på bibliografi eller på bokens ämne genom att lägga till underindelningen 016
först eller sist i koden. Exempelvis kan en bok om kognitiv psykologi klassificeras
016.153 om den ska placeras på bibliografi, eller 153.016 om det ska hamna på
sitt ämne.97 Detta är även möjligt inom SAB då en sådan bok antingen skulle
kunna placeras under dess ämne (Doe:a, ”kognitiv psykologi”) eller under
bibliografi (Aadoe, ”Bibliografi: kognitiv psykologi”).98

En notations expressivitet reflekterar klassifikationssystemets klasshierarki
vilket är användarvänligt då användarna snabbt kan identifiera smalare och
bredare ämnen.99 Likväl har expressivitet sina nackdelar, exempelvis beroende på
att människors perspektiv på hierarkiska strukturer kan förändras över tid och att
relationer mellan ämnen förändras när kunskapen utvecklas.100 Batley menar också
att det som kan tala emot expressivitet är att det kan ske på bekostnad av ett
systems enkelhet.101 Eriksson och Freij visar exempel på där SAB och DDK
uttrycker det specifika med ett objekt men där SAB gör det med kortast kod:

Spada, James: Streisand: the woman and the legend 
Musikal, Pop, Sångerska

SAB: Ijz Streisand, Barbra [Yxp] 
DDK: 782.42163092 Streisand, Barbra102

Båda koderna visar att det är biografi inom populärmusik men där DDK:s
expressivitet sker på bekostnad av enkelheten då notationen tenderar bli lång.

2.2.1 Standardisering och makt
Enligt Rowley och Hartley blir kunskap allt viktigare för individer, grupper,
organisationer med mera. I jämförelse med för två decennier sedan erfar
människor idag ”more information, communication from a greater range of
sources, through a wider range of channels, many of which have faster response
and turnaround times.”103 I relation till detta tillkommer ett maktperspektiv.
Rowley och Hartley menar att länder är angelägna att ta tillvara på sin kunskap för

96 Batley (2005), s. 15.
97 Batley (2005), s. 15 f.
98 Klassifikationssystem för svenska bibliotek (2015), s. 28; Klassifikationssystem för svenska bibliotek
(2015), s. 78; E-post med Christer Eld, Uppsala universitet, 2016-05-10. 
99 Batley (2005), s. 14.
100 Rowley & Hartley (2008), s. 186.
101 Batley (2005), s. 15.
102 Musikexemplet kan återfinnas i Eriksson & Freij (2008), s. 40.
103 Rowley & Hartley (2008), s. 4.
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att generera välmående samhällen och ekonomisk tillväxt. För att möjliggöra detta
utvecklas lärandemiljöer (exempelvis skolor, universitet och arbetsplatser) och
utvecklande av och tillgång till kunskapskällor. För att människor ska kunna ta del
av kunskap är det viktigt att det finns möjligheter för dem att bekvämt och smidigt
få tillgång till relevant information vid rätt tillfälle i det mest passande formatet.
För att möjliggöra detta krävs kunskapsorganisation: ju bättre kunskaps-
organisation, desto lättare är det att finna information.104 Ett informationssystem är
inte enbart en uppsättning tekniska attiraljer utan även konventioner kring
representation och formell samt empirisk information: ”A system becomes a
system in design and use, not the one without the other. The medium is the
message, certainly, and it is also the case that both are political creations.”105 

Enligt Hope A. Olson finns det en problematik angående klassifikation och
dess maktförhållande. Att som katalogisatör ha makten att skapa auktoritetsposter
och föra samman ämnen är kraftfullt: ”As librarians, we decide how to represent
subjects and, thus, affect access to and use of information contained in and
knowledge derived from the documents we catalogue.”106 I och med skapandet av
katalogposter måste bibliotekarier träna på att göra selektiva urval då
katalogisatörerna avgör vad som ska representeras och vad som ska lämnas
därhän.107 

Klassifikation och standarder är inte identiska men har med varandra att göra.
Bowker och Star beskriver att standard är ”any set of agreed-upon rules for the
production of (textual or material) objects”.108 Standarder är sammansatta med
syftet att sträcka sig över flera områden och öka samverkan mellan institutioner på
längre avstånd, exempelvis finns det en mängd av standarder för internetprotokoll
som används som regelverk för informationsöverföring via Internet. Det finns
ingen naturlag att den bästa standarden blir den ledande utan det beror på andra
omständigheter. Exempelvis menar Bowker och Star att det kan bero att ”they
[standarderna] build on an installed base, they had better marketing at the
outset”.109 En ytterligare punkt vilken Bowker och Star tar upp som utmärkande för
en standard är att det i denna finns en tröghet som riskerar att vara väldigt svår
och kostsam att ändra.110 Ulrika Kjellman menar att standardisering uppstår när
klassifikationssystem eller regelverk har blivit normaliserade för olika
sammanhang med syftet att gynna samarbete mellan olika aktörer. Emellertid
menar Kjellman att fördelarna med standardisering ofta lyfts fram men att det inte
lika ofta diskuteras kring dess nackdelar. En av de negativa aspekterna, som även
Bowker och Star framhåller, är att en standard aldrig är opartisk utan förmedlar ett

104 Rowley & Hartley (2008), s. 4.
105 Bowker & Star (1999), s. 292.
106 Olson (2002), s. 4.
107 Olson (2002), s. 4.
108 Bowker & Star (1999), s. 13.
109 Bowker & Star (1999), s. 13 f.
110 Bowker & Star (1999), s. 14.
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informations- och kunskapsperspektiv vilket sker på bekostnad av andra
perspektiv.111 Kjellman menar att likväl har standardisering sina fördelar och är i
viss mån nödvändig för att ”upprätthålla en stabil informationsstruktur inom en
institutionell praktik”.112 Det kritiska som kan inträda är när standardisering inte tar
hänsyn till de enskilda institutionernas unikhet och i förlängningen begränsar
mångfalden kring kulturarvet.113 

Enligt Hjørland är tanken kring en internationell standardisering problematisk
eftersom information kan uppfattas olika beroende på kontext. Olika områden har
egna terminologier och uppfattningar kring vad som är relevant. Hjørland menar
att om klassifikationssystem ska fylla någon väsentlig roll måste det finnas en
förhandling mellan olika intressen och perspektiv.114 Klassifikationer kan till synes
i sina konstruktioner vara oskyldiga, men vid en närmare anblick uppenbarar
klassifikation konsekvenser och antaganden om världen. Det Bowker och Star
anser märkligt med detta är att ”as with many strange things, it has become well
adapted to modern bureaucracy”.115 Ett sätt att kunna förstå de grundläggande,
undanskymda antagandena i klassifikationer är att lyfta ut dem ur sina kontexter:
”Classifications that appear natural, eloquent, and homogeneous within a given
human context appear forced and hetergeneous outside that context.”116 Jens-Erik
Mai menar också att på detta sätt kan godtyckliga klassifikationer avslöjas då de
kommer utanför sina sammanhang.117 

Klassifikation och standardisering kopplat till makt är relevant för denna
studie då en av KB:s anledningar till att de genomförde en klassifikations-
övergång till ett internationellt standardiserat system var för att kunna ta del av ett
internationellt informationsutbyte. En ytterligare anledning till att infoga detta
perspektiv var att det i och med standarder kan upplevas som att två funktionskrav
krockar: dels kravet på kommunikation över flera områden, och dels kravet på en
flexibel, domänanpassad lösning. Utifrån den tidigare forskningen gällande kritisk
klassifikation, som presenterats ovan, har jag för avsikt att använda dessa i
analysen av informanternas utsagor och deras uppfattningar kring klassifikations-
övergången. 

2.3 Kontextuella krav och förutsättningar

Brian Redfern ställer frågan om inte den grundläggande problematiken kring
klassifikation är att bibliotekarierna antagit på förhand att klassifikation är

111 Kjellman (2009), s. 229 f.
112 Kjellman (2009), s. 235.
113 Kjellman (2009), s. 235.
114 Hjørland (2012), s. 310.
115 Bowker & Star (1999), s. 131.
116 Bowker & Star (1999), s. 131.
117 Mai (2010), s. 628.
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nödvändigt utan att ha undersökt dess effekter på bibliotekets användare och hur
de upplever systemet. Likväl är ordning en förutsättning för att ett bibliotek ska
kunna fungera.118 

Enligt Redfern finns det fyra faktorer som påverkar bibliotekets ordning som
musikbibliotekarier måste ha i åtanke: pengar, tid, manniskor o c h material.
Redfern menar att de två sista faktorerna troligtvis kräver mer uppmärksamhet,
men att de två föregående faktorerna inte heller ska  underskattas eftersom de
påverkar kvantitet och kvaliteten på servicen. Den ekonomiska aspekten bör ej
underskattas eftersom bibliotek ofta har pressade tillgångar. Redfern betonar att
detta påverkar inte enbart själva samlingen utan också att flera fungerande
klassifikationsscheman inte realiseras på grund av bristen på resurser. Tiden är en
viktig resurs vilken är central i frågan om att arbeta med ett system och att
utveckla det. ”The reader is the most important person to consider”, menar
Redfern och betonar att en katalog ska sträva efter att motsvara användarnas
behov. Det är först när användarnas behov och själva materialet blivit analyserat
som arrangering och katalogisering kan fortskrida. Den sista faktorn, material, är
enligt Redfern viktig då bibliotekarien måste förstå materialet hen arbetar med för
att kunna gruppera in det på ett lämpligt sätt i bibliotekets samling.119 

Visserligen är Redferns bok skriven 1978 men faktorerna som hen tar upp
som avgörande är fortfarande aktuella. Dessa är problem som bibliotek
fortfarande strider med och försöker finna lösningar på, och därmed anser jag att
faktorerna är relevanta för uppsatsens ämne. 

118 Redfern (1978), s. 11.
119 Redfern (1978), s. 11 f.
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3. Musikområdet inom SAB och DDK

Analysen är uppdelad i två avsnitt där jag i den första delen ger en bakgrund till
SAB och DDK som klassifikationssystem och vad klassificering av musikrelaterat
material innebär. I den andra delen presenteras informanternas uppfattningar kring
klassifikationsövergången som har kommit fram genom intervjuerna.

3.1 Del 1: Presentation av klassifikationssystemen

3.1.1 Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB)
Klassifikationssystem för svenska bibliotek, även kallat SAB-systemet, är ett
system anpassat för svenska förhållanden. År 1921 kom den första upplagan av
SAB-systemet. Nationalbibliografin började genast att använda systemet vilket
sedan spred sig till folk- och skolbibliotek.120 Fram till 2014 underhölls SAB-
systemet av Svensk biblioteksförenings kommitté och därefter tog KB över
ansvaret. I och med KB:s beslut om övergång till DDK utvecklas inte SAB-
systemet.121 

SAB använder blandad notation vilket innebär både bokstäver och siffror där
bokstavsbeteckningarna är det primära verktyget. Systemet är till viss del
hierarkiskt där det finns 25 huvudindelningar baserade efter discipliner som sedan
vidareindelas. För att undvika långa kodkombinationerna är SAB skapat så att
vissa avdelningar som borde ha varit hierarkiskt ordnade istället är sidoordnade.122

Även om SAB främst uppfattas som ett hierarkiskt system finns det drag av
fasettering. Exempelvis inom avdelningen ”musikalier” (X) kan fasetten ”.011”
adderas till klassifikationskoden vilket betyder ”1 instrument, 1 hand”.123 SAB-
systemet tillämpar tilläggstabeller för att vid behov kunna uttrycka specifika
aspekter. SAB tillåter även dubbelklassificering som stöd vid tveksamma
situationer där det är oklart vilket ämne ett objekt ska placeras under. I första hand
ska då objektet klassificeras på det ämne som anses dominera med en

120 Svanberg (2006), s. 5.
121 Kungl. bibliotekets webbsida > Bibliotekssamverkan > Metadata > Bibliografisk kontroll >
Katalogisatörens verktygslåda > Klassifikation > SAB [2016-04-01].
122 Svanberg (2006), s. 6 f.
123 Klassifikationssystem för svenska bibliotek (2015), s. 453. 
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dubbelklassificering på övrigt ämne.124 I den första upplagan av SAB fanns det 22
huvudklasser.125 Systemet har utvecklats under tid och i den senaste versionen ser
systemet ut som följande:

A Bok- och biblioteksväsen
B Allmänt och blandat
C Religion
D Filosofi och psykologi
E Uppfostran och undervisning
F Språkvetenskap
G Litteraturvetenskap
H Skönlitteratur
I Konst, musik, teater, film och fotokonst
J Arkeologi
K Historia
L Biografi med genealogi
M Etnografi, socialantropologi och etnologi
N Geografi och lokalhistoria
O Samhälls- och rättsvetenskap
P Teknik, industri och kommunikationer
Q Ekonomi och näringsväsen
R Idrott, lek och spel
S Militärväsen
T Matematik
U Naturvetenskap
V Medicin
X Musikalier
Y Musikinspelningar
Ä Tidningar126

3.1.2 Dewey decimalklassifikation (DDK) 
Dewey decimalklassifikation är idag världens mest spridda klassifikationssystem.
Systemet skapades av Melvil Dewey och publicerades för första gången 1876 med
titeln A Classification and Subject Index for Cataloguing and Arranging the
Books and Pamphlets of a Library. Deweys avsikt var att organisera biblioteket i
Amherst College med ambitionen att skapa ett helt nytt, hierarkiskt system där ett
objekt endast skulle behöva bli klassificerat en gång.127 DDK är organiserat efter

124 Klassifikationssystem för svenska bibliotek (2015), s. 7 f.
125 Hansson (1999), s. 143.
126 Klassifikationssystem för svenska bibliotek (2015), s. 23.
127 Chan & Mitchell (2010), s. 26; Svanberg (2006), s. 7 f. 
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tre grundprinciper vilka funnits med sedan systemet skapades. Det första är att
systemet inordnar grundklasserna i olika discipliner. Några av de ursprungliga
huvudklasserna har vidgats under tid och utökats till att bestå av flera discipliner.
Det andra är att det finns hierarkisk struktur där kunskapen inordnas ämnesvis
från generella huvudklasser till specifika underklasser. Den tredje grundprincipen
är notationshierarkin som är utmärkande för DDK där bredare ämnen oftast har en
kortare sifferkombination medan det mer specifika kan få fler siffror.128 DDK:s
notation är den centrala faktorn i systemet: ”With DDC the notation is everything;
the evidence is that Dewey fitted his classification to the notation rather than the
other way round”.129 Jämfört med SAB:s notation nyttjar DDK enbart arabiska
siffror. Notationen visar på klassers olika indelningar och ämnens relationer dem
emellan. Den är till för att skapa ordning för material på hyllorna i ett bibliotek så
väl som för datafiler.130 

DDK anses främst vara ett enumerativt system men att det gradvis har
uppdaterats med fasettinslag.131 I och med att det i DDK förekommer fasetter
måste den som klassificerar material bygga koder genom att lägga till
notationselement till basnotationen.132 Precis som SAB finns det inom DDK
tilläggstabeller som kan komplettera kodens notation för ytterligare specifikation.
Bland annat behandlar tilläggstabellerna språk, geografiska områden och
personer.133 Vid KB:s klassifikationsövergång till DDK skapades en konverterings-
tabell med mappningar mellan SAB- och DDK-koder. Detta gjordes för att
understödja klassificeringsarbetet där det kunde ses hur koderna i SAB
motsvarades i DDK.134 DDK utvecklas och hålls uppdaterad av en Deweyredaktion
placerad inom Decimal Classification Division på Library of Congress.135

Systemet finns både i tryckt form och tillgängligt via Internet (WebDewey). På
webben görs kontinuerliga uppdateringar.136 I WebDewey finns även
överstämmande mappningar mellan LCSH och DDK-koder, ytterligare index-
termer och länkar till LCSH:s auktoritetsposter.137 WebDewey finns som svensk
variant och lanserades 17 januari 2011.138  

Inom DDK delas kunskap in i tio huvudklasser. Idag ser indelningen av
huvudklasserna ut på följande vis:

128 Chan & Mitchell (2010), s. 25.
129 Rowley & Hartley (2008), s. 208.
130 Chan & Mitchell (2010), s. 25.
131 Rowley & Hartley (2008), s. 179.
132 Batley (2005), s. 16.
133 Chan & Mitchell (2010), s. 28.
134 Kungl. bibliotekets webbsida > Bibliotekssamverkan > Metadata > Bibliografisk kontroll >
Katalogisatörens verktygslåda > Klassifikation > DDK > Konverteringstabellen [2016-05-08].
135 Introduktion till Dewey decimalklassifikation (2012), s. 2.
136 Kungl. bibliotekets webbsida > Bibliotekssamverkan > Metadata > Bibliografisk kontroll >
Katalogisatörens verktygslåda > Klassifikation > DDK [2015-11-19].
137 Rowley & Hartley (2008), s. 211.
138 Svanberg (2013), s. 7.
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000 Datavetenskap, information & allmänna verk
100 Filosofi & psykologi
200 Religion
300 Samhällsvetenskaper
400 Språk
500 Naturvetenskap
600 Teknik
700 Konst & fritid
800 Litteratur
900 Historia  & geografi139

3.1.3 Ämnesord
Förutom DDK:s klassifikationskoder används ämnesord som ett komplement för
ökad användarvänlighet. Som tidigare nämnt kallades systemet från början för ”a
classification and subject index” där Melvil Dewey betonade att systemet ska
fungera med hjälp av ämnesindex som utgör en del av DDK:s centrum.140 Det
relativa indexet är en systematisk förordning över hela klassifikationssystemet där
alla termer som finns med presenteras på ett logiskt vis för katalogisatören. Det
kallas för relativa indexet eftersom det visar upp och sammankopplar ämnen med
systemets olika discipliner. Ämnen som kan finnas utspridda i systemets struktur
sammanfogas för att visa på ämnenas samhörighet och hjälper katalogisatören att
finna kunskapsämnen.141 I DDK:s schema är ämnen utspridda genom olika
discipliner, medan de i relativa indexet är listade i alfabetisk ordning med
disciplinerna som de framträder i underinrättningar under dem.142 Till exempel:

Kristen religiös musik: 781.71
den allmänna gudstjänsten musik:

kör och blandade röster 782.532
den allmänna gudstjänsten:

en röst 783.0932
gudstjänster 782.32
musik 782.32

offentlig tillbedjan:
religion 264.2
religiös symbolik 246.75143

139 Chan & Mitchell (2010), s. 26.
140 Chan & Mitchell (2010), s. 77.
141 Chan & Mitchell (2010), s. 77 f.
142 Batley (2005), s. 21.
143 WebDeweySearch, webbversionen, sökord: musik [2016-05-05].
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Indexering är den process där ämnesmetadata läggs till i informationsposten för
att göra objektet mer sökbart och lättare att hitta.144 Ämnesord är utförliga termer
(generellt inkluderar detta även synonymer och ”se även”-hänvisningar) som
lyfter fram aspekter på ett objekts ämne och kan bestå av ett eller flera ord. 

