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Abstract: The aim of this thesis is to investigate the understanding of 

classification as it is manifested in the discussion of 
implementing DDC in the BIBSAM-libraries. This is 
accomplished through the answering of three questions:  
1. How does the discussion go about the implementation of 

DDC in the "Cataloguing practises: a survey of Swedish 
research libraries" project? 

2. Have there been any criticism against the project or the 
implementation and, in that case, what does it say? 

3. How did the discussion go when an implementation of 
DDC was discussed in the beginning of the twentieth 
century? 

From the standpoint that bibliographic practice is to be 
understood as a social practice where sociohistorical 
considerations has to be taken when discussing knowledge 
organization, the authors scrutinised reports and articles 
regarding the "Cataloguing practises: a survey of Swedish 
research libraries" project, and conducted ten unstructured 
interviews with people with insight in the project or other 
relevant experiences of cataloguing and classification. The 
study shows that the argumentation in the discussion of the 
bibliographic practice mainly regards technological and 
economical aspects and that little interest is devoted to 
societal implications. The authors conclude that 
sociohistorical issues are given too little focus and make an 
attempt to place the bibliographic discussion in an 
institutional and ideological context. 
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1 Inledning och syfte 
 
Bibliotekens funktion i samhället är på intet sätt självklar och diskussionerna om denna 
torde vara lika gammal som själva biblioteken som företeelse. Och det är inte enbart 
funktionen i samhället som isolerad företeelse i sig som faller inom ramen för dessa 
diskussioner, utan även de faktiska verksamheterna på biblioteken äger relevans i 
sammanhanget. Frågor som berör utbud, användare och metoder inom de olika 
bibliotekstypernas verksamhet är alltid aktuella, och även om dessa frågor diskuteras 
med varierande intensitet så berör de ändå hela tiden bibliotekens kärnverksamhet och 
därmed även deras identitet. Någon för biblioteken alltid gällande, formellt definierad, 
funktion kan svårligen formuleras då den verklighet biblioteken verkar i hela tiden är 
stadd i förändring. Detsamma gäller även för den verksamhet som bedrivs och de 
metoder som tillämpas inom bibliotekssektorn som även dessa bestäms av 
omständigheter som förändras, och dagens lösning på gårdagens problem kan i 
framtiden behöva korrigeras efter morgondagens situation. Således är de utmaningar vi 
ställs inför på något sätt bestämda av kontextuella hänsyn och vid vissa perioder, som 
till exempel då man inom bibliotekssektorn, och även samhället i stort, befinner sig i 
intensiva förändringsskeenden, så blir funktions- och verksamhetsdiskussionen särskilt 
aktuell. Vi befinner oss i en sådan period i detta nu där bland annat gränserna mellan 
olika bibliotekstyper börjar suddas ut och där stora framsteg vunnits inom framförallt 
informations- och kommunikationsteknologiska områden. Sambibliotek, digitala 
bibliotek och hybridbibliotek är exempel på bibliotekstyper som uppstått relativt 
nyligen, och de nya typer av dokument som tillkommit i och med digitaliseringen samt 
den kommunikationsteknologiska utvecklingen har på ett påtagligt sätt förändrat 
möjligheterna till utbyte av material och tjänster mellan olika bibliotek. Detta har lett till 
att man i biblioteksvärlden står inför nya utmaningar när det gäller den bibliografiska 
praktiken. I denna situation har Kungliga biblioteket (KB) initierat ett projekt, 
katalogutredningen, för att undersöka möjligheterna att rationalisera arbetet och utöka 
samarbetet och informationsutbytet biblioteken emellan. I första hand gäller KB:s 
projekt BIBSAM-biblioteken men även övriga Libris-bibliotek kan komma att 
påverkas. Det är dessutom en inte helt orimlig tanke att också andra bibliotek kan, och 
med största sannolikhet kommer att, beröras då KB i egenskap av nationalbibliotek har 
ett indirekt inflytande på en stor del av den svenska bibliotekssektorn. I delar av det 
utredningsmaterial som tagits fram, och särskilt då i katalogutredningens delstudie 3, så 
anges en implementering av det angloamerikanska klassifikationssystemet Dewey 
Decimal Classification (DDC) i BIBSAM-biblioteken som en väg att gå för att 
rationalisera arbetet i de berörda biblioteken.1 Ett införande av nämnda system innebär 
förändringar av den bibliografiska praktiken vid biblioteken och förändringar, av vad 
för slag de vara månde och var de än sker, vågar vi påstå genomförs sällan helt 
friktionsfritt. Intressemotsättningar, grundade i de inblandades syn på, och förståelse av, 
sin verksamhet och funktion, är snarare regel än undantag när förändringar diskuteras 
och detta torde även gälla när man diskuterar förändringar som rör bibliotekens 
bibliografiska praktik och således även i den nu aktuella situationen när DDC nämns i 
den bibliografiska diskussionen. Och det är de inblandades syn på klassifikation och 
argumentationen för och emot DDC i denna diskussion som vi ämnar undersöka i 
föreliggande arbete. 

                                                 
1 Svanberg, Margareta 2006. Övergång till Dewey Decimal Classification. Vad skulle det innebära?: 
Delstudie 3 i Katalogutredningen. 
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Idén att införa DDC i Sverige är inte någon ny tanke som uppstått i dagens situation 
utan frågan var lika aktuell för ett sekel sedan när folkbibliotekstanken på allvar började 
göra sig gällande i landet och då Valfrid Palmgren propagerade för ett allmänbibliotek 
med de angloamerikanska public library-institutionerna som förebild. Även då befann 
man sig i bibliotekssverige i ett skede där stora changemanger inom biblioteksvärlden 
ägde aktualitet. Då som nu suddades vissa gränser mellan delar av biblioteken ut och 
även då eftersöktes samfällda metoder med önskan om en sektor på en mer enhetlig 
grund för att underlätta samverkan och utbyte mellan biblioteken. Även den gången dök 
DDC upp som förslag på tillämpligt klassifikationssystem. I den diskussion som då 
fördes om den bibliografiska praktiken var intressemotsättningarna mellan förespråkare 
för och motståndare till DDC synliga i debatten. Den gången förkastades dock DDC till 
förmån för konstruktionen av ett eget system, SAB-systemet. Vad man som 
klassifikationsintresserad slås av i dagens situation är den, åtminstone vid en första 
anblick, tystnad som råder kring katalogutredningen och ett eventuellt införande av 
DDC och de eventuella följder detta kan få. Som vi nämnt tidigare brukar oftast 
förändringar eller förslag till förändringar leda till diskussioner eller att 
intressemotsättningar uppstår. Ett inte allt för orimligt antagande är att även denna nu 
aktuella eventuella förändring torde vara föremål för vissa meningsskiljaktigheter, 
meningsskiljaktigheter som skulle kunna ha sitt ursprung i synen på klassifikation, både 
med avseende på en idénivå och på en mer praktisk nivå. Med idénivå menar vi här 
idéer om vad klassifikation innebär och synen på klassifikationsarbete, medan vi med 
praktisk nivå menar specifika klassifikationssystem i förhållande till bestånd och behov. 
I vår uppsats undersöker vi idénivån genom att se på hur synen på klassifikation tar sig 
uttryck i katalogutredningen och den praktiska nivån genom att undersöka på vilket sätt 
DDC anses passa LIBRIS-bibliotekens behov. Båda dessa aspekter på 
katalogutredningen utgör fokus i detta arbete. Att olika människor dessutom har olika 
uppfattningar om vad klassifikationsarbete innebär och olika preferenser när det gäller 
klassifikationssystem därom tvivlar vi icke, och mer explicit formulerat så är syftet med 
föreliggande arbete att undersöka vilken syn på klassifikation som kommer till uttryck i 
KB:s katalogutredning samt att undersöka meningsskiljaktigheterna i en eventuell 
diskussion om denna genom att se på argumentationen för en eventuell övergång till 
DDC.  
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2 Frågeställningar 
 
För att undersöka diskussionen och genomföra den studie vi föresatt oss att göra så 
utgår vi från tre frågeställningar där de två första utgör huvudfrågeställningar och där 
den tredje frågeställningen är att se som en följdfrågeställning till dessa. 
 