Det finns även olika typer av ämnesord som kan delas in i ämnesfasetter där
exempelvis Svenska ämnesords (SAO) termer delas in i sju ämnesfasetter (bland
annat ”allmänna ämnesord”, ”personer”, ”geografi” och ”platser”) och en fasett
för genre/form. Det som skiljer den sistnämnda från de övriga kategorierna är att
genre/formfasetterna ämnar att beskriva vad ett material är, till skillnad från de
andra ämnesfasetterna som syftar till att beskriva vad ett material handlar om.145

3.1.4 Musikklassifikation
Musik är ett område som är i ständig förändring där nya genrer, stilar och tekniker
införs eller faller bort. Klassifikationssystem måste hålla sig uppdaterade för att
följa med i dessa utvecklingar.146 Mark McKnight menar att det som skiljer musik
från andra biblioteksämnen är dess bredd på olika fysiska format som finns inom
ämnet. Exempelvis kan Händels oratorium Messias finnas som partitur (för olika
ensembler), som arrangemang för sång och piano eller som sångutdrag med
utvalda sånger. Det kan tryckas noter på originalspråk eller i olika översättningar.
Sedan finns musikinspelningar där det variera mellan CD-skivor, vinylskivor (i
olika format), kassettband med mera. Detta kräver specialkunskaper i musik för
att kunna förstå det material som ska klassificeras.147 

Enligt McKnight finns en viktigt skillnad mellan biblioteks behandling av
musik i jämförelse med mycket annat material. Skillnaden är att om en användare
vill se alla böcker om franska impressionistmålare, dinosaurier eller bilar finns de
samlade på en plats i biblioteket. Medan traditionellt sett har biblioteket behandlat
musiken mer abstrakt genom att koncentrera sig på ett musikverks form, genre
eller instrumentering snarare än dess inneboende mening.148

Allmänt brukar det skiljas på specialsystem och generella klassifikations-
system (även kallat universalsystem). Specialsystem karaktäriseras av att det
avhandlar ett specifikt ämnesområde, exempelvis musik.149 Det finns flera system
som har skapats för att användas specifikt för musikområdet, där två av de
vanligaste är BCM från 1957 (som ansetts som ett av de mest avancerade
systemen för musikklassificering) och Dickinson Classification från 1938 som är
ett system avsett för enbart västerländsk klassisk musik.150 Ett generellt system är
användbart på större samlingar med många ämnen och är konstruerat med

144 Rowley & Hartley (2008), s. 109.
145 Riktlinjer för indexering med Svenska amnesord (2014), s. 20.
146 Nyeland (2003), s. 16.
147 McKnight (2002), s. 1.
148 McKnight (2002), s. 2.
149 Berntsson (1997), s. 8.
150 Redfern (1978), s. 23; Redfern (1978), s. 36 f.
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ambitionen att omfatta all kunskap och klassificera dem i rätt ämnesområde. I och
med att det är ett system som ska fungera för fler områden än ett specialsystem
tenderar generella system att ha en mer grövre ämnesindelning. Både SAB och
DDK kan betraktas som generella klassifikationssystem.151

3.1.5 Musikavdelningen inom DDK (avdelning 780)
Inom DDK:s musikavdelning sorteras litteratur om musik, noter och
ljudinspelningar under kategori 780.152 Det går att skilja dem åt genom att addera
ytterligare en sifferkombination vilket i sin tur resulterar i att koden blir längre. 153

Olle Johansson menar att när det kommer till jazz och klassisk musik stämmer
DDK rätt väl överens med SAB. Men när det gäller populärmusik är DDK inte
lika utförligt utan gör en relativt ytlig uppdelning i olika genrer.154

Chan och Mitchell skriver att musikområdet är en av de mest fasetterade
klasserna i hela DDK:s system och betonar att därmed är ofta nummerbyggandet i
klassen 780 komplicerat.155 Kritiken kring DDK:s musikavdelning är inte ny utan
har en historia bakom sig.156 År 1990 uttryckte Richard B. Wursten en förvåning
över DDK:s ökande popularitet då systemets musikområde alltid har varit ett
omdiskuterat ämne i både England och USA.157 Brian Redfern uppfattar DDK som
”the least satisfactory of all the schemes in its treatment of music” och menar att
det är konstigt att DDK är det mest spridda systemet i världen då det finns flera
andra klassifikationssystem för musik som fungerar bättre.158 Det som kan
uppfattas problematiskt med att använda ett generellt klassifikationssystem (vilket
DDK är) för musik är att dess avdelning då är en av flera olika klasser i systemet.
Redfern anser att ”this will affect the usefulness of the scheme for a special
collection, in that for some classifying it will be necessary to consult the common
subdivisions or categorical tables.”159 I och med detta tenderar notationen att bli
längre än vid användande av ett specialsystem på grund av separeringen från
systemets övriga klasser.160 Redfern refererar till den 18:e upplagan av systemet
och trots att DDK är inne på sin 23:e upplaga161 finns den upplevda problematiken
kring notationen än idag.

I Sverige genomfördes en del modifieringar för att anpassa DDK för
musikområdet. AVM på KB skapade egna praxis för musik där de skapade

151 Rowley & Hartley (2008), s. 174; Berntsson (1997), s. 8 f.
152 Svenska musikbiblioteksföreningen (2011), s. 8.
153 Cato (2010), s. 9.
154 Johansson (2010b), s. 4.
155 Chan & Mitchell (2010), s. 173.
156 Elliker (1994), s. 1274.
157 Wursten (1990), s. 4.
158 Redfern (1978), s. 55.
159 Redfern (1978), s. 50 f.
160 Redfern (1978), s. 50.
161 Kungl. bibliotekets webbsida > Verktygslådan > Klassifikation > DDK > Svenska WebDewey [2016-05-
12].
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lathundar för sånger, folkmusik och populärmusik.162 Även Musik- och
teaterbiblioteket (MTB) i Stockholm sammanställde två egengjorda lathundar för
vokal- och instrumentalmusik.163 I dagsläget använder KB en förenklad
klassificering av inspelat material (fonogram och video) av populärmusik, jazz,
folkmusik, spirituals, gospel och icke-västerländsk konstmusik (vilka är genrer
DDK blivit kritiserad för att ha lämnat därhän). Dock ska inspelningar med
klassisk musik klassificeras på fullständigt sätt enligt DDK:s anvisningar. Vid
KB:s förenklade klassifikation nyttjas koden för genre främst, där exempelvis en
skiva med John Coltrane Quartet skulle få koden 781.655 ”modern jazz” istället
för den fullständiga klassificeringen 785.341941655: ”ensemble för träblås,
stråkar, slagverk, tangentinstrument” (785.34), ”kvartett” (194), ”modern jazz”
(1655).164 Anledningen till denna förenklade praxis var att det ansågs tidskrävande
och onödigt att fastlägga antal instrument i musikinspelningar utan sång. En
viktigare aspekt till egna anpassningar är upptäckten att det har varit svårt att
finna något bibliotek i USA som använder DDK för musikinspelningar.165 

År 2012 skickade AVM på KB ut en enkät till tolv olika bibliotek i landet för
att undersöka hur deras uppfattning var kring användandet av DDK.166 Ett
bibliotek skickade tre enkätsvar eftersom tre avdelningar svarade. Detta gjorde att
enkäten totalt fick 14 svar. Det var enbart ett bibliotek som svarade att de inte
hade börjat med klassificering enligt DDK. En del av uppfattningarna som fanns
med var bland annat:

– 6 av 14 respondenter uppfattade att det tog längre tid att klassificera enligt
DDK än SAB.

– En stor grupp (9 av 14) menade att de hade stött på problem vid
övergången. Bland annat kretsade problematiken kring hylluppställning
och svårigheter för användarna.

– Flera respondenter uppfattade det som positivt med internationalisering
och möjligheten att hämta hem koder.

– 6 av 14 uppfattade att det hade blivit svårare med klassificering.
– 10 av 14 kände stort stöd från Deweyprojektet.
– 8 av 14 uppfattade att svenska WebDewey fungerat bra som verktyg.

162 Dewey – lathund för folkmusik (2012). KB/AVM, 2012-12-19; Dewey – lathund för popularmusik (2012).
2012-12-14; Dewey – lathund för sånger (ej popularmusik) (2013). KB/AVM, 2013-01-22.
163 Deweybloggen, ”780 Musik – rapport från Deweyrummet 17 november”, 2011-11-24 [2016-05-12];
Johansson (2011a). ”Dewey-exempel: Violin”, [2016-04-28]; Johansson (2011b). ”Dewey-exempel:
Vokalmusik”, [2016-04-28].
164 Kungl. bibliotekets webbsida > Verktygslådan > Klassifikation > DDK > DDK-praxis >
Musikinspelningar – förenklad praxis [2016-04-26]; Wursten (1990), ”Introduction”, s. 10.
165 Aagaard (2014), ”Förenklad praxis för musikinspelningar för populärmusik mm”, 2014-03-26 [2016-04-
26].
166 E-post med Olle Johansson, Kungliga biblioteket, 2016-04-07.
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– 7 av 14 tyckte att konverteringstabellen fungerat dåligt mellan SAB och
Dewey medan 5 tyckte att den fungerat bra.167

DDK:s klasser inom 780-fältet ser ut på följande vis:

780 Musik – standardunderindelningar 
781 Allmänna principer och musikformer
782 Vokalmusik
783 Musik för en röst; rösten
784 Instrument & instrumentalensembler
785 Ensembler med ett instrument per stämma
786 Tangentinstrument & övriga instrument
787 Stränginstrument; stråkinstrument
788 Blåsinstrument

789 är ett alternativt nummer för musikinspelningar vilket inte används i
Sverige.168

3.2 Del 2: Intervjusamtalen

3.2.1 Bakgrund
Jag har besökt och intervjuat sammanlagt sju informanter som utgörs av
nuvarande och före detta musikbibliotekarier och musikkatalogisatörer.
Intervjupersonerna har inte exakt samma arbetsuppgifter, men alla har
gemensamt att de har tydliga kopplingar till musikområdet. I dagsläget arbetar sex
informanter på bibliotek som har genomgått en klassifikationsövergång till DDK,
medan en informant inte längre arbetar på ett sådant bibliotek men har tidigare
erfarenhet av att arbeta på musikbibliotek och haft god insikt i arbetet med
klassifikationsövergången inom musikområdet.

Informant A arbetar som bibliografisk expert och ansvarar för bibliografiska
och katalogfrågor. Hen har arbetat som det sedan 2004 och har tidigare erfarenhet
som katalogchef och katalogisatör.169

Informant B arbetar som musikbibliotekarie och har arbetat på sin nuvarande
arbetsplats sedan 2009. B arbetar i dagsläget med frågor rörande katalogisering,
klassifikation och ämnesord.170 

167 Utvardering av Dewey – sammanstallning av enkatsvar (2012), s. 1 f. 
168 Cato (2010), s. 9; Johansson (2013), s. 1.
169 Informant A:s nedskrivna svar på frågeformuläret, s. 1.
170 Intervju med Informant B, s. 1.
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Informant C arbetar som handläggare vilket hen har gjort i ungefär tre år. C
har arbetat med musik och musikklassifikation och varit med under
klassifikationsövergången från SAB till DDK. Dessutom har C jobbat med att
överföra SAB-koder till DDK-koder och ämnesord i katalogposter.171

Informant D jobbar som musikbibliotekarie. Hen började 1997 som praktikant
på sin nuvarande arbetsplats och fick därefter fast anställning 2001. Hen har
mestadels under tiden arbetat med katalogisering av musiktryck.172

Informant E har arbetat med katalogisering sedan 1998 och arbetade tidigare
med radiokatalogisering för att sedermera övergå till musikkatalogisering. Under
de senare åren har hen arbetat med detta på halvtid parallellt med andra
arbetsuppgifter.173

Informant F är tidigare musikbibliotekarie och har arbetat med katalog- och
klassificeringsfrågor på olika bibliotek och arbetsplatser under ett flertal år.174

Informant G har arbetat som musikbibliotekarie sedan 2008 och har vistats på
sin nuvarande arbetsplats sedan dess. Hen har under flera år arbetat med
katalogisering av material och sedan ett antal år tillbaka med klassificering och
katalogisering av musikrelaterat material. Hen har även tidigare arbetserfarenhet
från både folk- och universitetsbibliotek.175

Utifrån mitt frågeformulär (se appendix) har jag valt ut teman för att kunna
dela upp informanternas svar under respektive rubrik. Dispositionen av
rubrikerna är styrda efter mina frågeställningar och teoretiska antaganden. Kvale
och Brinkmann menar att den ideala intervjun ska kunna uttryckas för läsarna så
fort intervjusamtalet är avslutat och inspelningsapparaten stängs av.176 Enligt
Kvale och Brinkmann är en intervjurapport en social konstruktion där det sällan
redogörs för författarens tillvägagångssätt och hur hen, utifrån urval från
intervjuerna, skapar ny kunskap. De menar att det beror på att det egentligen inte
finns några etablerade konventioner i hur kvalitativa studier ska redovisas.177 I min
undersökning har jag valt ut representativa citat från mina informanter där
citaturvalen ska kunna komplettera varandra för att ge en sammanhängande
kontext för läsaren.178 Inom undersökningens avdelningar görs återkopplingar till
tidigare forskning och till den information som presenterades i föregående
bakgrundskapitel. 

171 Intervju med Informant C, s. 1.
172 Intervju med Informant D, s. 1.
173 Intervju med Informant E, s. 1.
174 Intervju med Informant F, s. 1 f.
175 Intervju med Informant G, s. 1.
176 Kvale & Brinkmann (2014), s. 326.
177 Kvale & Brinkmann (2014), s. 317 f.
178 Kvale & Brinkmann (2014), s. 331.
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3.3 Uppfattningar kring klassifikationsövergången

3.3.1 Övergångsprocessen
Flertalet informanter var till en början skeptiska inför klassifikationsövergången.179

Informant F ställde följande fråga:

[…] är inte våra moderna system på väg bort från det här med traditionella
klassifikationskoder? Kan vi inte komma på nåt bättre, [...] ämnesord plus klartext på
hyllorna?180 

I likhet med Informant F var Informant C skeptisk inför övergången och menade
att det var:

svårt att se fördelarna och det var väldigt lätt att se nackdelarna med det nya systemet kan
man väl säga.181 

Informant A instämmer i skepticismen då SAB uppfattades som ett välutvecklat
system:

[…] då var det ju ganska tråkigt att tänka sig att ”jaha, nu ska vi gå över till Dewey här, nu
hoppar vi 20 år tillbaka i tiden minst, om inte mer” för att Dewey är såpass lite utbyggt för
populärmusik.182 

Ovanstående utsagor går i linje med informanterna i Lina Wersälls uppsats där
flera menade att klassifikationsövergången inom Uppsala universitetsbibliotek
orsakade oro bland bibliotekarierna inför ett nytt system.183 Detta visar att rädsla
inför förändringar kan skapa hinder bland personalen där de enbart ser bristerna
med en sådan övergång. Det pekar på att det är viktigt att ha med sig medarbetare
när man vill sträva mot ett gemensamt mål. Även vikten av att veta varför
förändringar genomförs är grundläggande för att få med sig medarbetare, något
som Informant D upplever saknades:

Ja, det var bra information och den enda information jag saknar är varför skulle man gå över
till Dewey. Eller det sades ju då att det, man skulle få väldigt mycket hjälp med utländska
poster som man tar in och så men sen tycker inte jag att det riktigt är så att det alltid finns då,
Deweykoder när man behöver.184 

Flera av informanterna uppfattade det som att det var ett beslut som kom från
högre instans och som verksamheten sedan skulle finna sig i och acceptera.185

179 Intervju med Informant A, s. 2; Intervju med Informant E, s. 1; Intervju med Informant F, s. 3.
180 Intervju med Informant F, s. 3.
181 Intervju med Informant C, s. 1 f.
182 Intervju med Informant A, s. 2.
183 Wersäll (2012), s. 39 f.
184 Intervju med Informant D, s. 1.
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Informant F menar att många bibliotek anpassar sig efter KB:s beslut och
rekommendation att övergå till DDK: 

Då är det ju nationellt beslut och då fogar man sig i det [...]186 

Informant F:s utsaga korresponderar även med bibliotekariernas uppfattningar i
Einar Ehns studie vilka ansåg att en tydlig anledning till genomföra en
klassifikationsövergång var att KB hade genomfört en sådan.187 Till skillnad från
ovanstående uppfattningar visar Sassa Perssons studie på att klassifikations-
övergången vid Umeå universitetsbibliotek var mindre komplicerat beslut.
Beslutsprocessen föregicks av en genomgång med personalen av det nya systemet
och att de hade möjlighet att lämna in synpunkter.188 Det förefaller ha påverkat
personalens uppfattning i positiv riktning då de har fått vara delaktiga i
beslutsprocessen.

Informant F menar att hens skepticism består i att även om DDK är ett globalt
system är det inte så väl utarbetat system på musikområdet: 

[…] man såg det ju så då på den tiden att, för fem år, tio år sen, vi har inte råd att uppdatera
SAB-systemet och det hade vi väl kanske inte heller. Det var väldigt dyrt att och där fick man
ju följa med i Dewey ändå och se att det som händer i Dewey det ska ske i SAB:s också, och
nu skulle vi ha Dewey för att Dewey alltid är uppdaterat och det är annan redaktion borta i
USA som sköter det. Men på musikens område så sköter dom inte så mycket, eftersom inte så
många bibliotek är med i Dewey så låter man det ligga lite i dvala och då, så därför tycker jag
inte för musikens område blir det inte särskilt mycket bättre med Dewey.189 

Denna utsaga kan ställas i kontrast till vad Bowker och Star anser vara syftet med
standarder, det vill säga att överbrygga mellan gränser och aktörer för att
underlätta exempelvis klassificeringsarbete.190 Även Magdalena Svanberg (som
arbetade på Avdelningen för nationell samverkan på KB) nämner att det främsta
argumentet med en klassifikationsövergång till DDK är den ”internationalisering”
som skulle gynna både biblioteken och användarna då klassifikationskoderna i
Sverige skulle vara samma som i utlandet.191 Till skillnad från Informant F håller
Informant A med om att detta kan ha positiva egenskaper och vara en tillgång för
det arbetet:

[…] det är alltid bra att använda samma system och göra på motsvarande sätt, så att det tycker
jag ändå att det har varit lyckat.192 

185 Intervju med Informant C, s. 2; Intervju med Informant D, s. 9; Intervju med Informant F, s. 7; Intervju
med Informant G, s. 8.
186 Intervju med Informant F, s. 7.
187 Ehn (2012), s. 50.
188 Persson (2011), s. 20.
189 Intervju med Informant F, s. 10.
190 Bowker & Star (1999), s. 13 f.
191 Samuelsson (2011), s. 6 f.
192 Intervju med Informant A, s. 13.
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Informant A:s utsaga kan sammankopplas med Ulrika Kjellmans poängtering att
även om man kan ha en kritisk inställning till standardisering över
institutionsgränser behöver det inte innebära att man är emot samverkan.193 Detta i
sin tur är någonting positivt som kan gynna både bibliotekarierna och användarna.

Informant G uppfattar att bibliotekariers skeptiska inställning till
klassifikationsövergången också kan ha att göra med vilken vana man har att
arbeta med SAB-systemet. Informant G menar att även om det kan vara så att
DDK är mindre väl anpassat för musik kan ifrågasättandet ha att göra med hur väl
förankrad man var med SAB. Vid klassifikationsövergången till DDK hade hen
inte hunnit arbeta särskilt mycket med SAB:

[...] då hade jag nog hållit på med att klassificera i SAB något år bara så att, som jag sa förut,
jag var inte liksom så inkörd på SAB. Jag hade i princip börja lära mig SAB inom
musikområdet så att för mig var inte den övergången så avancerad [...]194

Informant G tror att frågan om vana är central. Hen tror att omställningen var
mycket större för sin kollega som hade katalogiserat musik i SAB mycket längre
och var mer van med det.195 I relation till Informant G:s resonemang anser
Informant D att skepticismen mot DDK har att göra med att det är en vanefråga:

[…] det är viktigt med ett klassifikationssystem, det är viktigt att man kan sortera in saker och
ting på olika ställen för det underlättar för att hålla ordning naturligtvis, men detta att byta
system till det här Deweysystemet det tycker jag är mycket väsen för ingenting, för mig hade
vi gärna fått vara utan det för jag kan inte se fördelarna men det kan ju också vara att man har
jobbat med ett system i många år och jag menar hade jag jobbat med Dewey så kanske jag
hade resonerat tvärtom, jag vet inte.196

Informanternas utsagor ovan går i linje med Sassa Perssons uppsats där en
informant menar att den skeptiska inställningen gentemot klassifikations-
övergången till DDK hos bibliotekspersonalen kan bero på vana och att det
troligtvis kan föda uppfattningar om att det var bättre innan övergången.197 Detta
tyder på att beroende på bibliotekariernas vanor med att arbeta med olika
klassifikationssystem kan det påverka deras uppfattningar om systemen: antingen
positivt eller negativt.