1. Hur ser diskussionen i katalogutredningen ut när det gäller ett eventuellt 
införande av DDC? 

2. Finns det någon uttalad kritik mot katalogutredningen och ett eventuellt 
införande av DDC, och hur tar den sig i sådana fall uttryck? 

3. Hur har diskussionen sett ut tidigare när DDC har aktualiserats som förslag i 
diskussionen om den bibliografiska praktiken? 

 
Efter att dessa frågeställningar besvarats så utkristalliseras ett behov av att förklara 
varför diskussionen om den bibliografiska praktiken, och även den faktiska praktiken i 
sig, ser ut som den gör. Ett försök till en sådan förklaring gör vi genom att i 
slutdiskussionen besvara följdfrågeställningen: 
 

4.   Hur skulle den bibliografiska praktiken, och diskussionen kring denna som den    
kommer till uttryck i katalogutredningen, kunna förklaras utifrån ett synsätt 
inspirerat av delar av den kritiska teoribildning som presenterats inom ämnet 
kunskapsorganisation? 
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3 Tillvägagångssätt 
 
Tillvägagångssättet vid genomförandet av den undersökning vi föresatt oss att exekvera 
och som ligger till grund för vår analys, utgörs av både litteraturstudier och 
ostrukturerade intervjuer. Tillvägagångssättet inbegriper flera moment och rent praktiskt 
innebär detta att de tre frågeställningar vi formulerat i huvudsak riktats mot var sin del 
av det material som utgör empirin i vårt arbete. Frågeställning 1 riktas mot det tryckta 
material som rör DDC-frågan i diskussionerna om den bibliografiska praktiken av idag. 
Frågeställning 2 riktas mot det material som erhållits, de vill säga de svar som 
genererats, vid samtal med personer som varit inblandade i katalogutredningen, samt i 
något förekommande fall med personer utanför utredningen med erfarenhet och 
kompetens som är av intresse i en diskussion om bibliografisk praktik. Frågeställning 3 
slutligen riktas mot det historiska material från början av 1900-talet som rör 
diskussionen om ett eventuellt införande av DDC när en sådan diskussion först var i 
svang. 
 
För att besvara den första frågeställningen så inleder vi kapitlet med en kort redogörelse 
för den situation eller ”tidsanda” i vilken katalogutredningen kommit till stånd. Detta 
för att sätta in den i den historiska kontext i vilken den uppstått. Därefter presenteras 
katalogutredningen med dess olika delar varefter följer en framställning av de resultat 
som frågeställning 1 genererat. Detta innebär att vi först deskriptivt kort redogör för 
diskussionsarenan, för att sedan presentera vad som betonas och vilka argument som 
framförs i katalogutredningens slutrapport, mötesanteckningar, remissvar och artiklar i 
bibliotekspressen som rör katalogutredningen och DDC-diskussionen.  
 
För att besvara frågeställning 2 så har tio ostrukturerade intervjuer genomförts. Hälften 
av intervjuerna gjordes med människor som varit involverade i katalogutredningen och 
den andra hälften med människor utanför utredningens ramar men verksamma inom 
bibliotekssektorn och med kompetens av relevans för frågor som rör klassifikation, och 
som därmed är intressanta i en undersökning av den karaktär vi ämnar genomföra. 
Intervjuerna var ostrukturerade och följde vissa i förhand definierade teman som rörde 
exempelvis informanternas inställning till katalogutredningen och ett eventuellt byte av 
klassifikationssystem. Inledningsvis efterfrågade vi informanternas syn på 
katalogutredningen och tankar om, efter vad det visat sig, avsaknaden av en tydlig 
diskussion om denna och ett eventuellt införande av DDC. Därefter frågade vi efter 
informanternas eventuella kritik och även efter kritik som kommit till informanternas 
kännedom. Redogörelsen för de resultat samtalen givit och som besvarar 
frågeställningen har, i likhet med vad som gäller för frågeställning 1, en tämligen 
deskriptiv karaktär. 
 