Informant D menar också att ifrågasättandet av systemet kan vara på grund av
att hen upplever att hens kunskaper kring DDK är grunda och att detta möjligen
har påverkat hens inställning till DDK. Informant D beskriver att hen inte
fördjupar sig så mycket i systemet utan gör enkla koder. Hen anser att det viktiga
är att göra materialet sökbart och att användarna hittar det de vill ha.198 Informant
D:s uppfattning om kunskapers betydelse för ett nytt system kan jämföras med en

193 Kjellman (2009), s. 235.
194 Intervju med Informant G, s. 4.
195 Intervju med Informant G, s. 4 f.
196 Intervju med Informant D, s. 5.
197 Persson (2011), s. 28.
198 Intervju med Informant D, s. 5 f.
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informant i Wersälls studie som upplevde en positivare inställning till DDK ju
mer informanten förstod systemets uppbyggnad. Därmed menade informanten att
det inte var systemet det var fel på utan att läroprocessen tog lite extra tid. 199 Detta
visar på att kunskapen kan spela en betydande roll i bibliotekariers
ställningstagande gentemot ett nytt klassifikationssystem.

Informant C instämmer i Informant D:s beskrivning om SAB:s förankring
bland användare och bibliotekarier:

SAB var ju på ett sätt inarbetat, det var ju mycket så. Det var också mer flexibelt kanske för
att det är ett svenskt system och det är lättare att ändå införa ändringar och sådär, men på nåt
sätt är det lättare att, men det är väl en bisak, jag tycker att det finns en poäng i det också att
det är, asså SAB-koder kunde jag redan när jag redan långt innan jag jobbade på bibliotek,
bara var biblioteksbesökare [...].200

Innan övergången hade Informant C inte arbetat nämnvärt mycket med SAB
vilket eventuellt var en skillnad i jämförelse med andra bibliotekarier som hade
längre erfarenhet av systemet. Dock menar hen att övergången inte kändes
meningsfull när det internationella utbytandet av poster gick förlorat för
musikområdet.201 På liknande vis uttrycker sig Informant B:

Jag hade inga större problem med övergången, även om jag egentligen inte är så förtjust i
DDK. […] Men jag tror många som använt SAB i hela sitt liv tyckte det var besvärligt,
särskilt facetteringen, och att använda siffror istället för bokstäver.202 

Informanternas uttalanden är i linje med resultatet i Svensk biblioteksförenings
slutrapport som visade att SAB var djupt förankrat bland bibliotekarier och
därmed skulle det ta tid att genomgå denna klassifikationsövergång.203 Detta var
något som också visades i AVM:s utskickade enkät till ett flertal bibliotek då 6 av
14 respondenter uppfattade att det tog längre tid att klassificera enligt DDK än
SAB.204

Emellertid var det inte enbart negativa åsikter angående klassifikations-
övergången, det fanns även en del positiva röster bland informanterna. Informant
B uttrycker sig välvilligt:

Personligen så tyckte jag det var intressant att hålla på med nåt nytt, för många kanske det var
lite jobbigare men jag vet inte, jag hade ju inte jobbat så länge då så jag har inga särskilda
bindningar till SAB som system egentligen, så att visst det är väl lite krångligare men
personligen hade jag inga större problem med det tycker jag.205 

199 Wersäll (2012), s. 45.
200 Intervju med Informant C, s. 3.
201 Intervju med Informant C, s. 1 f.
202 Informant B:s nedskrivna svar på frågeformuläret, s. 1.
203 Dewey som klassifikationssystem – varför bör vi byta ut SAB? (2008), s. 7.
204 Utvardering av Dewey – sammanstallning av enkatsvar (2012), s. 1 f. 
205 Intervju med Informant B, s. 1.

39



Även Informant F medger att det är roligt att bygga koder, även om hen också
understryker att det inte är därför man klassificerar.206 Informant G menar att den
uppfattade svårigheten uppmanar till detektivarbete där hen får anstränga sig för
att förbättra kunskaperna, vilket G upplever som stimulerande: 

[…] det är kul på det sättet att man faktiskt får en utmaning om man håller på med det här.207 

Informant F och G:s positiva uppfattningar kring en klassifikationsövergång kan
återfinnas i Lina Wersälls uppsats där flera av informanterna uppfattade
övergången till ett nytt system som spännande och stimulerande. Wersäll slår fast
att detta är en viktig egenskap för motivationen vid arbetet med en sådan
övergång som är såpass tidskrävande och utdragen.208

Själva övergången i sig hade Informant B inte några större problem med, men
upplevde att den genomfördes i ett problematiskt skede för hens arbetsplats:

[…] jag tycker i princip övergången gått bra. Den hade gått ännu bättre om vi inte hade haft
så mycket annat samtidigt liksom med omorganisationer […] och i den vevan fick man också
nedskärningar, ganska många på biblioteket fick gå då så att vi förlorade en del folk då så att
det var lite olyckligt så därför har vi upplevt extra stress liksom samtidigt som vi höll på med
allt det här [...]209 

Informant E har liknande uppfattning då hens arbetsplats under klassifikations-
övergången stod inför en sammanslagning med en annan verksamhet:

Det var en rätt stor omställning för det var ju tidskrävande att lära sig ett nytt system, och så
måste vi anpassa det efter våra medier på nåt sätt också, se hur det gick att, om det fungera
helt enkelt att klassa med Dewey [...] Så det var rätt jobbigt. Det tog mycket tid.210 

Informanternas utsagor ovan tyder alltså på att tidpunkten vid införandet av ett
nytt system är avgörande för uppfattningen och kvaliteten av arbetet.
Informanternas utsagor ovan kan ses som exempel på Redferns betoning att
tillgängliga tidsresurser påverkar ett klassificeringssystems ordning i ett
bibliotek.211 Informant E:s betoning av att övergången varit tidskrävande kan
relateras till Informant C:s utsaga:

[…] det har gått åt, tycker jag, mycket tid och energi både personligen men kanske framförallt
då tänker jag för hela, alla dom som katalogiserar, att sätta sig in i det här nya systemet för
ganska liten vinning och det finns fortfarande en ganska stor osäkerhet tror jag så fort man
går utanför det man vanligtvis klassificerar i. Men det ska väl också sägas att vi är ju
musikkatalogisatörer och då håller man sig inom en viss del av Deweysystemet.212

206 Intervju med Informant F, s. 6 f.
207 Intervju med Informant G, s. 5.
208 Wersäll (2012), s. 43.
209 Intervju med Informant B, s. 11.
210 Intervju med Informant E, s. 1.
211 Redfern (1978), s. 12 f.
212 Intervju med Informant C, s. 3.
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Informant C upplever att mycket resurser läggs på något som ger relativt liten
utdelning. Informant C:s uppfattning finns även bland informanterna i Einar Ehns
uppsats vilka ansåg att ett argument emot en klassifikationsövergång till DDK var
att det skulle ta tid och resurser till att flytta och klassificera om
biblioteksmaterialet. Dessutom skulle det vara resurskrävande att personalen
måste lära sig ett nytt klassifikationssystem.213 En av Brian Redferns fyra faktorer
som musikbibliotekarier bör ha i åtanke är tidsaspekten. I likhet med Informant
C:s utsaga ovan menar Redfern att katalogisering är tidskrävande, inte bara initialt
utan även för att hålla systemet uppdaterat.214

3.3.2 Uppfattningen kring DDK idag
En uppföljningsfråga jag ställde till informanterna är om de anser att
uppfattningen kring DDK inom musikområdet har ändrats sedan dess införande.
Flera informanter menar att den generella uppfattningen kring användandet av
DDK idag är att bibliotekarier har blivit vana vid det, men därmed inte sagt att
uppfattningen kring systemet har förändrats.215 Informant C upplever att det
fortfarande finns en osäkerhet bland bibliotekarier idag:

För folk som katalogiserar och klassificerar över hela systemet så kanske det är lättare, man
håller det levande för att man är van att leta runt så. Men för oss så finns det ju fortfarande en
ganska stor osäkerhet […] lite grann har det väl blivit så att det har lagt sig och dom som
katalogiserar känner sig väl hyfsat bekväma i sina områden, men det känns ju fortfarande
verkligen som att Deweykoden blir lite av en formalitet.216  

Upplevelsen av osäkerhet kan återfinnas i Einar Ehns uppsats där informanterna
ansåg att även fast de kände sig säkrare efter att ha genomgått utbildningar i DDK
fanns det fortfarande en del osäkerhet kvar efteråt. Främst var informanterna
osäkra angående kodbyggandet inom DDK där de menade att istället för att bygga
en egen kod inväntade de att KB skulle skapa en bibliografisk post som de sedan
kunde använda.217 

Till skillnad från Informant C:s utsaga trycker Informant A mer på att
bibliotekarier har vant sig vid DDK:

Det är ju så, det är ju alltid ett motstånd inför ett nytt system och sådär och sen har man ju
vant sig vid det, det fungerar ju, vad jag förstår fungerar det ju bra för annat än populärmusik
och för noter. Det är väl bara det att man måste lära sig nytt system, men jag har heller inte
hört nån som är lyrisk över att ”wow, vad bra det blev med Dewey, fantastiskt! Vilken
förbättring det blev!”, […] det tror jag inte är någon vanlig uppfattning i alla fall inom
musikbibliotek, utan man bytte ett system mot ett annat som fungerar väl lika bra, som jag
uppfa t tar de t , som SAB bortset t f rån då populärmusik och f ramföra l l t
populärmusikinspelningar.218

213 Ehn (2012), s. 52.
214 Redfern (1978), s. 12 f.
215 Intervju med Informant A, s. 10; Intervju med Informant B, s. 9; Intervju med Informant C, s. 3.
216 Intervju med Informant C, s. 3.
217 Ehn (2012), s. 54.
218 Intervju med Informant A, s. 10.
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Informant B tror att många fortfarande skulle önska att det enbart klassificerades
med SAB. Själva synen på systemet har nog inte förändrats så mycket utan B
menar att man som bibliotekarie har fått finna sig i situationen: ”Man har väl helt
enkelt accepterat det [...]”.219 Med tiden har det snarare blivit en förlikning med
DDK än att man börjat uppskatta det. Till skillnad från informanternas utsagor
ovan visar Boukhchanas undersökning att den successiva klassifikationsövergång
som genomfördes på Sigtuna kommuns folkbibliotek möjliggjorde att både
personal och användare sakta men säkert kunde bekanta sig med det nya
systemet.220

3.3.3 Utbildningar
För att kunna ta sig an materialet har informanterna genomgått utbildningar för att
få en inblick i  DDK:s musikkatalogiseringsarbete. Informant D berättade att hen
har deltagit vid två kurstillfällen: 

[…] jag har för mig att jag var på nån kurs, åkte upp till Stockholm, om det var en dag eller
två kanske, då vi fick prova på praktiskt men då upplevde jag ju det som väldigt svårt faktiskt,
[...] det gick väldigt fort, det var inte bara jag som tyckte det utan det var såna där erfarna
katalogisatörer som har jobbat mycket mer än jag som satt där och kände sig dumma, ja, jag
vet inte. Det gick för fort på nåt sätt.221 

Informant G menar att det är svårt att lära sig det i teorin utan det är i det praktiska
arbetet med systemet som kunskaperna bildas: 

[…] jag började jobba här 2008, jag har klassificerat i Dewey sedan 2010 kanske man liksom
börja med det ordentligt, nu efter fem, sex år så tycker jag att jag kan det, det tar ett tag att
komma in i det, lära sig det.222 

Informant G:s utsaga ovan kan relateras till AVM:s sammanfattning och slutsats
från 2010 kring hur klassifikationsövergången förhöll sig till AVM:s verksamhet.
I den stod bland annat att tidsåtgången för att klassificera troligtvis kommer att ta
lika lång tid med DDK som med SAB efter att katalogisatörerna har fått genomgå
en kurs och lärt sig arbeta med systemet.223 Emellertid menar Informant G att hen
fortfarande kan fundera över komplicerade klassifikationskoder.224 I likhet med
Informant G:s uppfattning menar Informant B att det gäller att kontinuerligt arbeta
med systemet för att hålla det färskt i minnet:

219 Intervju med Informant B, s. 9.
220 Boukhchana (2014), s. 41.
221 Intervju med Informant D, s. 1 f.
222 Intervju med Informant G, s. 10.
223 Johansson (2010a), KB:s övergång till klassifikationssystemet Dewey i relation till AVM:s verksamhet, s. 3.
224 Intervju med Informant G, s. 10.
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[…] dom grundläggande principerna kan man ju lära sig ganska fort eller ja, relativt fort så
att, däremot så det här med hela tiden kontinuerligt arbeta med det, det är ju att man liksom,
att det sitter på ett annat sätt, det är mest det. Man internaliserar systemet på ett annat sätt.225 

I linje med Informant B:s utsaga betonar Kia Hedell, som arbetar som
musikbibliotekarie vid Carolina Rediviva inom Uppsala universitetsbibliotek,
behovet av att genom utbildningar få stämma av sitt arbetssätt.226 Informant G och
B:s utsagor kan liknas vid AVM:s enkätundersökning där det visade sig att många
uppfattade lärandet kring DDK som en pågående process och att det sker genom
praktiskt arbete.227 I Wersälls studie ansåg informanterna att klassifikations-
övergången var en intressant process och att dess positiva effekter var att det
under arbetets gång ledde till kompetenshöjning.228 I likhet med enkäten uttrycker
sig Informant F på följande vis:

Det var ju väldigt skeptiskt i början utom bland dom som drev frågan. Dom som drev frågan
drev den ju väldigt starkt, men många andra var ju väldigt negativa. Sen började ju folk gå på
kurs och såg att det är ju inte mycket värre att ha Dewey än att ha SAB och det var ju en del
som såg fördelar med det också [...]229

Enligt Informant C har uppfattningen att arbetet med DDK känns ovant och
osäkert troligtvis inget med själva utbildningen att göra, utan hen anser att ur den
aspekten var utbildningen bra genomförd: 

Jag tycker att utbildningen var helt bra och jag tycker att det har väl gjorts viss uppföljning
också […]230 

Informant D menar också att det handlar om vilken ambitionsnivå man som
katalogisatör vill lägga sig på vid konstruerandet av koder:

[…] allt beror ju på ambitionsnivån. Har man ambitionsnivån att man ska kunna konstruera
långa Deweykoder då behövs det nog mer kurser men framförallt mer tid. Man kan ju läsa sig
till en del själv också om man har varit på kurs men det blir som en ”utanpåsak” på det
vanliga som ska hinnas med och när vi har lite mindre personal nu som gör att vi har fått lite
andra arbetsuppgifter och så, så då kommer det där i sista hand och därför så länge man inte
har nån som står med piskan och säger att nu ska du göra tjusiga Deweykoder då gör man
inte, jag gör inte det i alla fall utan då tar jag enklast möjliga.231 

För att ha möjlighet att fördjupa sig i det anser Informant D att det kanske hade
varit bra att få åka på uppföljningskurser, men detta kräver tid. I dagsläget finns
det inte mycket tid att arbeta med klassifikationskoderna på hens arbetsplats utan
det nedprioriteras. Likt Informant D:s utsaga gällande tid att sätta sig in i systemet

225 Intervju med Informant B, s. 12.
226 Hedell (2013), s. 11.
227 Utvardering av Dewey – sammanstallning av enkatsvar (2012), s. 1.
228 Wersäll (2012), s. 73. 
229 Intervju med Informant F, s. 11.
230 Intervju med Informant C, s. 8. 
231 Intervju med Informant D, s. 8.
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menar Informant B att hen har andra arbetsuppgifter vid sidan av att
katalogisera.232 Detta kan tänkas vara något som förhindrar att grundligt sätta sig in
i systemet. I likhet med informanternas utsagor ovan menar Brian Redfern att
bibliotekariers tidsbrist vid katalogisering och klassificering påverkar hur
materialet blir inordnat i en struktur.233 

3.3.4 Musikområdets krav på ett klassifikationssystem
En av mina frågor som jag ställde till informanterna är om de upplever att
musikrelaterat material ställer andra krav på ett klassifikationssystem jämfört med
andra ämnesområden. En del informanter menar att musikområdet gör detta, men
att det samtidigt troligtvis inte är unikt utan det kan finnas samma krav inom
andra områden också.234 I Wersälls undersökning uppfattade informanterna att
DDK fungerade bättre för naturvetenskapliga ämnen än humanistiska där SAB
uppfattades som mer lämpat. En anledning till att SAB ansågs som mindre
anpassat för naturvetenskapliga ämnen var för att SAB-koderna var mycket mer
översiktliga och gick sällan ner på djupet i hierarkin som bibliotekarierna vid
naturvetenskapliga bibliotek önskade.235 Detta tyder på att olika ämnen kan ha
olika krav på ett klassifikationssystem. Gällande detta uttrycker sig Informant D
följande:

Ja, jag upplever det så i alla fall. Jag har ju inte bara jobbat här, jag har jobbat på olika
folkbibliotek också, så att jag har ju sett lite andra böcker i alla fall. Och det är det där att
man, man vill veta, är det ensemble? Behöver man veta vilka instrument som ingår? Hur
många och, det kan man ju också se i SAB än siffror. [...] Sen kan ju inte jag andra ämnen så
bra måste jag ju säga, så är det ju. Kanske om man skulle gå in på medicin så är det nåt
liknande och så men jag, nånstans så tror jag att det är mer detaljer med musik.236 

Informant D:s utsaga stämmer överens med McKnights resonemang att
musikrelaterat material ställer specifika krav i och med bredden på fysiska
format.237 Även Informant G anser att:

Ja, det gäller nog dom flesta områden ställer specifika krav, men jag tycker att
musikmaterialet är mer specifikt, det, man måste ju som kunna uttrycka vad det är och jag
tycker dom, SAB är kanske lite tydligare på vissa områden och Dewey är bra på andra
områden, men inget av systemen är perfekt när det gäller uttrycka vad nånting är för
någonting [...] Bachs cembalokonsert är svårare att exakt rätt uttrycka vad det är i ett
klassifikationssystem generellt jämfört med en bok om management nånting, det finns andra
områden som ställer speciella så är det kanske medicin eller juridik kan ställa väldigt
speciella krav jag tänka mig, […] Det ställer mer krav på katalogisatören framförallt än
många andra mer ämnen som inte är så.238 

232 Intervju med Informant B, s. 12.
233 Redfern (1978), s. 11 f.
234 Intervju med Informant B, s. 2; Intervju med Informant C, s. 5 f; Intervju med Informant G, s. 9.
235 Wersäll (2012), s. 70.
236 Intervju med Informant D, s. 4.
237 McKnight (2002), s. 1.
238 Intervju med Informant G, s. 9.

44



Informant G anser att det behövs ett personligt musikintresse hos
katalogisatören för att underlätta musikkatalogiseringen:

[...] personligen tycker jag det är kul att jobba med det men om jag inte var så intresserad av
det då skulle jag nog kanske bara tycka det var jobbigt. Jag har lärt mig systemet nu därför
tycker jag det är kul att jobba med nånting som jag har lärt mig. Men det tror jag inte är
allmänt så bland musikbibliotekarier att dom kan Dewey även om det börjar sprida sig.239 

Detta uttalande överensstämmer med McKnight som poängterar att
musikkatalogisering kräver kunskaper kring musikområdet och därmed kanske
också ett intresse för att det ska bli bra. Informant G berättar hur hens
musikintresse ser ut:

[…] jag kan inte läsa noter så att jag kan spela från noter, men jag tolka noter såpass mycket
att jag kan se men det här kör a cappella, det här är pianoackompanjemang, det kan jag läsa
även om det inte står det, liksom man måste kunna såpass mycket att man kan se på noten vad
är för någonting, för någonting. Det kräver liksom nästan att man umgås med musikfolk och
är intresserad av musik och lyssnar på det.240 

Informant G:s uttalande är i enlighet med Jens-Erik Mais resonemang att
klassifikationsarbetet är mer än att enbart sammanföra ett objekt med en viss
klass. Det krävs också att den som klassificerar förstår materialet som den arbetar
med och därmed kan avgöra vilka olika möjligheter detta kan klassificeras på.241

Även Lois Mai Chan och Joan S. Mitchell anser att kunskap om ämnet i fråga är
en förutsättning för att kunna avgöra var objektet ska placeras. De menar att
kunskap om klassifikationssystemet krävs för att förstå dess funktion.242 

Till skillnad från Informant G menar Informant B att detta är ej unikt för
musikområdet: 

[…] det krävs specialkunskaper men det krävs ju specialkunskaper att klassificera fysik eller
vad som helst på grundläggande nivå, så att nej, jag tror egentligen inte det.243 

Informant A anser att det som kan vara en unikt med musikområdet ur ett
klassifikationsperspektiv är att katalogisatören har goda kunskaper om musiken i
fråga. Hen menar att det fordras att den som klassificerar lyssnar och analyserar
vad det är för typ av musik: 

[…] jag hade en kurs en gång i klassifikation enligt SAB när vi hade byggt ut det där
systemet, som jag pratade om, ganska rejält och då var det, pratade om soulmusik och andra
genrer, då var det en musikbibliotekarie som frågade mig ”ja, men hur ska jag veta skillnad
på soul och rock då?”, ja det går ju inte riktigt att beskriva med ord.244

239 Intervju med Informant G, s. 12.
240 Intervju med Informant G, s. 3.
241 Mai (2010), s. 632 f.
242 Chan & Mitchell (2010), s. 51.
243 Intervju med Informant B, s. 2.
244 Intervju med Informant A, s. 7.
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En skillnad mellan klassisk musik och populärmusik som Informant A betonar är
att det kan vara lättare att uppfatta vad som är klassisk musik utifrån objektets
titel:

[…] ofta framgår det av verkets titel vad det är för nånting men kommer du till populärmusik
och har inspelningar eller noter då är det ingen som talar om för dig att det här är speed metal
eller det här är ska och inte rocksteady utan det måste du lyssna till dig eller möjligen läsa dig
till [...]245

Informant B uppfattar det på liknande sätt som Informant A: 

[…] ibland så är det svårt men om man väl är inlyssnad så går det ju oftast i alla fall.246 

Informanternas utsagor ovan angående betydelsen av klassifikatörens kunskap om
materialet går i linje med Redferns påpekande att för att kunna ordna in material
på ett lämpligt sätt i en samling krävs förståelse av materialet i fråga.247

3.4 Uppfattningar av DDK respektive SAB

3.4.1 Skillnader
I Musikbiblioteksnytt 2010 skrevs det i en artikel att den stora skillnaden mellan
SAB och DDK är att i DDK läggs informationen i en kod och att den kan uttrycka
det som SAB krävde två koder till.248 I likhet med Musikbiblioteksnytts artikel
menar Informant F att en av vinsterna med införandet av DDK var just att det
enbart behövdes en kod: 

[...] det är bara en kod. Violinsonat behöver inte ha två koder, den får bara en kod. Du kan få
in både violin och sonaten i samma [...]249 

I kontrast till Informant F menar Informant G att säkerheten med SAB var att
katalogisatören kunde dubbelklassificera om hen kände sig osäker. Informant G
anser att SAB kan vara tydligare i vissa aspekter: 

[...] Dewey skiljer inte på soloackompanjemang, ”violin solo” och ”violin plus piano”, det är
samma, Dewey bryr sig inte om den saken. Dewey bryr sig först om när det blir tre
instrument, då tycker Dewey att det är en ensemble [...]250 

245 Intervju med Informant A, s. 7.
246 Intervju med Informant B, s. 10.
247 Redfern (1978), s. 14.
248 Svenska musikbiblioteksföreningen (2010), s. 5.
249 Intervju med Informant F, s. 6.
250 Intervju med Informant G, s. 7.
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Eftersom det enbart är en kod menar Informant G att man måste vara noggrannare
med att kolla vad det är för objekt man ska katalogisera:

Då måste man först kolla ”vad är det här?”, ”ja, det är violin plus piano” och då sätter jag
koden för det, och ”vad är det sen då?”, ”ja, det är en konsert”, eller ”det är en sonat”, då
måste jag kolla så lägger jag till det […]251 

Om det ska finnas anledning att klassificera anser Informant G att det är viktigt att
vara noggrann:

[…] för mig är det så att ska man överhuvudtaget klassificera enligt ett klassifikationssystem
och nu är det ju bestämt att vi ska klassificera i Dewey och då ska man klassificera även
musikmaterialet i Dewey, då måste jag ju göra det korrekt annars tycker jag det är
meningslöst göra det alls, då kan man lika gärna strunta i klassifikation överhuvudtaget om
man inte liksom lägger ner den tid jag gör.252 

Enligt Brian Redfern är kataloger dyra resurser i den mening att de är
tidskrävande och inte sällan upptar omfattande personal.253 Informant G:s
uppfattning i relation till Redferns påpekande tyder på att man som bibliotekarie
får överväga i mån av tid hur noggrann man kan vara i utförandet av katalogposter
för att den ska vara meningsfull.

Informant B understryker att till skillnad från DDK är fördelen med SAB
enkelheten. Eftersom systemet är enumerativt (med eventuella undantag) menar
hen att katalogisatören kan välja en kod ur en lista. Informant B vill ändå
poängtera att DDK är ett kraftfullt system i sin helhet och har möjlighet att kunna
uttrycka mer än SAB. I dagsläget är det dock en del saker som inte går att uttrycka
i DDK, menar Informant B, som exempelvis inom vokalmusiken där betoning på
sång är dominerande medan detaljinformation om instrumentbesättning tyvärr
faller bort, vilket skulle ha synts i SAB-systemet.254 Informant D är också negativ
till DDK:s notation:

SAB är mycket mer finfördelat för musik. Där kan man till exempel se vem, ja dels kan man
ju se skillnaden på om det är noter eller en ljudupptagning eller en bok eller så, det ser man ju
lätt i, på SAB-koderna men, men inte på Dewey [...] 255 

Det som Informant B och D upplever gällande svårighet att vara uttrycksfull i
DDK:s notation är något som framkommer i tidigare litteratur. Enligt McKnight
har några amerikanska bibliotek löst problemet med att sätta ett prefix (oftast
”M”) framför DDK-koden för att antyda att det är musikalier, där noter med
pianomusik skulle hamna under M786.2 medan litteratur om pianomusik hamnar
enbart under sifferkombinationen 786.2. En del bibliotek som klassificerar

251 Intervju med Informant G, s. 5.
252 Intervju med Informant G, s. 7.
253 Redfern (1978), s. 11.
254 Informant B:s nedskrivna svar på frågeformuläret, s. 2.
255 Intervju med Informant D, s. 2 f.
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musikinspelningar har markerat med ett prefix (oftast ”R”) framför koden.256

Liknande lösning användes i den tyska nationalbiografin då Tyskland 2006
genomförde sin övergång till DDK. Då sattes ett ”M” (Musikalien) användes för
tryckt musik och ”T” (Tonträger) för inspelad musik.257 Att göra en liknande
lösning som i tyska nationalbiografin skulle kunna vara ett sätt att möjliggöra det
Informant D och B uppfattar som en brist angående DDK:s notation. En sådan
lösning skulle också gå i linje med Rowley och Hartleys krav på att ett
klassifikationssystem ska vara explicit och tydligt.258

Notationen är enligt Rowley och Hartley en central punkt i ett
klassifikationssystem och avgörande för om ett system kan upplevas som
användarvänligt. Ett av de krav som finns är att notationen ska vara lätt att komma
ihåg och därmed inte ha alltför långa koder.259 För att få en väl beskrivande
klassifikationskod som uttrycker ett musikobjekts innehåll tenderar koden att bli
relativt lång i DDK. Detta tycker flera intervjupersoner är ett tydligt problem med
DDK.260 Informant A betonar just problematiken med kodernas längd: 

Det kan ju bli såna här hemska långa koder som den här till exempel: ’portugisisk folkmusik i
São Paulo’ får ju 781.6269808161 så det är inte så lätt att genomskåda, och var går
gränserna?261 

Uttalandet återfinns bland informanternas uppfattningar i Lina Wersälls uppsats
vilka menade att inom vissa ämnen tenderade DDK-koderna bli väldigt långa
vilket ansågs som en nackdel.262 Det kan även sammankopplas med Informant E:s
uttalande:

Du behövde inte konstruera såhär långa koder som Dewey kan bli om man ska använda det
fullt ut, utan du hade ju klara koder för rock, olika genrer under. Hade vi ju utvecklat
hårdrock kanske du har sett det finns några varianter. Soul, jazz finns ju också färdiga koder
så det är lättare på nåt sätt kändes det som. […] Sen är SAB, är ju inte idealiskt för
inspelningar heller men det är i alla fall bättre.263

Informant E:s utsaga kan ställas i kontrast till Chan och Mitchell vilka menar att
det är underförstått att DDK:s koder ska vara kortfattade, men att det inte är dess
syfte utan notationen har som huvuduppgift att ”få systemet att fungera genom att
synliggöra klassifikationen som koncept och bild”.264 Till skillnad från Chan och
Mitchell betonar Rowley och Hartley att ett välfungerande system ska kunna ha
båda dessa funktioner: att ha en enkel och fungerande notation som samtidigt kan

256 McKnight (2002), s. 13 f.
257 Heiner-Freiling & Landry (2005), s. 6.
258 Rowley & Hartley (2008), s. 171.
259 Rowley & Hartley (2008), s. 184 f. 
260 Intervju med Informant A, s. 5; Intervju med Informant E, s. 3; Intervju med Informant F, s. 4; Intervju
med Informant G, s. 5.
261 Intervju med Informant A, s. 5.
262 Wersäll (2012), s. 70.
263 Intervju med Informant E, s. 3.
264 Chan & Mitchell (2010), s. 25.
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presentera klassifikationen och synliggöra objektets innehåll. Även Brian Redfern
poängterar att målet med att organisera biblioteksmaterial alltid ska vara
enkelhet.265 Informanternas utsagor tyder på att det är inte helt lätt att balansera
dessa krav på både enkelhet och tydlighet.

För att lättare minnas kombinationen och bryta det monotona sifferflödet
används i DDK decimalpunkter för att skapa en psykologisk vilopunkt.266 Trots det
menar Informant C att problemet är att decimalpunkten inte tar hänsyn till de
element som koden vill uttrycka: 

[…] jag märker att när det liksom, när det blir krångligt då blir det ganska krångligt med dom
här siffrorna. Det finns liksom en decimalpunkt, men det är inte så att decimalpunkten i sig
delar upp hur koden är byggt om du förstår hur jag menar. Om jag säger, om den är byggd av
tre element så är det inte så att punkten liksom delar upp dom tre elementen utan punkten är
ju alltid efter tre siffror [...]267

Det som Informant C uttrycker kan visas i ett exempel med ”amerikanska
populära sånger” vilken har klassifikationen 782.421640973. Koden består av
flera fasetter:

782.42 Sånger
1 Fasettindikator för allmänna principer
64 Nummer som följer 781 i 781.64 ”Västerländsk 

populärmusik”
09 Geografisk aspekt (tabell 1) 
73 Förenta staterna (tabell 2).268 

Om decimalpunkter skulle införas i koden skulle det stå 782.421.640.973 vilket då
inte tar hänsyn till de separata fasetterna och riskerar skapa den tydlighet som
Informant C uttrycker. I återkoppling till Redferns önskan om att sträva efter
enkelhet kan decimalpunkten tvärtemot skapa onödig förvirring vilket riskerar att
störa användarvänligheten.269

Informant G anser att katalogisatörens vana att arbeta med olika
klassifikationssystem har betydelse:

[…] är man van att arbeta med SAB som i princip har fasta koder så är det en utmaning att
jobba med Dewey där man måste lära sig att bygga koder och det kräver helt enkelt, det
handlar mycket om vana.270 

265 Redfern (1978), s. 97.
266 Chan & Mitchell (2010), s. 26.
267 Intervju med Informant C, s. 3.
268 Musikexemplet kan återfinnas i Chan & Mitchell (2010), s. 174.
269 Redfern (1978), s. 97.
270 Intervju med Informant G, s. 6.
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Även om kodbyggande förekom likaledes inom SAB-systemet uppfattar
Informant B att det kan vara mer komplicerat att bygga koder i DDK:

[…] jag menar även fullständigt fasetterade klassifikationen har ju problem liksom, det kan ju
bli väldigt komplicerat att bygga koder och det är inte helt säkert på hur ska du prioritera dom
här fasetterna?271 

Både Chan och Mitchell och Rowley och Hartley menar att musikområdet är en
av de mest fasetterade klasserna i hela DDK:s system.272 Enligt Informant B är det
här ett problem inom DDK där hen menar att det från början var tänkt att vara ett
enumerativt system och att dess fasettering har tillkommit gradvis.273 En ökad
fasettering kan enligt Sue Batley bli problematisk då expressiviteten sker på
bekostnad av enkelheten då notationen tenderar att bli längre.274 Detta anser
Rowley och Hartley att ett framgångsrikt system ska kunna balansera; att ha en
tydlig notation och för användarna kunna visa de kognitiva strukturerna inom ett
system.275

En återkommande synpunkt på skillnaden mellan klassifikationssystemen är
deras behandling av populärmusik. Eriksson och Freij betonar i sin uppsats att om
DDK skulle revidera och bygga ut avsnittet för pop- och rockmusik skulle
systemet ha en potential att bli ett väl användbart system.276 Emellertid beskriver
informanterna att det ännu inte har skett några förbättringar kring detta. Informant
E menar att utbyggnaden för populärmusiken var större inom SAB och att det var
lättare att klassificera materialet: 

SAB är ju bättre på populärmusik, Dewey är mindre bra på det, bättre på klassiskt och för
noter då, musikalier och så. Sen är SAB, är ju inte idealiskt för inspelningar heller men det är
i alla fall bättre.277 

I likhet med Informant E menar Informant A att DDK uppfattas som sämre för
populärmusik: 

Det som är påtagligt är ju att det är sämre än SAB för västerländsk populärmusik, påtagligt
sämre, och att det är nödvändigt att komplettera med ämnesord för att uppnå precisionen som
vi hade med SAB, alternativt dubblera med SAB [...]278 

Liksom Informant A:s utsaga ovan anser Olle Johansson att DDK:s klassifikation
generellt sett bygger på att den ska kompletteras med ämnesord, vilket
musikområdet är beroende av i allra högsta grad.279 I likhet med Johanssons tankar

271 Intervju med Informant B, s. 8.
272 Chan & Mitchell (2010), s. 173; Rowley & Hartley (2008), s. 179.
273 Intervju med Informant B, s. 1; Intervju med Informant B, s. 8.
274 Batley (2005), s. 15.
275 Rowley & Hartley (2008), s. 183 f. 
276 Eriksson & Freij (2008), s. 53.
277 Intervju med Informant E, s. 3.
278 Intervju med Informant A, s. 2.
279 Johansson (2010b), s. 4.
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menar Informant B att det skulle kunna ändras om Deweyredaktionen i USA
skulle vilja bygga ut koderna för populärmusikområdet: 

Det är ju, där har man ju en redaktion som löser det här åt en liksom, men som sagt det är
också lite godtyckligt, ibland så vill dom inte lösa det åt en, dom vill inte lägga på fler genrer
på populärmusik trots att det skulle behövas [...]280

Utsagan av Informant B går i linje med Hope A. Olsons beskrivning att
bibliotekarier har makten att bestämma vad och hur material representeras i ett
klassifikationssystem. Utifrån Informant B.s uppfattning kring DDK-redaktionens
ointresse för populärmusikgenren skulle detta kunna ses som en exkludering av
området.281 I och med denna upplevda problematik gällande populärmusiken
kontaktade Informant A Deweyredaktionen i USA för att höra sig för om det gick
att bygga ut populärmusikavdelningen. Dock fick Informant A till svar från
redaktionen att eftersom populärmusiken är under ständig förändring skulle det
innebära mycket arbete i onödan om systemet konstant skulle behöva göras om.
Istället skulle då systemet kompletteras med ämnesord vilket A ansåg som ett
icke-tillfredställande svar:

Det där tycker jag är ett konstigt argument för att det finns ganska många avdelningar som
man skulle få låta bli att bygga ut om man hade det argumentet, ta IT-avdelningarna till
exempel i ett klassifikationssystem, dom blir ju omoderna så fort dom är tryckta eller kommer
på en interaktiv lösning på nätet, men likafullt bygger man ju ut dom.282

Informant C uppfattar också att påståendet att ideligen lösa ett systems problem
med ämnesord känns som en nödlösning: 

[…] det blir en ganska grov klassificering, så är liksom ”ja, men då försöker vi uttrycka det i
ämnesord istället” eller ”Dewey är inte så sökbart, ja men det löser vi med ämnesord” så lite
grann så känns det som [...]283 

Informant A och C:s kritik av systemet är inte ny utan McKnight menar att DDK
sedan länge blivit kritiserat för dess oförmåga att inkorporera nya musikaliska
former, stilar och utvecklingar – att inte vara tillräckligt flexibelt.284 Informant G
uppfattar att anledningen till att DDK har sämre utbyggnad för modernare
musikformer är för att DDK är ett gammalmodigt system. Exempelvis är koden
för rockmusik 781.66 utan några underavdelningar, vilket gör att all rockmusik
hamnar under den ytliga klassifikationskoden. I det avseendet uppfattar Informant
G att SAB är mer finfördelat.285 Informant G:s uppfattning kan dessutom
sammankopplas med Lorraine M. Neros betoning att karibisk populärmusik inom
DDK får en grundlig klassificering, där exempelvis calypso hamnar under 781.64

280 Intervju med Informant B, s. 10.
281 Olson (2002), s. 142.
282 Intervju med Informant A, s. 2 f.
283 Intervju med Informant C, s. 3 f.
284 McKnight (2002), s. 13.
285 Intervju med Informant G, s. 7.
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vilket står för ”västerländsk populärmusik”.286 Enligt Sue Batley krävs av ett
system att det har en smidig och anpassningsbar konstruktion där nya ämnen har
möjlighet att införas allteftersom världen utvecklas och kunskap förändras.287

Batley menar också att i de flesta fall har enumerativa system en benägenhet att ha
sämre förmåga att kunna införa nya ämnen i systemets hierarki.288 Informanternas
uppfattning kring DDK:s bristande utbyggnad för populärmusik kan jämföras med
Rowley och Hartleys krav på klassifikationssystem där de anser att ett bra system
är designat för att omfatta all information inom det användningsområde det är
avsett för.289 Ett exempel är då populärmusikområdet som skulle kunna anses
hamna utanför den omfattningen och därmed var en brist inom DDK.