När det gäller frågeställning 3 så är tillvägagångssättet väl jämförbart med upplägget för 
frågeställning 1. Den diskussion kring klassifikation som fördes strax före tillkomsten 
av SAB-systemet kontextualiseras, och diskussionen och argumentationen som den då 
tog sig uttryck presenteras deskriptivt. Resultatet av frågeställning 3 skall inte ses, och 
kommer inte att behandlas, på en hierarkiskt likställd nivå som de två föregående 
frågeställningarna, utan kommer snarare att fungera som en fond med vilken vissa 
komparationer kommer att verkställas. 
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Gemensamt för tillvägagångssättet vid besvarandet av respektive frågeställning är att vi 
i det material som undersökts sökt efter argument för eller emot en övergång till DDC. 
Dessa argument har sedan tematiserats och tilldelats kategorirubriker så att varje utsaga 
som associeras med en given kategori presenteras under den associerade kategorins 
rubrik. Önskvärt vid detta förfarande hade varit att skapa disjunkta kategorier och på så 
sätt kunna presentera ”rena” argument. Detta låter sig dessvärre inte göras då få, eller 
inga, argument går att se som fullständiga isolat. Detta delvis på grund av att 
katalogutredningens övergripande rationaliseringssyfte innebär att ekonomiska 
implikationer ingår mer eller mindre implicit även i de argument som inte uttryckligen 
anger detta, men även beroende på att argumenten i övrigt även de har gemensamma 
beröringspunkter. Men även om kategoriernas icke-exkluderande karaktär innebär ett 
visst tillkortakommande så möjliggör de ändå en överskådlig presentation av resultaten 
trots att en viss överlappning på grund av nyss nämnda föreliggande faktum kan 
förekomma. Kategorierna ger oss också identifierbara komponenter att arbeta med för 
analysen av våra resultat. Analysen genomförs på så sätt att vi i ett första steg analyserar 
de respektive kategorierna för sig. Detta görs genom att argumentationen för och emot 
en övergång till DDC sätts i relation till varandra för att se hur respektive argument står 
i förhållande till den motstående positionen, samt om, och i sådana fall i vilken grad, 
argumenten berör likartade aspekter. Med hjälp av tidigare forskning och erfarenheter 
som dokumenterats på andra håll vid diskussion om, och byte av, klassifikationssystem 
så kommer vi sedan att problematisera katalogutredningens argument genom att försöka 
vederlägga eller verifiera om inte argumentens giltighet så dock den vikt som läggs vid 
respektive argument. Slutligen så kommer en mer övergripande och sammankopplande 
diskussion föras där hela argumentationen tas i beaktande och där delar av de försök till 
kritisk teoribildning som presenterats inom ämnet kunskapsorganisation används för att 
analysera katalogutredningen som en helhet. 
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4 Förståelsehorisont 
 