I sin artikel från 2010 menar Olle Johansson att gällande klassisk musik är
SAB och DDK jämlika i utförlighet.290 I likhet med detta menar Informant F att:

[…] jag tycker på det klassiska eller konstmusikens område så duger det men där är det nog
lika bra som SAB om inte till och med lite bättre ibland [...].291  

Informant E uttrycker sig på liknande vis: 

Dewey är ju egentligen bäst för klassisk musik och noter då [...] Dewey inte är så bra för
populärmusik utan det är anpassat egentligen för klassisk musik. Det är där det är bäst.292 

Detta kan härledas till David Bawden och Lyn Robinson som betonar att
uppsättningar inom ett system ska ha liknande storlek vilket i detta fall skulle
kunna ses som en skev balans mellan den klassiska musikens rikare utbyggnad
jämfört med populärmusikens grundligare koder.293 För att återknyta till Olson
skulle detta kunna ses som ett exempel på klassifikation och dess maktförhållande
där den som katalogiserar har makten att bestämma hur ämnen representeras.294

Angående musikinspelningar av klassisk musik beslutade KB att det skulle
klassificeras enligt DDK:s anvisningar, istället för musikinspelningar av
populärmusik där man godkände en förenklad praxis.295 Några informanter anser
att DDK är ett äldre system som är sämre anpassat för modernare genrer och
ljudinspelningar.296 Ett tydligt exempel inom populärmusiken menar Informant F

286 Nero (2006), s. 123.
287 Batley (2005), s. 20.
288 Batley (2005), s. 20.
289 Rowley & Hartley (2008), s. 171.
290 Johansson (2010b), s. 4.
291 Intervju med Informant F, s. 3.
292 Intervju med Informant E, s. 1.
293 Bawden & Robinson (2012), s. 115.
294 Olson (2002), s. 4.
295 Kungl. bibliotekets webbsida > Bibliotekssamverkan > Metadata > Bibliografisk kontroll >
Katalogisatörens verktygslåda > Klassifikation > DDK > DDK-praxis > Musikinspelningar – förenklad praxis
[2016-04-26].
296 Intervju med Informant C, s. 1; Intervju med Informant E, s. 4; Intervju med Informant G, s. 7.
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är att inom SAB-systemet kommer genren först medan inom DDK adderas inte
genren förrän sist i koden vilket kan skapa problematik:

Det är ju så uttänkt att man börjar med Xx och Yx som säger att det här är populärmusik men
i Dewey så lägger man ju på populärmusiken längs bak i koden så det kommer ju inte ut på
den hylla då får man vända om man ska ha hylluppställning enligt Dewey så får man blanda
dom båda delarna eller göra på nåt annat sätt, så det ser jag väl som den stora bristen med
Dewey [...]297 

Informant C menar att DDK mycket väl kan fungera bra för musikalier men när
det gäller musikinspelningar är det väldigt begränsat. Inom DDK klassificeras
musikalier efter besättning. Detta är logiskt då det uppfattas som lättare att söka
reda på stråkkvartettnoter efter instrumentbesättning. Men i sökandet efter
musikinspelningar tenderar DDK-klassificeringen att bli ett problem: 

Till exempel en skiva med Shadows då som är en gitarrinstrumentalensemble hamnar på en
kod för att det inte är vokalmusik utan det är, vad är det, tre stränginstrument och slagverk
tror jag. Medan Cliff Richards och Shadows hamnar på ett helt annat ställe även om det
kanske för resten av världen är det liksom samma kategori eller samma genre eller hur man
nu skulle sortera in det.298 

Vid KB:s förenklade klassifikation nyttjas koden för genre främst för att
underlätta sökningen för användarna.299 Informant C påpekar att i detta fall får
genre/formämnesorden en viktig funktion då de kan beskriva vad ett objekt är.300

3.4.2 Användarvänlighet
Angående användarvänlighet i DDK uttrycker sig Informant A på följande vis:

[…] jag vill säga såhär att Dewey är ju inte alls användarvänligt och jag skulle också vilja
hävda att många referensbibliotekarier har problem med Dewey. Jag tror att dom enda som
behärskar det någorlunda det är ju dom som katalogiserar, som klassificerar själva efter
Dewey för det är såpass svårt.301

Likt Informant A:s utsaga ovan uppfattar Informant C att klassifikations-
övergången påverkar bibliotekarierna mer än användarna. För katalogisatörerna
har det uppenbarligen förändrats i och med systembytet till DDK medan
användarna troligtvis har samma sökteknik som tidigare. C menar också att det
troligtvis är få användare som söker reda på material med hjälp av DDK-koder. C
menar att det eventuellt i forskningsvärlden kan finnas som verktyg, om ens då.302

297 Intervju med Informant F, s. 3.
298 Intervju med Informant C, s. 1.
299 Kungl. bibliotekets webbsida > Bibliotekssamverkan > Metadata > Bibliografisk kontroll >
Katalogisatörens verktygslåda > Klassifikation > DDK > DDK-praxis > Musikinspelningar – förenklad praxis
[2016-04-26].
300 Intervju med Informant C, s. 4.
301 Intervju med Informant A, s. 5.
302 Intervju med Informant C, s. 2 f.
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Vid sökning av instrumentbesättning ifrågasätter Informant A användar-
vänligheten. Hen anser att användare som söker efter exempelvis noter med
klassisk musik tänker utifrån besättning, men vid musikinspelningar är det inte
lika troligt att användare då tänker på samma sätt utan snarare utifrån genre. 303 Till
skillnad från Informant C och A trycker Rikard Larsson på det positiva med att
använda DDK-koder som sökverktyg:

Det finns också ett flertal hjälptabeller för utbyggnad av klassifikationskoden och avseende
musiktryck ger systemet exempelvis möjlighet att skilja på besättning, form/genre, antal och
typ av instrument. Att detta är väsentlig information blir tydligt om man exempelvis tänker
sig en låntagare som söker noter till sig och sina vänners stråkvartett. Hon eller han vill
förmodligen inte ha stråkkvartettnoter i pianoarrangemang, eller som studiepartitur, eller för
den delen litteratur om, eller inspelningar av, stråkkvartetter. Deweykoden gör det enklare att
hitta det som efterfrågas.304

Då Informanterna C och A:s utsagor och Larssons resonemang går isär angående
om DDK i detta fall är väl anpassat för användare eller inte kan frågan ställas om
det återigen, enligt Redferns resonemang, beror på att bibliotekarierna på förhand
fastställer vad som är viktigt utan att ta reda på användarnas synpunkter.305 

Det som merparten av informanterna uppfattar är att för musikområdets del är
det synd att mycket tid läggs ner på något som eventuellt inte används fullt ut av
både användarna och bibliotekarierna. Informant C berättar att det på hens
arbetsplats läggs mer krut på utformandet och användandet av ämnesord i
jämförelse med klassifikationskoden, vilket C uppfattar som negativt: 

[...] det är synd att vi lägger den energi på nånting som inte riktigt används och det är synd att
vi inte kan använda Deweysystemet till nånting heller. Dess fördelar har vi inte riktigt kunnat
använda så mycket.306 

Informant C:s utsaga pekar på vikten av Rowley och Hartleys krav på hur ett
klassifikationssystem ska fungera på ett bra sätt där de anser att det ska vara
användarvänligt för både användare och bibliotekarier. Oavsett hur bra ett system
må vara spelar det ingen roll om ingen använder det.307 Flera informanter kände att
en stor fördel med SAB var att det var ett inarbetat system bland både
bibliotekarier och användare. Informant B uppfattar att chansen att användare
skulle kunna använda DDK:s koder såsom de använde SAB:s inte är särskilt
stor.308 Dock menar Informant A att ämnesträd är ett sätt att göra klassifikation
meningsfull och mer användarvänlig:

303 Intervju med Informant A, s. 4.
304 Larsson (2013), ”Dewey (DDK) för musikbibliotekarier”, 2013-05-13 [2016-01-15].
305 Redfern (1978), s. 11.
306 Intervju med Informant C, s. 3.
307 Rowley & Hartley (2008), s. 119 f.
308 Informant B:s nedskrivna svar på frågeformuläret, s. 2 f.
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[…] användarvänligt blir det ju först när man bygger ihop det: antingen kompletterar man
med ämnesord [...] eller också kan man bygga nåt ämnesträd vilket kostar en del resurser men
vi hade ju det till SAB tidigare i Libris, ett ämnesträd, du kan gå in i klartext och klicka dig
upp och ner i hierarkierna och sen söker du utifrån klartexten med en kod, men du behöver
aldrig lära dig systemet som sådant som låntagare eller användare och det är klart att det är
först när man bygger nånting sånt som det blir användarvänligt.309

I Libris finns i dagsläget även en länk till WebDeweySearch där man kan navigera
i DDK:s trädstruktur.310 Liksom Informant A anser Informant B att ett ämnesträd
kan öka användarvänligheten:

Verklig nytta med klassifikation skulle ju vara om man kunde göra det maskinsökbart på ett
annat sätt så man kunde bläddra i det här trädet och så vidare. Det kan man ju i SAB i Libris,
det är ju besvärligare att göra nåt sånt med Dewey men det är ju inte heller nåt som kanske
används sådär jättemycket, men fördelen med att kunna bläddra i ett ämnesträd det är ju, du
kan se att ”jaha, det finns mycket litteratur om det och det” kanske och kolla, men ibland då i
SAB så är det kanske så att hierarkin inte är tillräckligt djup så att du kan se att ”jaha, det
finns litteratur om det men inte om det” så man måste ändå söka sig vidare på andra sätt om
man nu vill göra nån sån litteraturöversikt till exempel.311 

Det som bör finnas i åtanke vid eventuellt införande av ett ämnesträd är att det har
visat sig vara en kostsam investering som tyvärr få användare i slutändan drar
nytta av. I rapporten från katalogutredningen visar Magdalena Svanberg att det i
Libris är färre än en procent av användarna som söker på detta sätt.312 Införande av
ett ämnesträd skulle enligt Brian Redferns teorier inte vara att föredra då det blir
en dyr investering för biblioteken om ingen användare nyttjar det.313

Det som ändå uppfattats som positivt med DDK:s införande är att
användningen av ämnesord har ökat. Informant E menar att även om ämnesord
användes tidigare blev det ett ökat krav på hens arbetsplats att addera det i och
med att det inte alltid hade gjorts tidigare med SAB.314 Även Informant D anser att
i och med införandet av DDK blev det påtryckningar att katalogisatörerna skulle
lägga in ämnesord med DDK-kod vilket tidigare inte alltid gjordes.315 Även om
SAO har funnits sedan 2000 är Informant F:s uppfattning att vanan att använda
ämnesord inte varit så stor i Sverige innan DDK, särskilt inte på folkbiblioteken.
Tanken på att få in materialets beskrivning i notationen har varit central och har
det inte funnits en viss kod har det skapats en kod för det ändamålet. F menar att
ämnesord har möjligtvis gjort att systemet är mer användaranpassat och enklare
att använda.316 Utifrån informanternas utsagor ovan kan det konstateras att ett sätt
att göra klassifikation relevant och användarvänlig är att utveckla bra ämnesord.

309 Intervju med Informant A, s. 5.
310 Libris webbsida > Bläddra ämnesvis [2016-04-10].
311 Intervju med Informant B, s. 9.
312 Svanberg (2006), s. 4.
313 Redfern (1978), s. 12 f.
314 Intervju med Informant E, s. 4.
315 Intervju med Informant D, s. 4.
316 Intervju med Informant F, s. 9.
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Därmed skulle ämnesordens funktion kunna göra att klassifikationen blir enkel att
använda vilket är ett av Rowley och Hartleys krav på ett framgångsrikt
klassifikationssystem.317

3.4.3 Synen på användarna och hylluppställning
En av mina frågor behandlar synen på användarna och hur informanterna upplever
att konsekvenserna med klassifikationsövergången har varit för dem. Enligt
Informant F:s uppfattning ska klassifikationssystemet verka i bakgrunden för att
stödja användarna. Informant F menar att i övergången glömdes troligtvis
användarna bort och att det antagligen inte var någon som undersökte vad
användarna ansåg om en klassifikationsövergång:

[…] ja, vad var det för mening med att gå över till Dewey det, vi gör det bara för oss själva.
Vi gör det inte för låntagarna. Jag tror inte det blir mycket bättre. Det är att vi skulle kunna
samsöka bättre med andra länder och så, och det kan vi kanske, eller det kan vi ju på allt utom
musikens område då eftersom andra länder inte använder Dewey, men på andra områden så
funkar det ju bättre med, om det är klassat rätt men det är ju inte alltid i Dewey för att det är
så svårt system så att det blir ofta felklassat.318 

I linje med Informant F:s uppfattning menar Brian Redfern att ett grundläggande
problem med klassifikation är att det ofta har antagits av bibliotekarier att vara en
nödvändighet för användarna utan att de egentligen frågat dem hur de upplever att
klassifikationssystemet gynnar användandet och vilken funktion systemet fyller.319

Detta kan jämföras med Joacim Hanssons diskussion kring frågan om vem som
gynnas av en klassifikationsövergång till DDK:

I en tid när användarnas tänkta, och ibland faktiska, beteende används som förevändning för
snart sagt varenda liten nyhet i biblioteken, i de akademiska likaväl som i de icke-
akademiska, utförs den kanske kostsammaste och mest genomgripande förändringen av alla
gentemot professionen själv. Ett byte av bibliografiska klassifikationssystem görs inte för
användarna, helt enkelt för att de inte är avsedda för dem. De är professionella verktyg som
används i bibliotekens bibliografiska hantering.320

Informant B menar att en svaghet är att det egentligen inte har genomförts någon
undersökning av hur användarna uppfattar övergången. Anledningen till detta är
att det inte har funnits tid till att göra någon ordentlig undersökning.321 Informant B
nämner en uppsats från 2009 av Johanna Grut som undersökte användarnas
uppfattningar av att söka noter i Statens musikbiblioteks onlinekatalog, där B
anser att det borde göras en uppföljande studie gällande vilka verktyg användare
tar till idag för att söka i katalogen.322 

317 Rowley & Hartley (2008), s. 185.
318 Intervju med Informant F, s. 6.
319 Redfern (1978), s. 11.
320 Hansson (2012), s. 149.
321 Intervju med Informant B, s. 3 f.
322 Grut (2009); Intervju med Informant B, s. 3 f.
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Informant E menar att det har varit få användare som frågat kring sökning på
DDK-koder:

[…] ytterst begränsat att det efterfrågats sökning på Dewey än så länge. Det är ju relativt nytt
ändå det här med, vi har inte fått så mycket frågor på det. Det var det ju inte heller på SAB
egentligen utan dom flesta söker ju på titel och upphov, fritext. Ibland om det forskare som
kommer och vill ha till exempel en, ett urval vad som gjordes inom jazzen under en viss tid
då kan man använda kod och SAB, det är ju bra. Kombinera år och genre SAB, men det är ju
inte så många som forskar på det området riktigt, men det händer.323 

Informant E:s utsaga kan återfinnas i Jens-Erik Mais konstaterande att i en värld
där sanning är sociala konstruktioner och skapas genom sociala interaktioner
måste klassifikation utvecklas i samråd med dess användare.324 

Flera av informanternas arbetsplatser nyttjar inte DDK för hylluppställning.325

Informant F tar som exempel ett tidigare bibliotek som hen arbetade på där de
försökte underlätta för användarna genom att göra om klassifikationskoden till
klartext på hyllorna vilket gjorde att användarna inte behövde lära sig systemet. F
påpekar också att DDK är avsett för hylluppställning men att klartext skulle kunna
göra det mer användbart. Det genomförda experimentet fick god respons från
användarna och reduceringen från olika signaturer på hyllorna gick från cirka 800
till 300.326 

När Informant G:s bibliotek bestämde att de skulle gå över till DDK ansågs
det alltför svårt att ha hylluppställning efter det systemet. Huvudbiblioteket valde
då att ställa upp nyinköpta böcker efter numerus currens medan den äldre
samlingen fick stå kvar enligt SAB-systemet. På G:s enhet uppfattade personalen
att de inte kunde ställa upp noter efter numerus currens för det uppfattas som
alltför otillgängligt:

[…] vi kan ju inte ställa upp noter efter numerus currens, det funkar inte överhuvudtaget […]
men vi kan inte ställa upp efter Dewey var inte heller liksom, dom koderna, det är ju 780 till
788 ungefär och det skulle ligga för nära varann, [...] så vi beslöt att vi tog SAB-koderna och
översatte till klartext så istället för Xda så står det pianosolo och istället för Xda(ö) så står det
pianoövningar [...]327  

I likhet med Informant G:s utsaga uppfattar två bibliotekarier i Einar Ehns studie
att klartext är att föredra för att anpassa samlingen efter bibliotekens egna behov.
Dessutom är det tydligt för användarna.328

Till skillnad från Informant F och G:s syn på klartext vid hylluppställning
berättar Informant D att på hens bibliotek hade de en testperiod där de prövade

323 Intervju med Informant E, s. 2 f.
324 Mai (2010), s. 639.
325 Intervju med Informant B, s. 5; Intervju med Informant C, s. 7; Intervju med Informant D, s. 3; Intervju
med Informant G, s. 4.
326 Intervju med Informant F, s. 4.
327 Intervju med Informant G, s. 4 f.
328 Ehn (2012), s. 66.
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med att ha klartext på hyllorna istället för SAB-koder vilket hen upplever inte
blev så bra. Exempelvis hamnade både noter för och böcker om klarinett på
samma hyllplacering. Dessutom uppfattade Informant D ett problem med
klartextens längd:

[...] det blir mycket längre om man har ämnesord också, ”ensembler med stråkinstrument” till
exempel det är ju bara en liten kod på SAB som vi har det men skriva det på varje not, det är
ju lite långt helt enkelt [...]329

Informant D menar att själva klassifikationsövergången är helt och hållet en
bibliotekariediskussion och att användarna troligtvis enbart bryr sig om var de
finner informationen och på vilken hylla.330 I likhet med Informant D:s uppfattning
betonade en intervjuperson i Sassa Perssons undersökning att klassifikations-
övergången snarare skulle märkas av internt än bland användarna.331 Detta kan
jämföras med AVM:s enkät där det visade sig att 7 av 14 respondenter hade stött
på svårigheter vid övergången och att dessa bland annat gällde svårighet för
användarna och hylluppställning.332 

Informant E ifrågasätter nyttan med klassifikationsövergången för
användarnas del och hur de har påverkats av denna:

Det blir ju mer komplicerat för bibliotekarierna och som ska jobba, klassificera, och
användarna, det har inte gjorts nån riktig undersökning där hur man, om man använder det.
Det vet jag inte, det är svårt att säga. Vi får väldigt få frågor på det i alla fall. Man söker ju på
fritext mest, artister och så.333

Informant E:s uppfattning kan återknytas till Redferns betoning att bibliotekarier
ofta förutsätter att klassifikation är viktigt för användare utan att faktiskt ta reda
på användarnas åsikter.334

3.4.4 Uppfattningar kring dubbelklassifikation
På några av informanternas arbetsplatser dubbelklassificerar man objekt med både
DDK och SAB-koder. Vissa av informanterna dubbelklassificerar musikrelaterat
material på respektive arbetsplats. På Informant C:s arbetsplats dubbel-
klassificerade man under en kort övergångsperiod, men har nu helt och hållet
övergått till DDK. Dock berättar hen att det finns flera katalogposter som har
dubbelklassificeringar:

[…] vi har ju en massa poster där det är dubbelklassificerat men oftast så är det kanske inte en
person som har gjort det utan det att vi har gjort det maskinellt och hur det fungerar det är väl,

329 Intervju med Informant D, s. 3.
330 Intervju med Informant D, s. 3.
331 Persson (2011), s. 22.
332 Utvardering av Dewey – sammanstallning av enkatsvar (2012), s. 1 f.
333 Intervju med Informant E, s. 7.
334 Redfern (1978), s. 11.
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ja, det är inte så mycket att säga om det. SAB-koden ligger ju kvar och hela den sökbarheten
finns ju kvar. Det är bara att man har lagt på en Deweykod egentligen, återigen som lite av en
formalitet [...]335 

SAB och DDK skiljer sig just i den aspekten att SAB har en säkerhet och ett
bredare spektrum, menar Informant F:

Dewey vill föra ihop publikationen till en klump liksom en signatur som beskriver hela
publikationen medan SAB kör med sina dubbelklassningar och kan även få ut olika aspekter
av det, men med Dewey är det ju på nåt sätt att föra ihop att det här handlar boken om, sen
ska den stå på den här hyllan så och det står väl nånstans också att Dewey främst är tänkt för
hylluppställning, vilket jag då tycker ska göras om till hylluppställning i klartext då.336

Informant G menar att ”det kan vara en fördel att man kan dubbelklassa. Man kan
täcka in mer aspekter på det sättet [...]”.337 I sin rapport menade Svensk
biblioteksförenings utvecklingsråd att det under övergångsperioden kommer att
vara nödvändigt att dubbelklassificera som en säkerhet vilket kan uppfattas som
rörigt av bibliotekarier och användare.338 Informant A menar att en nackdel med
dubbelklassificerandet är att det kan uppstå en splittring i hur de håller isär
systemen och att det kan vara tufft för en nyanställd att hålla koll på två system
samtidigt. Samtidigt betonar Informant A, precis som Informant G, att det absolut
kan finnas en vinst med att dubbelklassificera i och med att systemen kan
komplettera varandra: ”då har du ju både hängslen och livrem kan man ju kalla
det liksom”.339 Enligt hen ökar precisionen och enkelheten att hitta saker:

[…] det är klart att man täcker upp på ett annat sätt för dom är ju inte identiska systemen utan
dom har ju sina nackdelar och sina fördelar och då kan du använda båda så får du ju en större
precision sen när du ska söka. Det är ju lättare att hitta saker då, om du kan och det kan ju
referensbibliotekarierna där kan ju säkert båda systemen så att det är inga problem, tvärtom
då är det ju en tillgång att ha SAB också som till exempel för populärmusiken då kan du ju gå
in på en genre som är en underavdelning till rockmusik, ”symfonirock” till exempel [...]340

I sin artikel från 2010 gjorde Olle Johansson en punktlista över de komplikationer
som skulle kunna uppstå i och med en övergång från SAB till DDK. Ett problem
var att DDK normalt inte tillåter dubbelklassificeringar vilket kan orsaka problem
då ett objekt kan innehålla verk av olika typ, både rockmusik och konstmusik.341

Även Mark McKnight resonerar kring problematiken när det gäller att
katalogisera musik som är skriven för mer än ett instrument, eller ett objekt som
innehåller flera olika musikverk (exempelvis en antologi eller samlingsskiva).
Enligt McKnight kräver sådana komplexiteter inte enbart musikkunskaper utan

335 Intervju med Informant C, s. 8.
336 Intervju med Informant F, s. 5.
337 Intervju med Informant G, s. 7.
338 Dewey som klassifikationssystem – varför bör vi byta ut SAB? (2008), s. 7.
339 Intervju med Informant A, s. 6.
340 Intervju med Informant A, s. 6.
341 Johansson (2010b), s. 4.
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också grundläggande vetskap om principerna kring biblioteksklassifikation.342

Utifrån Informant G och A:s utsagor ovan, i likhet med Johanssons resonemang,
kan det ses som en fördel med dubbelklassifikation. I kontrast till Sue Batleys
resonemang att expressivitet kan ske på bekostnad av ett systems enkelhet skulle
dubbelklassificering kunna uppfattas som ett alternativ till detta, där två system
kan presentera en rikare beskrivning av objektets innehåll.343

Informant D hoppas att dubbelklassifikation inte försvinner helt och hållet,
utan att det vore bra om bägge systemen kunde nyttjas parallellt: 

Jag kan liksom inte se det här biblioteket om man skulle helt göra om det. Det skulle bara
vara negativt.344 

Dubbelklassificering är troligtvis inte nödvändigt för alla områden men för
musikens del upplever Informant D att det skulle bli en avsevärd skillnad till det
sämre om det försvann. Informant G menar att i hens fall är det viktigt med
dubbelklassificerandet ur ett ”fjärrlåneperspektiv”:

Ja, fördelen att använda båda delarna är just för vilka användare man har eftersom dom flesta
äldre låntagare och lärare och vid fjärrlån till folkbibliotek och andra som använder SAB […]
visst skulle dom möjligen kunna klara sig med Dewey och ämnesord men jag tror det vore
synd för många, posterna, vad det är för nånting skulle bli svårare att uppfatta för många som
kan, låntagare som är vana med SAB helt enkelt.345 

Vidare menar Informant G att katalogposten då blir läsbar för den
folkbibliotekarie som lånar in ett objekt och kanske inte kan uttyda DDK-
klassifikationen. Hen lägger in anmärk-ningar och ämnesord i katalogposten och
menar att de är till för dem som varken kan SAB eller DDK. G menar att så länge
hen arbetar kvar kommer hen att lägga på både DDK- och SAB-koder.346 I enlighet
med Rowley och Hartleys krav att ett system ska sträva efter användarvänlighet
skulle dubbelklassifikation anses som att föredra en rikare beskrivning av ett
objekt kan öka användarvänligheten gällande både sökbarhet och
informationsmässigt.347

I jämförelse med ovanståendes positiva uppfattningar kring dubbel-
klassifikation menar Informant A att problemet med dubbelklassifikation är att det
är tidskrävande.348 Hens uttalande kan sammankopplas till Redferns uppfattning att
bibliotekarier får i mån av tid avväga hur noggrann katalogisering som kan
göras.349 En nackdel med dubbelklassifikation menar Informant F är att det blir en

342 McKnight (2002), s. 2.
343 Batley (2005), s. 15.
344 Intervju med Informant D, s. 7.
345 Intervju med Informant G, s. 7.
346 Intervju med Informant G, s. 7 f.
347 Rowley & Hartley (2008), s. 185.
348 Informant A:s nedskrivna svar på frågeformuläret, s. 1.
349 Redfern (1978), s. 12 f.
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splittring med två klassifikationssystem och att det riskerar att orsaka förvirring
om samlingen delas upp i flera delar:

[…] man får ju dela upp huset på nåt sätt i två samlingar och så blir det ju allt med den gamla
litteraturen och gamla verken som står kvar bara, men för många är det ju, det blir ju alltför
kostsamt att märka om allting och måste man omklassificera också.350 

Informant E menar också att förvirringen i två system kan riskera att användaren
som söker inte vet vad hen ska söka på och vilka verktyg hen ska ta till.351

Uppfattningarna av Informant E och F liknar uppfattningen i Boukhchanas
uppsats där anställda på Sigtuna kommuns folkbibliotek ansåg att problemet med
en klassifikationsövergång är att både personal och användare ska förlita sig på
två klassifikationssystem.352 Ur den aspekten kan arbetet med parallella
klassifikationssystem riskera att skapa förvirring.

3.4.5 Inverkan på synen på musik
Då Jens-Erik Mai skriver att klassifikationssystem är en subjektiv konstruktion
skapat efter normer och synsätt frågade jag mina informanter om de tror att denna
klassifikationsövergång påverkar synen på vad musik är. Mai betonar att
klassifikation är epistemologiska påståenden som visar på hur världen kan
uppfattas.353 En tanke är att om SAB och DDK skiljer sig i vissa avseenden skulle
det eventuellt kunna påverka hur ämnen är sammankopplade och även den
generella uppfattningen kring dessa. Överlag uppfattar inte informanterna att
klassifikationsövergången skulle förändra synen på musik särskilt mycket, i alla
fall inte för användarna. Informant A menar att: 

[…] jag har svårt att tro ändå att klassifikationssystemet som sådant skulle ändra synen på
musik. Jag tror inte att det har den djupa innebörden för forskarna, [...] jag tror inte att den här
övergången utgjorde nåt trauma för musikforskarna om jag säger så, i alla fall inte hos oss.354

Informant F menar att om inte DDK syns utåt spelar det ingen roll för
användarens del. Även om klassifikationssystemen kan te sig olika i uttryck gör
det troligtvis ingen skillnad i uppfattningen av själva materialet.355 Informant E har
svårt att se hur det skulle påverka synen på materialet på något sätt, och
poängterar också att än så länge har inte alla svenska bibliotek övergått till DDK.
Exempelvis är det många folkbibliotek som fortfarande använder SAB framför
DDK.356

Informant C uttrycker sig följande:

350 Intervju med Informant F, s. 7.
351 Intervju med Informant E, s. 2.
352 Boukhchana (2014), s. 50.
353 Mai (2010), s. 633.
354 Intervju med Informant A, s. 7.
355 Intervju med Informant F, s. 9 f.
356 Intervju med Informant E, s. 5.
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[…] det skulle kunna göra det om Dewey var mer använt tänker jag, men jag tänker också att
bibliotek bör sträva efter att använda klassificeringar som redan finns och används och inte
hitta på egna uppdelningar och termer. […] om det klassifikationssystemet hade större
genomslag så tror jag att det skulle kunna påverka att man börjar tänka, när man letar efter
material i hyllorna så börjar man tänka i den struktur som finns i hyllan. Men i och med att
Dewey liksom inte riktigt används, på ett sätt så försöker den ju tvinga på en struktur på
musiken […].357 

Informant C:s utsaga att DDK försöker ”tvinga på en struktur på musiken” gör att
systemet riskerar att fallera på Rowley och Hartleys poängtering att ett system ska
på ett bra sätt återspegla ett ämne (i detta fall musikområde) för användarna.
Enligt Rowley och Hartley krävs detta för att organiserad kunskap ska kunna bli
tillgänglig för användare.358

Informant B ställer en motfråga: ”[...] konsekvenser för vem? Vems syn på
musik? Knappast för allmänheten har jag skrivit här.”359 Snarare menar hen att
problematiken oftast är synlig för de professionella bibliotekarierna som arbetar
med systemet. Möjligtvis är det synligt om man är väl insatt i DDK och är
medveten om att det är olika praxis, men annars inte.360 Även om det finns en
teoretisk medvetenhet inom biblioteksområdet kring kunskapsorganisationens
konsekvenser menar Kjellman att det kan bli problematiskt när klassifikationer
eller standardiseringar inte reflekteras kring utan tas för givet.361 I enlighet med
Jens-Erik Mais resonemang ovan att klassifikation kan ses som ett sätt att uppfatta
omvärlden tror jag att det är viktigt att inte se den som en självklar uppsättning av
ämnen. En informant i Wersälls studie menade att det var svårt att svara på vilket
av systemen SAB och DDK som var mest lämpat för hens bibliotek eftersom
båda hade olika sätt att betrakta världen.362 För att återknyta till Olson är detta
viktigt då exempelvis risken med klassifikation eller standardisering är att det kan
ske en exkludering av ämnen vilka inte uppfattas som lika viktiga.363

3.5 Tankar om DDK som internationellt system

3.5.1 Informationsutbytet med utlandet
I KB:s katalogutredning från 2006 framhålls att en av de stora fördelarna med en
övergång till DDK är det internationella informationsutbytet och möjligheten att
kunna dra nytta av redan existerande koder i utländska katalogposter.364 I

357 Intervju med Informant C, s. 6.
358 Rowley & Hartley (2008), s. 171.
359 Intervju med Informant B, s. 8.
360 Intervju med Informant B, s. 8.
361 Kjellman (2009), s. 235.
362 Wersäll (2012), s. 57.
363 Olson (2002), s. 142.
364 Svanberg (2006), s. 17.
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intervjuerna berättar mina informanter att en viktig faktor i klassifikations-
övergången var att musikkatalogisatörer skulle ha möjlighet att hämta hem poster
från hela världen. Därmed skulle ett gemensamt och smidigt utbyte kunna uppstå.
Flertalet informanter upplever att det är sorgligt att det inte har varit något
omfattande internationellt utbyte vilket har gjort att en del av grundtanken med
klassifikationsövergången gått förlorad för musikområdet. Mycket av detta beror
på att det i princip inte är något bibliotek som använder DDK för musikrelaterat
material utomlands. Musikhögskolebibliotek i USA använder inte DDK utan
använder främst LCC.365 Informant F uttrycker att:

Tittar man i USA så är ju i stort sett alla som kör med musikklassifikation har ju Library of
Congress musiksystem, eller Library of Congress klassifikationssystem och klassar enligt det
så eftersom man tycker att det inte är tillräckligt eller så har man aldrig brytt sig om att
byta.366

Utsagan av Informant F kan jämföras med Mark McKnights resonemang att den
otillfredsställelse som flera bibliotekarier upplevt i arbetet med DDK har gjort att
de har sökt efter andra system att organisera sina musiksamlingar på. Bland annat
gick University of Illinois över till LCC gällande musik och ljudinspelningar. 367 I
AVM:s enkätsvar uttryckte sig ett flertal bibliotek positivt angående
internationalisering och möjligheten att hämta DDK-koder.368 Enkätsvaren kan
likställas med informanternas uppfattning att tanken på ett informationsutbyte
med utlandet är väldigt bra och att det säkerligen är en viktig aspekt för andra
områden, men att den hittills gått förlorad inom musikområdet. Informant A
menar att detta är ett tecken på DDK:s icke-användbarhet:

[…] musiken är väl helt enkelt inte Deweys område och det visar ju sig sen när vi frågar
[Deweyredaktionen]: ”Kan ni tipsa om ett bibliotek som använder Dewey för populärmusik?”
då får vi svaret: ”nej, vi känner inte till nåt sånt”. Det säger också nånting om Deweys
användbarhet på det området [...]369

Emellertid uppger Informant A att hen inte vet hur det diskuteras kring DDK
inom musikområdet utomlands. Hen upplever det som ett tecken på att DDK
troligtvis inte används särskilt mycket inom musikområdet och då blir det
naturligt att skapa egen praxis för att anpassa systemet efter samlingarna.370 Detta
är ingen ny företeelse utan 1972 visade Maureen Long att bibliotek i
Storbritannien skapade och utvecklade egna system som en reaktion mot att DDK
ansågs som icke-användarvänligt för musik.371 

365 Johansson (2010b), s. 4.
366 Intervju med Informant F, s. 2 f.
367 McKnight (2002), s. 13.
368 Utvardering av Dewey – sammanstallning av enkatsvar (2012), s. 1 f.
369 Intervju med Informant A, s. 3.
370 Intervju med Informant A, s. 12.
371 Redfern (1978), s. 10.
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Vid ett tillfälle under klassifikationsövergången var det konferensdag på
Informant E:s arbetsplats då Library of Congress var på besök för att berätta om
DDK: 

Library of Congress var här, men det var en sån här konferensdag. Då berättade dom lite om
Dewey i allmänhet först och sen musiken, det var ju en mindre del bara, men det kommer
tillbaks till det här att det var mindre utvecklat för populärmusik så det är ju samma i USA.
Dom har ju inget bra klassningssystem för musikinspelningar heller så att, det är möjligt
bibliotek där använder det men det är inte så mycket som vi har tittat på direkt. Men det finns
ju potential om man skulle vilja ha ett samarbete så, men det är inget som är utvecklat
direkt.372

Informant E menar att det skulle vara intressant om det fanns en ambition hos
Deweyredaktörerna att utveckla musikområdet. Enligt hen finns det i dagsläget
enbart en kod för rock (781.66) vilket innebär att allt som innefattas av rockmusik
då hamnar under denna ytliga kod.373 Informant C menar att 781.66 är ett av
undantagen där musikinspelningar klassificeras på genre istället för besättning
vilket det vanligen görs.374

Informant E menar också att även om det skulle vara en bonus om det fanns
ett internationellt utbyte är det viktigare att systemet fungerar för svenska
förhållanden:

[…] det är väl bättre att ha ett system som fungerar i varje fall nationellt och jobba med, än att
ha ett internationellt system som inte är anpassat för våra medier då blir det ju ganska
svårjobbat. Så att det viktiga är väl att ha ett system som fungerar att jobba med helt enkelt.
Sen är det ju plus om man kan ha ett utbyte med internationella, men det viktiga är nog att det
fungerar helt enkelt på svenska bibliotek [...]375

Informant D uttrycker, liksom Informant E, att det är viktigare att ha ett system
som är anpassat efter svenska behov än att ha ett internationellt system.376 I linje
med Informant E och D:s uppfattningar visar Necim Boukhchana i sin uppsats att
användandet av ett system som inte är anpassat efter svenska behov kan bli
problematiskt. Exempelvis är avdelningarna ”Juridik” (340) och ”Offentlig
förvaltning och militärvetenskap” (350) skapade efter amerikanska rättsväsendet
vilket skiljer sig från det svenska.377 Detta tyder på att användandet av ett
amerikanskt anpassat system riskerar att få bekymmersamma konsekvenser för
flera avdelningar och inte enbart musikområdet.