Vår syn på kunskapsorganisation grundar sig i ett tänkande som definierar 
organiserandet av kunskap och information som en delvis social praktik. Detta innebär 
att vi inte ser på universella klassifikationssystem som neutrala indelningssystem av en 
objektiv verklighet, utan att man för att förstå systemen, och diskutera dessa, måste ta 
hänsyn till omgivande faktorer och anamma en sociokulturell medvetenhet och 
kontextuell förståelse. På detta följer logiskt att inte heller det praktiska arbetet med 
klassifikation går att se som en fullständigt neutral och isolerad verksamhet. Denna 
sociokulturella medvetenhet innebär att den bibliografiska praktiken, eller förändringar 
av denna, inte enbart kan förklaras utifrån förändrade tekniska förhållanden utan även 
andra hänsyn måste tas i beaktande som exempelvis ideologiska, kulturella, politiska 
och institutionella faktorer. Således ser vi inte kunskapsorganisation som en objektiv 
praktik, utan menar att organiserandet av kunskap bör förstås i förhållande till 
exempelvis den institution vid vilken organiserandet bedrivs och denna institutions 
position och funktion i relation till det omgivande samhället och dess värderingar. Detta 
gör det fruktbart att implementera samhällsvetenskapliga insikter och teorier i 
diskussionen om bibliografisk praktik. Sådana ansatser har gjorts, om än i begränsad 
omfattning, i ett antal artiklar där artikelförfattarna bland annat inspirerats av idéer från 
den kritiska teorin och diskuterat dessa idéers tillämpbarhet inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen. Detta för att bidra till en teoriutveckling inom ämnesområdet 
och för att öka medvetenheten om vilka faktorer som har betydelse för och påverkar 
organiserandet av kunskap i samhället och samhällets institutioner. Det handlar då inte 
om att överta färdiga teorier från samhällsvetenskap och kritisk teori utan snarare om att 
anamma ett tänkande som hämtar inspiration från denna och som inbegriper 
resonemang om exempelvis maktförhållanden och ideologi vid analyser av 
kunskapsorganisation och bibliografisk praktik vid olika institutioner. Jack Andersen 
och Laura Skouvig skriver i en av dessa artiklar i samband med en diskussion om den 
teoretiska medvetenheten inom ämnesområdet kunskapsorganisation att: 
 

… every understanding and analysis of knowledge organization must move into 
discussions that address society’s social and historical nature and how it influences its 
historically developed forms of social organization. A theoretically informed 
understanding of knowledge organization would therefore situate it in a context of 
social and historical analysis that could invite a critique of the self-understanding of 
knowledge organization.2 

 
Och vidare: 
 

[t]he organization and representation of texts in information systems are surrounded 
and constituted by, we argue, genre and discursive activities and practices.3 

 
Arbetet med kunskapsorganisation, både teoretiskt och praktiskt, måste således förstås 
och förklaras utifrån det sammanhang i vilket systemet konstruerats eller används med 
avseende på exempelvis historiska, kulturella och politiska aspekter. Därtill är det 
nödvändigt att ta hänsyn till institutionella aspekter när man diskuterar 
kunskapsorganisation i olika sammanhang. Med det menar vi att även valet av 
                                                 
2 Andersen, Jack & Skouvig, Laura 2006. Knowledge Organization: A Sociohistorical Analysis and 
Critique, s. 302. 
3 Ibid. 
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klassifikationssystem, och dettas betydelse och funktion, måste förstås i relation till den 
institution vid vilken det skall användas, både med hänsyn till institutionell praktik och 
ideologi såväl som till dess verksamhetsområde och funktion i samhället. Liknande 
resonemang för Joacim Hansson som i en artikel i Progressive Librarian skriver om just 
den institutionella betydelsen för kunskapsorganisationen och den bibliografiska 
praktiken, och att bland annat politiska och ideologiska faktorer påverkar institutionerna 
och dessas verksamhet.4 I artikeln menar han att influenser från exempelvis 
institutionell teori kan bidra till en nödvändig teoriutveckling inom ämnesområdet och 
att en kritisk förståelse av kunskapsorganisation bör anammas för att förstå hur bland 
annat sociokulturella faktorer påverkar institutionernas verksamhet och praktik. Således 
är det inte tillämpligt att tala om absolut neutrala former av kunskap och 
kunskapsorganisation utan det finns många aspekter som det är nödvändigt att ta hänsyn 
till vid analyserandet av bibliografisk praktik, även sådana aspekter som exempelvis 
intressen och intentioner. I arbetet med vår analys av katalogutredningen så har just 
frågan om vilka intressen som ligger bakom en önskan om att förändra den 
bibliografiska praktiken varit ett av de resonemang som vi har burit med oss. 
Institutionella förhållandens betydelse tangerade Hansson redan tidigare när han i sin 
doktorsavhandling konstaterade att: 

 
… ett universellt bibliografiskt klassifikationssystem inte rimligtvis kan ställas i 
relation till något enhetligt objektivt ”kunskapsuniversum”, såsom det ofta har hävdats 
inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga klassifikationsforskningen, utan 
måste analyseras som en del i formulerandet av en ideologisk identitet som sker inom 
ramen för dess specifika institutionella förhållanden i en viss avgränsad historisk 
situation.5 

 
Även Andersen skriver om ideologi i samband med kunskapsorganisation och menar 
bland annat att: ”… knowledge organization systems are always grounded in particular 
ideologies.”6 Detta anser han inte vara ett problem i sig men menar att det är nödvändigt 
att ha kännedom om detta faktum. Han efterfrågar därmed ett kritiskt medvetande när 
det gäller förståelse för och förklaring av olika bibliografiska praktiker och system som 
används inom dessa.7 För vårt vidkommande i detta arbete så ser vi även på 
förändringar av den bibliografiska praktiken och byten av klassifikationssystem utifrån 
en medvetenhet om institutionella, ideologiska och kontextuella aspekter. 
 
Avslutningsvis kan det vara värt att repetera vad vi inledningsvis nämnde nämligen att 
vad vi utgår ifrån inte är någon klart definierad och färdigformulerad teori, utan att det 
snarare handlar om ansatser till teoribildning med inspiration hämtad från 
samhällsvetenskap och kritisk teori. Det viktiga är dock att vi i vår förförståelse har med 
oss en uppfattning om kunskapsorganisation som en delvis social praktik och att vi 
därigenom ser på klassifikation, och diskussionen om denna, utifrån ett hänsynstagande 
till omgivande faktorer, exempelvis institutionella och ideologiska, till skillnad från den 
mer ”objektiva” syn på kunskapsorganisation som verkar, om dock inte allenarådande, 
förhärskande inom vårt ämnesområde. 
 

                                                 
4 Hansson, Joacim 2006. Knowledge Organization From an Institutional Point of View: Implications for 
Theoretical & Practical Development. 
5 Hansson, Joacim 1999. Klassifikation, bibliotek och samhälle: En kritisk hermeneutisk studie av 
”Klassifikationssystem för svenska bibliotek”, s. 235. 
6 Andersen, Jack 2005. Information Criticism: Where is it?, s. 20. 
7 Ibid., s. 18. 
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5 Material 
 
Som tidigare nämnts så kommer tyngdpunkten i den här uppsatsen att ligga på 
diskussionen om den bibliografiska praktiken av idag, så fokus kommer därmed att 
riktas in mot ett färskt material. En i alla avseenden lämplig utgångspunkt för vår del 
blir då att koncentrera vårt arbete till ett material som konkret behandlar den samtida 
situationen när det gäller bibliografisk verksamhet, och som på en och samma gång 
beskriver situationen och presenterar propåer för ett i nuläget lämpligt förfarande. I så 
måtto utgör slutrapporterna från KB:s katalogutredning ett lämpligt material att 
underkasta en analys. Katalogutredningen omfattar tre delstudier som undersöker 
postflöde och beslutsstrukturer som avser katalogiseringen inom Libris-biblioteken, 
samt en förstudie som utreder vad en övergång till DDC skulle kräva. Detta i 
kombination med KB:s roll som nationalbibliotek med det övergripande ansvaret över 
forskningsbiblioteken med avseende på samverkan och 
informationsförsörjningsteknologi, ger utredningsrapporterna en officiell prägel som 
gör dem intressanta ur undersökningshänseende. Önskvärt därutöver hade varit 
förekomsten av en offentlig debatt, i exempelvis bibliotekspressen, kring 
katalogutredningen och att i analysen ta med även en sådan och utifrån denna göra 
exempelvis en diskurs- eller argumentationsanalys. Vi har dock inte identifierat någon 
sådan tydlig debatt och menar i och med detta att KB:s utredning därför utgör ett 
fullgott material för den studie vi ämnar göra. Detta då man i utredningen använt sig av 
expert- och referensgrupper vars medlemmar representerar olika kompetenser och 
verksamheter inom bibliotekssektorn, och att därmed andra åsikter än KB:s egna tagits i 
beaktande och tillåtits komma till uttryck. Tilläggas kan att vi utöver själva rapporterna 
från katalogutredningen i vårt arbete även studerat mötesprotokoll från de seminarier 
som hållits inom ramen för KB:s utredning, de remissvar som följt på den remiss som 
skickats ut när utredningen stod klar samt ett antal artiklar i Biblioteksbladet som 
tillkommit i samband med katalogutredningen. Således har även material utöver själva 
slutrapporterna utgjort empiri för vår utredning. 