372 Intervju med Informant E, s. 4.
373 Intervju med Informant E, s. 8.
374 Intervju med Informant C, s. 1.
375 Intervju med Informant E, s. 8 f.
376 Intervju med Informant D, s. 6.
377 Boukhchana (2014), s. 26.
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3.5.2 Specialanpassat system för musikområdet?
Under intervjuerna ställde jag frågan om det skulle vara någon vinst med att
använda sig av ett specialanpassat klassifikationssystem för musik. Enligt Göran
Berntsson är ett specialsystem ämnat att behandla ett särskilt avgränsat område
och menar exempelvis att en större samling noter skulle kräva ett specialanpassat
system för att utförligt kunna klassificera och presentera materialet.378 Det finns ett
flertal system som är skapade och utbyggda för att fylla musikrelaterade materials
behov. Exempel på sådana är BCM från 1957 och Dickinson Classification från
1938.379 Dessa system skapades för att kunna fungera självständigt. BCM har
uppfattats som ett avancerat och detaljerat system men, som Brian Redfern påstår,
är mycket enklare och tillförlitligare än exempelvis DDK för musik som saknar
den specificitet som BCM tillhandahåller.380 

Flera uppfattningar som kom upp kring denna fråga var bland annat att SAB
var bra utbyggt för musikområdet och ansågs vara välfungerande. Informant D
uttrycker att:

[...] jag ser det nästan som att SAB är väldigt designat för musik, just musikdelen är väldigt
bra tycker jag. Jag tror inte det ändras på så mycket eller det kan komma till nya
populärgenrer kanske, men nej, jag tycker SAB fungerar alldeles utmärkt, så att det är som
specialdesignat.381 

Informant D ställer sig ifrågasättande till att gå ifrån ett redan fungerande system: 

När man har ett system som fungerar då behöver man ju inte, det blir ju ingen förbättring så
att säga att byta system, det tar tid bara.382 

I Krister Nyelands uppsats, där hen jämför SAB:s och BCM:s respektive
musikklassificering, kom hen fram till att BCM hade en fördel som fasetterat
system att bättre infoga nya ämnen, medan SAB:s fördel var dess enklare notation
och förankring bland användarna. I likhet med Informant D:s uttalande ansåg
Nyeland att SAB är bättre utvecklat för musik och kan uppfattas som ett
specialanpassat system för det området.383 Synen på SAB:s förankring bland
användarna finns även bland informanterna i Wersälls studie vilka poängterar att
igenkänningsfaktorn bland bibliotekets användare var en fördel med SAB.384

Informant B menar bestämt att det räcker med ett system:

Nej, definitivt nej, det räcker med ett system. [...] dessutom så vi har ju en del litteratur som
kräver andra klassifikationer: akustik till exempel, en del psykologi har vi säkert så där så att

378 Berntsson (1997), s. 8.
379 Redfern (1978), s. 23; Redfern (1978), s. 36.
380 Redfern (1978), s. 11.
381 Intervju med Informant D, s. 6.
382 Intervju med Informant D, s. 6 f.
383 Nyeland (2003), s. 67 f.
384 Wersäll (2012), s. 55.
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vi behöver ju andra koder också ibland och underhålla liksom flera system, nej vi har redan
två, det får räcka liksom.385 

Informant A menar att det visserligen skulle skapa precision i användandet av ett
specialanpassat system för musikområdet, men problemet med ett sådant system
är att det riskerar att enbart fungera inom en sluten krets:

Nackdelen med det är ju att låser du in dig [...] vill du ju att andra ska använda samma system
om det ska vara bra och användbart, [...] SAB var ju så att det var i princip bara Sverige som
man använde SAB och nåt bibliotek i Danmark tror jag men det var ju nackdelen med det.
[...] men fördel med att använda Dewey det är ju att det är ett internationellt erkänt system
som många använder, men som sagt nackdelen blev ju här ändå att vi fick skapa en egen
praxis för populärmusiken och det är ju inte så bra men vi såg ingen annan vettig utväg
eftersom det ändå är så få som använder det för populärmusik så spelar det kanske inte så stor
roll. Men skulle man bygga ett eget system, ja då skulle man ju kunna få till nånting som man
tyckte var bra och vettigt.386 

I likhet med Informant A menar Informant G att ett specialanpassat musiksystem
kan vara önskvärt men samtidigt bli begränsande:

[…] ett system som specifikt var gjort för klassifikation av musikalier skulle ju naturligtvis
kanske se annorlunda ut, det skulle kunna vara önskvärt. Problemet då vore ju att då är det,
skulle det definitivt bara vara musikbibliotekarier som skulle kunna hantera det. Nu finns det
väl i alla fall en teoretisk möjlighet att en, som bara håller på med, klassificerar juridik skulle
kunna sätta sig in i musikdelen och klassificera noter i Dewey också även om det är mer
teoretiskt tänkt men det skulle kanske ha varit en fördel ja, men nu är det ju inte så. Det finns
ju inte nåt sånt system som någon chef skulle godkänna i alla fall. Det är ju som sagt som jag
sa förut, musikbibliotek är väldigt sällan egna, egna institutioner utan oftast en del eller en
filial till en större bibliotek med chefer som vet väldigt lite om musik och musikområdet,
musikkatalogisering.387

Även Informant E menar att det är klart att det troligtvis skulle vara önskvärt med
ett specialdesignat system men för att ett system ska vara framgångsrikt måste det
användas annars försvinner nyttan med klassifikationen: 

[…] det är så liten marknad det. Skulle var och en ha ett lokalt, det skulle vara frågan om
nyttan med det. För det är en poäng med att nåt internationellt eller nationellt system också så
att fler kan använda och det är ju så få som klassificerar inspelningar i Sverige så att frågan
om det är nån nytta med det och ha nåt helt nytt system. Det skulle nog ta för mycket resurser
att utveckla också. Då har du ju ämnesord istället som man skulle föredra i så fall, kanske
bara att ha ämnesord om man skall hårdra det och genre/form.388 

Informanternas utsagor ovan angående specialsystemens risk att göra det icke-
användarvänligt fallerar på Rowley och Hartleys krav på att ett framgångsrikt
klassifikationssystem måste finnas tillgängligt för användare.389

385 Intervju med Informant B, s. 7.
386 Intervju med Informant A, s. 7 f.
387 Intervju med Informant G, s. 9.
388 Intervju med Informant E, s. 8. 
389 Rowley & Hartley (2008), s. 171.
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Informant C menar att i hens arbete fungerar genre/formämnesorden för
musikinspelningar väldigt väl och att det skulle fungera bättre att arbeta vidare
med dem:

[…] man kan göra saker klickbart i ett system så, om man har en post med
reggaeklassifikation så kan man klicka på ”reggae” och få upp dom. Vi har inte den
funktionaliteten ju nu men det är ju nånting som vi jobbar på, den typen av fördelar så jag tror
inte att det skulle krävas ett särskilt klassifikationssystem.390 

Precis som Informant C uppfattar Informant A att utvecklingen av ämnesord är att
föredra framför ett specialanpassat system. Med ämnesord går det i teorin att gå
hur långt som helst och ämnesord kan breddas för olika undergenrer inom
musikstilar. Emellertid menar A att det inte får överdrivas eller gå för långt för då
riskerar det att bli oanvändbart. Hen understryker att det måste finnas en balans
mellan tydlighet och enkelhet.391 Liksom Informant A:s poängtering av denna
balansgång är Rowley och Hartleys krav på ett system att det ska vara explicit och
på ett användarvänligt sätt spegla de kognitiva strukturerna i ett system.392

3.6 Framtidsutsikter

3.6.1 Deweys framtid
En del av informanterna uppfattar att DDK är här för att stanna. Eftersom KB har
beslutat att ha DDK som standardsystem uppfattar flera att det bara är att följa
efter.393 Informant F menar att:

[…] mycket såg man det väl som ett påbud från KB att KB har beslutat att hela världen ska ha
Dewey och så gjorde världen det.394 

Informant F uppfattar också att övergången till DDK inte var ett innovativt förslag
i och med internetrevolutionens snabba utveckling: 

Ja, komma på nåt annat, [...] ämnesord tycker jag är mycket bättre än klassifikation. Dewey
var kanske bra att gå över till men det kom tjugo år för sent. Jag tror inte vi bryr oss så
mycket om Dewey om tio år.395 

F menar att hen inte har någon större tilltro till DDK och även om Sverige har
bestämt sig för det systemet tror hen inte att det kommer bli någon större

390 Intervju med Informant C, s. 8.
391 Intervju med Informant A, s. 8.
392 Rowley & Hartley (2008), s. 171.
393 Intervju med Informant B, s. 12; Intervju med Informant D, s. 7; Intervju med Informant E, s. 9.
394 Intervju med Informant F, s. 3.
395 Intervju med Informant F, s. 3.
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utveckling internationellt. Även folkbiblioteken kommer att finna egna lösningar
när de inte kan använda SAB längre tror Informant F: 

[...] när SAB har blivit föråldrat så tror jag att det blir nåt annat hylluppställningssätt.396

På följande vis uttrycker sig Informant B om DDK:s framtid:

Ja, det är ju som det är, man kommer inte kunna göra om det så mycket. Det mesta är väl
redan gjort nu när man gjort, det uppgraderas ju kontinuerligt då men man har gjort ganska
stora förändringar tidigare. Nu tror jag inte det kommer förändras särskilt mycket ändå. Det
finns inte så många sätt det kan förändras på, då skulle man göra om det helt i grunden men
det är liksom inte, så att det kommer väl inte vara några stora förändringar och vi kommer
fortsätta använda det inom överskådlig framtid liksom nu när det har liksom, nu är det ju
standardsystem i Sverige liksom så att, ja det är klart att vi kommer fortsätta använda Dewey
liksom, det är inte nån tvekan om det och likaså att vi kommer använda SAB för noter, det
tror jag vi kommer göra också.397

Informant B uttrycker en önskan om korrigering gällande DDK att ”bättre genre
på populärmusikområdet tror jag skulle vara en bra förbättring”.398 Dock är hen
tveksam till om det kommer att ske eftersom hens arbetsplats inte har så mycket
CD-skivor, men hen menar att det troligtvis skulle vara bra för folkbibliotekens
del.399 Informant B:s önskemål är i linje med Rowley och Hartleys resonemang att
ett klassificeringssystem ska vara ”gästvänligt”: det måste vara flexibilitet och ha
förmåga att kunna inkorporera nya ämnen i takt med kunskapsutvecklingen.400 I
likhet med Informant B:s utsaga uppfattar också Informant D att i framtiden får
musikområdet försöka hänga med så gott det går och att det vore en fördel att ha
kvar SAB som säkerhet. Hen menar att det troligtvis inte skulle vara nödvändigt
för alla bibliotek att ha det, men på hens bibliotek skulle det vara en stor förlust
om de gick över till att enbart använda DDK.401 Istället för Informant D:s
önskemål att fortsätta dubbelklassificera menar Informant C att för musik-
inspelningar vore det lämpligaste att enbart tillämpa ämnesord och frångå DDK:s
klassifikationskoder. Istället för att ägna tid åt att konstruera koder borde det
läggas mer energi på att utveckla ett lämpligt vokabulär för musik, och på det
sättet se till att hålla systemet uppdaterat. Informant C menar att detta skulle vara
en stor fördel även ur användarnas perspektiv att istället för en klassifikationskod
ha själva ordet för innehållet: 

Alla förstår vad ”jazz”, ordet ”jazz” betyder. 781.65 var det ganska få människor i Sverige
som vet att det betyder ”jazz” faktiskt.402 

396 Intervju med Informant F, s. 10.
397 Intervju med Informant B, s. 12.
398 Intervju med Informant B, s. 12.
399 Intervju med Informant B, s. 12.
400 Rowley & Hartley (2008), s. 185.
401 Intervju med Informant D, s. 7.
402 Intervju med Informant C, s. 9.
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Detta skulle främja användbarheten, då Informant C upplever att det är svårt att se
meningen i att konstruera koder som blir en besvärlig formalitet som ska finnas i
posten men som inte ger så mycket utdelning.403 Enligt Informant F är ämnesord
bättre än själva klassifikationen och hen anser att biblioteken borde arbeta för att
utveckla väl användbara ämnesord och klartext på hyllorna: 

Många poster i WorldCat ligger ju utan klassifikation, det verkar ju som bibliotek klarar sig
ändå. Man kör med ämnesord [...]404 

Informant F menar att de nyttjar ämnesord istället och att det verkar som att
biblioteken inte går under för det.405 I Lina Wersälls uppsats delar informanterna
ifrågasättandet kring att DDK kommer att spela en självklar roll i framtiden. En
informant menar att så länge biblioteken i Sverige kommer nyttja
klassifikationssystem förblir troligtvis DDK kvar, men eventuellt blir det så att
klassifikationssystem tenderar att upplevas som något förlegat och därmed kanske
kommer det uppstå nya sätt att ordna samlingarna på.406 

3.6.2 Klassifikationens betydelse
En fråga som dyker upp i intervjuerna är vilken funktion klassifikation kommer ha
i framtiden och hur det i sin tur påverkar biblioteken. Informant F menar att för
musikens del har DDK inte någon större roll att fylla:

Jag vet inte, det är väl mer klassifikationen, kanske inte Deweys framtid så mycket mer än
vad klassifikation har för framtid, om det har nån framtid. Ja, jag vågar inte gissa vad som
kan hända. Jag tror inte Dewey i sig har så stor roll att spela för musik [...]407 

I kontrast till Informant F:s uttalande menar Informant A att fördelen med ett
klassifikationssystem är att det har en hierarkisk struktur och att det finns en
tydlig organisering: 

Det som är fint med ett klassifikationssystem, det som är fördel med klassifikationssystem
framför ämnesord det är ju att det är hierarkiskt och att man kan lägga till och dra ifrån och gå
upp och ner i hierarkierna. Det är ju det som är dom stora fördelarna och jag tror i framtiden
med länkad data och sådär, som ju kommer på bred front, så finns det en poäng i att ha ett
klassifikationssystem.408

Informant D menar också att klassifikationssystem spelar en betydande roll: 

403 Intervju med Informant C, s. 9.
404 Intervju med Informant F, s. 3 f.
405 Intervju med Informant F, s. 3 f.
406 Wersäll (2012), s. 64.
407 Intervju med Informant F, s. 10.
408 Intervju med Informant A, s. 5.
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[…] att det finns en klassifikationssystem, det är ju jätteviktigt därför att vi ska leda
låntagarna till eller visa på vad som finns och då måste vi ha ordning på saker och ting och
försöka stoppa in saker på rätt hylla.409 

I likhet med Informant A och D:s utsagor ovan gällande klassifikationssystemens
betydelse trycker Birger Hjørland på att i samverkan med indexering,
dokumentbeskrivning och metadata, utgör klassifikation basen för
kunskapsorganisation och möjligtvis också kärnan inom biblioteks- och
informationsvetenskap. Hjørland menar att strategin för att utveckla kunskaps-
organisation borde baseras på premissen att dagens användare har tillgång till
Internet och att varje klassifikationssystem måste ta itu med denna utmaning för
att kunna konkurrera i system och service.410 Dock menar andra informanter att
ämnesorden har potential att utvecklas till att just bli det användarvänliga
systemet för dagens användare som eftersträvas. ”Vad är meningen med att ha
Deweykoder, det räcker väl med ämnesord”, uttrycker Informant F och menar att
ämnesord verkar fungera bra. Hen betonar att det har varit heligt att använda
klassifikation och exemplifierar med att det i BTJ:s system inte går att lägga in en
post utan att den har en klassifikation för då blockeras posten.411 Informant B
menar att:

[…] det spelar inte så stor roll tycker jag vilket klassifikationssystem man använder eftersom
det är andra saker som spelar roll: för sökbarheten mycket, för användarnas del [...]412

I likhet med Informant F anser Informant B att arbetet med uniforma titlar eller
ämnesord nästan är mer viktigt än själva klassifikationen.413 Detta kan jämföras
med Rowley och Hartleys resonemang att för att ett klassifikationssystem ska vara
framgångsrikt måste det finnas tillgängligt för både användare och bibliotekarier.
Utsagorna ovan av Informant F och B kan, i likhet med Rowley och Hartleys krav
på tillgänglighet, uppfattas som att utvecklingen av ämnesord skulle vara en
möjlighet att göra klassifikation användarvänligt.414

År 2012 tillkom en ny lag om pliktleverans av elektroniskt material vilket
innefattar material som har tillgängliggjorts för allmänheten i Sverige. Lagen, som
enbart omfattar svenskt elektroniskt material, är ett komplement till
pliktexemplarslagstiftningen vilken inbegriper tryckt och audiovisuellt material.415

Informant A menar att det massiva intaget av metadata och filer på sikt kommer
att importeras mer eller mindre maskinellt: 

409 Intervju med Informant D, s. 5.
410 Hjørland (2012), s. 299 f.
411 Intervju med Informant F, s. 6 f.
412 Intervju med Informant B, s. 9.
413 Intervju med Informant B, s. 9.
414 Rowley & Hartley (2008), s. 171.
415 Kungl. bibliotekets webbsida > Startsida > Pliktleverans > Elektroniskt material [2016-04-12];
Regeringens proposition 2011/12:121: Leveransplikt för elektroniskt material (2012), s. 5.
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Dewey och andra klassifikationssystem kommer kanske att få en mindre betydelse på sikt i
och med att maskinella intaget av metadata kommer att bli större, det är vad jag tror [...].416 

Informant A ställer sig frågan om det då skulle finnas möjlighet att kunna
klassificera den växande mängd av e-material enligt DDK. Eventuellt tror hen att
vissa urval kommer göras vilket dock skulle kräva alltför många katalogisatörer
för att gå igenom materialet. Enligt Brian Redfern är tiden en central resurs för att
arbeta och utveckla system och får därmed konsekvenser för kvaliteten på
bibliotekens service.417

Likt Informant A menar Informant E också att i och med e-pliktens leverans
av digital musik är eventuellt klassificering av sådant material något som kommer
att minska på sikt:

Tänkte på digital musik, det här med e-plikt, det är ju på gång. Där kanske det är ifrågasatt
om man ska klassificera det. Så att utvecklingen kanske blir så att det automatiskt minskar
behovet av Dewey kan man säga, för musiken i varje fall. För tryckta medier då kanske det är
en annan situation.418

I linje med Informant E menar Informant A att det ökade intaget av elektroniskt
material kommer eventuellt orsaka att katalogisatörsarbetet görs om. Troligtvis
förändras katalogisatörsrollen till att mer fungera som en redaktör:

Idag sitter du ju och skriver av titlar och namn och sånt där, men du kanske får in det och sen
så sitter du och kollar ”ja, men den här namnformen har vi ju bestämt att det ska heta
Lagerlöf, Selma och så ska det vara födelseår och dödsår” och då rättar du till det liksom [...]
kanske att man kan lägga Deweykod på delar av materialet kanske, men det där är ju upp till
dom som sitter på pengarna [...]419

Redfern pekar på att bibliotek sällan har omfattande resurser utan ofta har
hårdragna ekonomiska budgetar.420 I relation till detta bör det diskuteras om den
resurskrävande insatsen är av betydelse och värde för biblioteken. Enligt
Informant A arbetar eventuellt den framtida katalogisatören mer med
kontrollering av namnformer och standardisering. Som hen ser det finns det med
denna utveckling en risk för att ”katalogisatörskrået” minskar i omfång, men att
det måste finnas någon form av övervakning av maskinellt intagen metadata: 

[...] man kör ju inte ner vad som helst i sin databas, det gör man ju inte utan nån sorts
kvalitetskontroll har man ju [...].421 

Informant A:s utsaga kan återkopplas till Hope A. Olsons betoning att
bibliotekarier har makten att göra selektiva urval och bestämma hur ämnen blir

416 Intervju med Informant A, s. 13 f.
417 Redfern (1978), s. 11 f.
418 Intervju med Informant E, s. 9.
419 Intervju med Informant A, s. 15.
420 Redfern (1978), s. 12.
421 Intervju med Informant A, s. 15.
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representerade i ett klassifikationssystem.422 Även Ulrika Kjellman påpekar att
standardisering har som syfte att gynna samarbeten mellan olika aktörer.
Emellertid menar Kjellman att en av de negativa aspekterna är att en standard
aldrig är opartisk utan förmedlar ett kunskaps- och informationsperspektiv vilket
sker på bekostnad av andra.423 I samråd med användarna skulle det kunna uppstå
en bättre kommunikation kring hur det selektiva urvalet påverkar användar-
gruppen och hur det skulle kunna förbättras.