 

Urvalskriterierna som legat till grund för valet av informanter vid besvarandet av 
frågeställning 2 har till viss grad varierat. Gemensam nämnare för de fem första 
informanterna har varit att personerna på ett eller annat sätt, främst såsom deltagare i 
någon av referensgrupperna, varit involverade i katalogutredningen. Informant 1, som 
varit ansvarig för utredningens delstudie 3, kontaktades på grundval av dennes position 
som ansvarig då vi menar att vederbörande härigenom torde vara en lämplig 
utgångspunkt dels vad gäller våra frågor om diskussionen och den eventuella kritiken 
mot DDC, och dels för information om personer lämpliga att vidare kontakta för 
genomförandet av undersökningen. Informant 2 valdes dels för att denne ingick i den 
särskilda referensgruppen för delstudie 3 samt att denne därutöver dessutom fungerade 
som informant 1:s ersättare vid den senares tjänsteledighet. Informant 3 valdes dels på 
grund av sitt referensgruppsdeltagande och dels för det faktum att vederbörande 
representerade Stockholms stadsbibliotek och därigenom även folkbibliotekssektorn. 
Det senare låg även till grund för valet av informant 4 från Malmö stadsbibliotek. 
Anledningen till valet av folkbiblioteksrepresentanterna var att folkbiblioteken i 
utredningen hamnat i skymundan samt att det i delar av materialet uttryckts vissa 
farhågor för denna bibliotekstyps vidkommande vid ett eventuellt införande av DDC, 
något som gjorde det intressant att närmare undersöka om det fanns någon mer uttalad 
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kritik från detta håll. Även informant 5, från Bibliotekstjänst (BTJ), valdes för sitt 
referensgruppdeltagande samt därutöver för att denne vid katalogutredningens 
slutseminarium rest vissa invändningar mot ett eventuellt byte av klassifikationssystem. 
För tre av ovan nämnda informanter gäller att de ingår, eller åtminstone vid tiden för 
katalogutredningens genomförande ingick, i Svensk Biblioteksförenings kommitté för 
klassifikationssystem för svenska bibliotek, medan en av informanterna ingår i Svensk 
Biblioteksförenings kommitté för katalogisering. Även detta faktorer som ur 
kompetenshänseende gör dem lämpliga som källor. De övriga fem informanterna har 
inte ingått i själva katalogutredningen utan valdes främst utifrån sin kompetens och för 
att vi ansåg det vara intressant att även få ta del av åsikter från personer som inte varit 
direkt involverade i utredningen. Informant 6 valdes på grundval av dennes erfarenhet 
av och undervisning i internationella, men även svenska, klassifikationssystem. Övriga 
informanter är bibliotekarier verksamma vid olika bibliotek i landet. Urvalet av 
informanter är strategiskt och kan därigenom vara behäftat med vissa begränsningar när 
det gäller tillförlitligheten, men vi menar ändå att urvalet kan gälla som giltigt då vi 
tagit hänsyn till ett antal relevanta aspekter vid urvalsprocessen. Institutionell 
tillhörighet, kompetens och erfarenhet har varit viktiga kriterier som vi reflekterat kring 
till vid urvalet, och då vi medvetet valt att kontakta både personer som är positiva till ett 
byte av klassifikationssystem såväl som personer som rest vissa invändningar, så menar 
vi att urvalet är om inte fullständigt representativt så ändå plausibelt godtagbart. 