Då biblioteken idag konkurrerar med sökmotorer såsom Google uppfattar
Informant A att användare idag ofta gör fritextsökningar:

Dom flesta vill att det ska vara enkelt om man söker fritext, fastän man ofta kan ju gå in och
söka i olika delfält och sådär. Man kan söka på namn, man kan söka på titlar och man kan
söka på i klassifikationsfält enbart [...] man är så bortskämd nu också med Google och andra
såna här söktjänster att man skriver in nånting i en ruta och sen så får man jättebra träffar för
dom har fantastiska system ju som utvärderar och lägger dom bästa träffarna överst.424

Återigen betonar Informant A att ett ämnesträd skulle vara en bra lösning, men att
det tyvärr inte är någon mening om ingen användare brukar det.425 Liksom
Informant A uppfattar Informant E att användarna mestadels gör fritextsökningar
på genre och artister, och att det inkommer väldigt få frågor angående DDK. Hen
tror att det visserligen kan vara en skillnad mellan exempelvis forskare och övriga
användare i vilka som eventuellt har mest glädje och nytta med DDK-koder.426 I
likhet med intervjupersonernas utsagor kring klassifikationssystemens kommande
tid anser Jens-Erik Mai att framtida system måste ha användarnas behov i åtanke
vilket tidigare inte har prioriterats i klassifikationssystem.427 Även Rowley och
Hartley menar att under indexering måste användargruppen finnas i åtanke för att
ett system ska bli användbart.428 

Flera informanter upplever att genom användandet av DDK kommer
ämnesorden att få viktigare betydelse. Informant C uppfattar att på sin avdelning
är ämnesorden redan nu det primära verktyget. Hen anser att det borde läggas mer
tid på att använda det vardagliga språket annars kanske bibliotekarier missar det
som användare söker på.429 Den ständiga utvecklingen mot förenkling upplever
Informant G är en uppgift som klassifikationssystem måste hantera. Liksom
Informant A anser Informant G att bland användarna nyttjas främst
fritextsökningar. Google uppfattas som en stark konkurrent till bibliotekens egna
system vilket leder till frågan om vad nyttan med klassifikationssystem är: 

422 Olson (2002), s. 4.
423 Kjellman (2009), s. 229 f.
424 Intervju med Informant A, s. 5.
425 Intervju med Informant A, s. 5.
426 Intervju med Informant E, s. 7.
427 Mai (2010), s. 639.
428 Rowley & Hartley (2008), s. 111.
429 Intervju med Informant C, s. 6.
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[…] om det innebär nånting så är det att det kanske var onödigt att införa ett nytt
klassifikationssystem om nu huvudtaget klassifikationssystemet kanske i framtiden inte spelar
så stor roll kan man tycka såhär efterhand, men det kanske inte var nåt man kunde ana för tio
år sedan.430

Informant G betonar att hen tycker det är stimulerande att arbeta med DDK men
att det på sikt kan ifrågasättas om hens utförda arbete har varit i onödan.431 Birger
Hjørland menar att klassifikation har den stora fördelen att möjliggöra
sammanförandet av relevanta ämnen och göra dem sökbara. Google kan vara ett
kraftfullt verktyg men än så länge har det inte möjligheten att klassificera och
prioritera den mest relevanta informationen.432

Utifrån informanternas utsagor ovan kan det fastställas att det är svårt att säga
hur framtiden kommer att se ut och vilken funktion klassifikation kommer att
fylla. Som tidigare visat anser några av mina informanter att det borde göras fler
studier kring användares uppfattningar kring DDK och sättet de söker reda på
information inom DDK. Detta kan återknytas till Brian Redferns resonemang att
om bibliotekarier förutsätter att klassifikation är viktigt utan att ta hänsyn till
användarnas åsikter vilket riskerar att klassifikationen blir icke-användarvänlig.433

Det som kan konstateras är att om klassifikationen ska hållas aktuell måste det ske
i någon form av samråd med användarna.

430 Intervju med Informant G, s. 11.
431 Intervju med Informant G, s. 11. 
432 Hjørland (2012), s. 311.
433 Redfern (1978), s. 11.
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4. Slutdiskussion

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur bibliotekarier uppfattar
klassifikationsövergången från SAB-systemet till DDK och dess inverkan på
musikområdet. För att uppnå detta har jag utfört kvalitativa intervjuer med sju
bibliotekarier och undersökt hur deras uppfattning kring denna klassifikations-
övergång har varit och hur den fungerar i praktiken. Samtliga intervjuer har
genomförts ansikte mot ansikte och sedan transkriberats för analys.

De frågor som ställdes i uppsatsens inledning var:

• Vilka förändringar upplever informanterna att klassifikationsövergången
har inneburit för musikområdet?

• Upplever informanterna idag ett problem med denna övergång och vad
består problemet isåfall i? 

• Hur resonerar informanterna kring konsekvenserna av övergången, dels
för de själva men även för användarna?

Uppfattningarna om huruvida det i dagsläget finns en problematik i användandet
av DDK inom musikområdet förefaller variera. Vid införandet av DDK kände sig
de flesta av informanterna skeptiska gentemot denna övergång. För
musikområdets del ansågs införandet problematiskt men att det var ett beslut som
skulle följas. De utbildningar informanterna deltog i uppfattades positivt av de
flesta. Dock menar informanterna att trots att de idag har blivit mer vana att
använda DDK uppfattas systemet fortfarande som svårhanterligt. Även då DDK
är skapat för hyllplacering är det flera av informanternas arbetsplatser som inte
nyttjar DDK-koder på hyllorna på grund av dess komplexitet.

Flera av informanterna menar att musikområdet visserligen kan ställa
specifika krav på ett klassifikationssystem men att det eventuellt inte är unikt utan
att det finns andra ämnesområden inom DDK som också ställer liknande krav.
Enligt Mark McKnight kräver katalogisering av musikrelaterat material
grundläggande musikkunskaper för att veta vad ett musikobjekt är för något.434

Informanterna menar också att sådana kunskaper är nödvändiga inom
434 McKnight (2002), s. 2. 
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musikområdet, inte minst inom populärmusikklassifikation, men att det troligtvis
inte är unikt för musikområdet. 

Gällande klassisk musik och noter uppfattas SAB och DDK i det närmaste
likvärdiga. Men för musikinspelningar, folkmusik och populärmusik ansågs DDK
rudimentärt. Ur den aspekten ansåg informanterna att DDK var gammaldags,
exempelvis då det enbart fanns en grundlig kod för rockmusiken vilket flertalet
informanterna uppfattade som primitivt. Sue Batley anser att en fördel med ett
klassifikationssystem är att det ska kunna ha möjligheten att inkorporera nya
ämnen435 där DDK kan uppfattas som icke-flexibelt gällande musikinspelningar
och populärmusikområdet. Potentialen att förbättra dessa områden och få till ett
utförligare samarbete finns, men i dagsläget uppfattas det som att det inte
föreligger något intresse från den amerikanska Deweyredaktionen att göra det.
Hope A. Olson menar att en risk med standardisering är att det kan ske en
exkludering av områden som inte anses lika viktiga.436 Jag anser att ett exempel på
det är DDK:s behandling av musikinspelningar och populärmusikområdet. Några
informanter uppfattar det som ett icke-tillfredsställande svar från Dewey-
redaktionen att de grundliga koderna för dessa områden kan lösas med tillägg av
ämnesord. En del informanter uppfattar detta som ett tecken på ointresse för
vidareutveckling av dessa områden.

DDK ska användas med hjälp av ämnesord vilket dock flera informanter
uppfattar som positivt då ämnesord nu fått mer utrymme än tidigare. Eftersom
informanterna uppfattat DDK-koder mer som en formalitet menar de att
ämnesorden har blivit allt viktigare och skulle kunna utgöra ett alternativ till ett
specialanpassat system för musik. Istället för att ägna tid åt att konstruera koder
finns önskemål bland informanterna att vidareutveckla ämnesorden vilket skulle
kunna motsvara Jennifer Rowley och Richard Hartleys betoning på ett
klassifikationssystems strävan efter användarvänlighet.437 Arlene G. Taylor och
David P. Miller understryker att för att skapa ett system som är allmängiltigt krävs
att systemet nyttjar en terminologi som är logisk för både användare och
bibliotekarier.438 Musik kan uppfattas som ett föränderligt område där stilar och
genrer byts ut kontinuerligt. Att arbeta fram ett vokabulär vilka användarna nyttjar
och förtydligande av ämnesord anser jag kan vara ett sätt att sträva efter
användarvänlighet. 

Majoriteten av informanterna menar att det finns positiva avsikter med att
använda ett internationellt anpassat system som främjar samverkan över
nationsgränser och institutioner. Tyvärr har detta informationsutbyte inte gynnat
musikområdet så mycket eftersom det i stort sett inte är något bibliotek utomlands
som använder DDK för musikinspelningar och populärmusikområdet.

435 Batley (2005), s. 20. 
436 Olson (2002), s. 142.
437 Rowley & Hartley (2008), s. 184 f. 
438 Taylor & Miller (2000), s. 277. 
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Uppfattningen är att för musikområdets försvann i viss mån klassifikations-
övergångens fördel med internationalisering. Enligt Birger Hjørland kan en
internationell standardisering riskera att bli problematisk eftersom information
och kunskap uppfattas olika beroende på dess kontext.439 Flera informanter menar
att klassifikationssystem måste anpassas och göras relevant för det sammanhang
där det ska verka, vilket var en fördel med SAB-systemet. Både KB och MTB
skapade lathundar för klassificeringsarbete med DDK vilket jag uppfattar som en
konsekvens av att få det att fungera för svenska förhållanden. Några informanter
anser att anamma ett specialdesignat system skulle eventuellt vara bra, men de
flesta informanter menar att det inte skulle vara användarvänligt. I så fall skulle
det enbart kunna användas av en begränsad grupp och dessutom är det i dagsläget
inte realiserbart: nu är det bestämt att DDK är standardsystemet och då förhåller
man sig till det. Några informanter anser att för musikområdets del hade SAB
kunnat fått vara kvar som ledande system, medan enstaka uppfattade SAB som ett
specialanpassat system för musik i och med dess detaljrikedom och anpassning
efter svenska förhållanden. 

Övergången har inneburit att katalogisatörer har fått lära sig att bygga koder i
DDK jämfört med i SAB där det uppfattas att det redan fanns tydliga koder som
kunde väljas mellan. DDK:s fasettering ställer högre krav på katalogisatörens
noggrannhet då all information ska samlas i en kod. Uppfattningen kring detta är
bland informanterna varierad där det finns positiva röster som anser att det är
stimulerande att konstruera koder och bekanta sig med någonting nytt, samtidigt
som det krävs mer av katalogisatören. Det positiva med dubbelklassificering med
både SAB och DDK är att det ger en ökad precision och kan fungera som hjälp
vid osäkerhet med DDK. Enligt Svensk biblioteksförenings utvecklingsråd ansågs
det behövligt att dubbelklassificera med bägge systemen under en övergångs-
period.440 För att återkoppla till Brian Redfern är detta negativt i den aspekten att
det är tids- och resurskrävande.441 Dessutom riskerar detta att skapa förvirring för
användarna. En del positiva röster bland informanterna uppger att det är
stimulerande att nyttja och lära sig ett nytt system, även om det kan ifrågasättas
om det är avsikten med ett klassifikationssystem. Bland informanterna finns en
önskan om att lära sig hantera systemet bättre, men där det i dagsläget inte finns
tid till det.

En av anledningarna till att flera av informanterna är skeptiska gentemot DDK
är dess notation som i flera avseenden anses vara icke-användarvänlig för både
användarna och bibliotekarierna. Detta går i linje med Rowley och Hartley vilka
uppger att ett systems notation är en viktig funktion för dess användarvänlighet.442

Ett av de krav som finns är att notationen ska vara lätt att komma ihåg och inte

439 Hjørland (2012), s. 310. 
440 Dewey som klassifikationssystem – varför bör vi byta ut SAB? (2008), s. 7. 
441 Redfern (1978), s. 11.
442 Rowley & Hartley (2008), s. 184.
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vara alltför lång. Enligt Lois Mai Chan och Joan S. Mitchell är notationens
huvudsakliga syfte att genom att synliggöra klassifikationens grundtanke få
systemet att fungera.443 Emellertid menar Rowley och Hartley att ett bra system
ska kunna presentera klassifikationen och synliggöra objektets innehåll med en
enkel och fungerande notation.444 Flera informanter uppfattar att för att få en väl
beskrivande klassifikationskod för musikrelaterat material i DDK tenderar
notationen att bli en lång sifferkombination vilket försämrar användarvänligheten
för både bibliotekarierna och även användarna. Detta är en tydlig nackdel med
DDK, då SAB ansågs väl utbyggt för musikområdet med kortare koder vilket
upplevdes som mer användarvänligt. Ett systems expressivitet kan vara på
bekostnad av användarvänligheten vilket informanterna uppfattar att DDK:s
notation är. Dessutom uppfattas det problematiskt att DDK:s decimalpunkter inte
tar hänsyn till de olika fasetterna i en klassifikationskod utan införs efter var tredje
siffra. 

Överlag menar informanterna att denna klassifikationsövergång mest påverkar
bibliotekarierna då användarna troligtvis inte berörs i samma utsträckning. Det
spelar sannolikt mindre roll för användarna vilket klassifikationssystem som
används, oavsett om det är SAB eller DDK. Det som emellertid ansågs vara den
stora fördelen med SAB var dess förankring bland både bibliotekarier och även
bibliotekets användare. Då klassifikationssystem är sätt att betrakta omvärlden är
det inte otroligt att det sker en förändring vid ett byte av ett svenskt anpassat
system till ett amerikanskt. Sedan är frågan vems syn som förändras och i vilken
utsträckning. I stort sett har troligtvis inte synen på musik förändrats i och med
denna övergång. En del informanter menar att om klassifikationsövergången har
gjort någon inverkan på musikområdet är det på de som arbetar med systemet men
sannolikt i liten utsträckning. 

En fråga som kräver fortsatta diskussioner är vad som är vitsen med ett
klassifikationssystem. Rowley och Hartley anser att kunskapsorganisation är
behövligt för att kunna sortera in och finna relevant information till användarna.445

Några informanter menar att klassifikation är viktigt för biblioteksarbetet och
uppfattningen är att DDK troligtvis är här för att stanna. Samtidigt som det kan
ifrågasättas vad syftet med ett sådant klassifikationssystem är om DDK anses som
sämre anpassat för musikområdet och få använder det. Enligt Brian Redfern är
ordning på ett bibliotek en förutsättning för att det ska fungera men problemet är
att bibliotekarierna antar att klassifikation är viktig utan att ta reda på hur
användarna uppfattar det. 446 Den ökande leverans av e-pliktmaterial gör att
katalogisatörsrollen förändras och därmed hur biblioteken katalogiserar sitt
material. Informanterna uppfattar att användarna antagligen inte gör sökningar på

443 Chan & Mitchell (2010), s. 25. 
444 Rowley & Hartley (2008), s. 184 f.
445 Rowley & Hartley (2008), s. 4.
446 Redfern (1978), s. 11.
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DDK-koder i bibliotekskatalogen utan främst nyttjar fritextsökningar och
sökningar på titel. Där spelar ämnesorden troligtvis en viktig roll. Idén att skapa
ett ämnesträd uppfattas bland informanterna som användarvänligt men kan
ifrågasättas då det visat sig att det är få användare som nyttjar Libris ämnesträd.
Informanterna menar att det borde undersökas mer kring hur användarnas syn på
systemet är och hur de söker reda på information. Uppfattningen är att användarna
troligtvis inte varit i åtanke vid denna klassifikationsövergång. Rowley och
Hartley menar att för att få ett bra system måste det gynna de som arbetar med det
och de användare som ska använda systemet.447 Joacim Hansson menar att ett
klassifikationsbyte inte görs för användarnas skull utan för bibliotekens.448 Detta
kan jämföras med Jens-Erik Mais uttalande om att kunskap är sociala
konstruktioner där hen anser att för att klassifikationssystem ska kunna behålla sin
trovärdighet bland användarna måste systemet utvecklas i samspråk med dem.449 

Enligt Hjørland måste det föras ett samtal mellan olika perspektiv och
intressen om klassifikation ska ha någon relevans.450 Den bland informanterna
upplevda konkurrensen från sökmotorer som Google och den ideliga strävan mot
förenkling gör att biblioteken nog i större grad måste bejaka användarnas
synpunkter på hur de använder ett klassifikationssystem.

447 Rowley & Hartley (2008), s. 171.
448 Hansson (2012), s. 149.
449 Mai (2010), s. 639.
450 Hjørland (2012), s. 310. 
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5. Sammanfattning

I denna uppsats har sju stycken intervjuer genomförts med bibliotekarier kopplade
till musikområdet för att undersöka deras uppfattningar angående
klassifikationsövergången från SAB till DDK och dess inverkan på
musikområdet. Jag har velat ta reda på vilka för- och nackdelar som denna
övergång medfört och hur det inte bara påverkat klassificeringsarbetet utan också
bibliotekarierna respektive användarna. Vid genomförandet av intervjuerna har
jag använd mig av kvalitativ forskningsintervju baserad på Steinar Kvale och
Svend Brinkmanns anvisningar. Intervjuerna har genomförts och spelats in ansikte
mot ansikte med samtliga informanter för att sedan transkriberas som underlag till
analysdelen. Vid analysen har jag använt mig av teorier om funktionella krav på
klassifikationssystem.

I uppsatsens inledningskapitel görs en kort presentation kring KB:s
klassifikationsövergång till DDK som följs av en redogörelse av mitt källmaterial
och metod. I det andra kapitlet presenteras de teorier om funktionella krav på
klassifikationssystem jag harar använt mig av i uppsatsen.  Undersökningsdelen
består av två huvudsakliga avsnitt där den första presenterar de bägge
klassifikationssystemen och ett avsnitt om vad musikklassifikation innebär, och
den senare delen behandlar intervjupersonernas uppfattningar om klassifikations-
övergången och på vilket sätt det har haft inverkan på musikområdet. Resultaten
visar att DDK uppfattas vara sämre anpassat för musikinspelningar och för
populärmusikområdet än SAB. Vidareutveckling av ämnesord uppges skulle
kunna vara en lösning på detta. Systemen anses likvärdiga i utförlighet rörande
klassisk musik och noter. Positiva uppfattningar finns kring det internationella
informationsutbytet som DDK kan erbjuda men eftersom det är få bibliotek i
världen som använder DDK för musikinspelningar och populärmusik gynnas inte
musikområdet av den tänkta fördelen med övergången.

En fråga som kvarstår för framtida utveckling och forskning är hur
klassifikationssystem ska fungera och vad syftet med sådana kommer att vara.
Mina informanter återkommer till användarnas uteblivna närvaro i denna fråga
vilket skulle kunna vara föremål för vidare forskning: att ta reda på hur
användarna nyttjar DDK-systemet för sökning av musikrelaterat material och
deras perspektiv på saken. 
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Appendix

Intervjufrågor

Bakgrundsfrågor

– Vad arbetar du som/med?

– Hur länge har du arbetat som det?

– Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

Klassifikationsövergången från SAB till Dewey decimalklassifikation
(DDK) med fokus på musikområdet

 

– Hur upplevde du klassifikationsövergången från SAB till DDK?

– Vilka för- och nackdelar upplever du har varit med övergångsprocessen?

– Anser du att klassifikationsövergången är/har varit en framgångsrik
åtgärd?

– Finns det en problemat ik idag med a t t använda DDK i
klassificeringssammanhang inom musikområdet?

– Om det finns en problematik är det enbart ett problem i Sverige eller hur
diskuteras frågan utomlands?
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– Upplever du att uppfattningen kring DDK har ändrats inom musikområdet
sedan DDK infördes i Sverige? I så fall hur?

– På vilket sätt fungerar SAB bättre eller sämre för musikrelaterat material?

– Vilka för- och nackdelar finns det med DDK respektive SAB inom
musikområdet?

– Hur fungerar det att dubbelklassificera musikrelaterat material med både
SAB- och DDK-koder i katalogposterna? 

– Är DDK och SAB skiftande väl anpassat för olika objekt, exempelvis
musikalier, audiovisuella medier, musiklitteratur etc.?

– St ä l l e r m us ik r e l a t e r a t m a t e r i a l s pec i f i ka / a nd ra k r a v på
klassifikationssystem än vad övriga ämnesområden gör?

– Har du fått gå någon utbildning eller kurs kring DDK:s
musikklassificering? I så fall hur har du upplevt att den/dessa har varit?

– Vad får ämnesord för betydelse för musikområdet inom DDK?

– Påverkar denna klassifikationsövergång enbart bibliotekarierna eller även
användarna? På vilket sätt i så fall?

– Kan problematiken variera beroende på om man arbetar med musik på
bibliotek (exempelvis folk- och universitetsbibliotek) som inte är
specialiserade musikbibliotek?

– Tror du att det är viktigare att använda ett klassifikationssystem som är
internationellt anpassat istället för ett system som är anpassat efter svenska
behov? Varför?

– Skulle det vara bättre att använda ett specialgjort klassifikationssystem för
enbart musikrelaterat material?

– Får denna klassifikationsövergång konsekvenser för synen på musik?

– Vad tror du om DDK:s framtid inom bibliotekets musikområde?
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