 

När det gäller materialet som rör den dåtida situationen när DDC var i svang, så har vi 
valt att främst ta ett antal artiklar ur Biblioteksbladet i beaktande då denna kan gälla som 
pendang till dagens katalogutredning. Detta då det även i det här fallet går att tala om ett 
organ i vilket aktörer med direkt relation till diskussionen om den bibliografiska 
praktiken kommer till tals. Biblioteksbladet var Sveriges Allmänna Biblioteksförenings 
(SAB) tidskrift och det var SAB som 1917 tillsatte den kommitté som ansvarade för 
konstruktionen av ett nytt svenskt klassifikationssystem. En tidskrift som ges ut av en 
förening i vilken en tillsatt kommitté med ansvar för den bibliografiska praktiken 
verkar, utgör enligt vårt förmenande därför ett lämpligt material för en undersökning av 
vår karaktär. En naturlig, om ändå inte självklar, avgränsning blir då att bakåt i tiden 
inte sträcka sig längre än till tidskriftens första årgång. Utöver tidskriftsartiklarna så har 
vi dessutom i viss grad varit behjälpta av Valfrid Palmgrens Förslag angående de 
åtgärder, som från statens sida böra vidtagas för främjande af det allmänna 
biblioteksväsendet i Sverige samt Alvida Sandbergs Bibliotek och biblioteksskötsel : en 
hjälpreda för bibliotekarier i skolbibliotek och andra mindre boksamlingar. Den förra 
för hennes inte obetydliga insatser för och inflytande på utvecklingen inom 
folkbibliotekssfären då det begav sig, och den senare då hennes bok, i vilken hon bland 
annat förespråkade ett implementerande av DDC, var föremål för debatt och diskussion 
i bland annat ett antal artiklar i bibliotekspressen. 

 

Gemensamt för det material vi utgått ifrån är att det är producerat i den miljö där det 
”rör på sig”, det vill säga där aktörer verkar för, eller emot, att en förändring inom det 
bibliografipraktiska området skall ske. Urvalet av informanter för intervjuerna, med 
undantag för de personer som inte ingått i katalogutredningen, har gjorts utifrån samma 
kriterier. Det är aktiviteten, rörelsen men även engagemanget, som således legat till 
grund för valet av material. 
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6 Kunskapsläge 
 
Kunskapsläget när det gäller vårt undersökningsområde är något begränsat då det inte 
bedrivs, eller har bedrivits, forskning av den karaktär som vi varit intresserade av i 
någon större omfattning.  Forskning om de diskussioner som förs i samband med byten 
av klassifikationssystem inom biblioteksvärlden, eller om byten av 
klassifikationssystem över huvud, är något som verkar vara satt på undantag inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen. Åtminstone forskning som, likt vår 
undersökning, ämnar få fram en mer övergripande helhetsbild av diskussionen. Den 
forskning som bedrivs, och som skulle kunna tänkas ha beröringspunkter med en studie 
av vår karaktär, är ofta för detaljerad och fokuserad på alltför specifika företeelser för 
att fullt ut kunna appliceras på vår undersökning. Som en konsekvens av detta så har vi i 
arbetet med denna uppsats därför fått konsultera vetenskapliga artiklar som i viss grad 
tangerar vårt forskningsområde och från dessa lyft över resonemang som ändock är av 
intresse och giltiga för vår typ av studie. När det forskas om exempelvis samarbete 
mellan institutioner eller om gemensamma klassifikationssystem, något som anges som 
viktiga orsaker för en eventuell övergång till DDC i katalogutredningen, så är det oftast 
mycket specifika institutioner inom enskilda discipliner som beforskas. Ett exempel på 
denna typ av forskning är Kristina R. Womacks studie Conformity for Conformity´s 
sake? i vilken hon undersöker valet av klassifikations- och ämnesordssystem vid 
akademiska bibliotek för medicin- och folkhälsovetenskap i USA.8 Fokus i hennes 
undersökning är huruvida de respektive institutionernas huvudbibliotek påverkat valet 
av klassifikationssystem för de medicinska biblioteken eller om de senares val skett 
utifrån en önskan om en särprägel i förhållande till huvudbiblioteket och en vilja till 
anpassning till andra medicinska biblioteks klassifikationsstandard. Womacks 
forskningsobjekt är snävare definierat än det område vi undersöker i denna studie, men 
flera av de övergripande resonemang som förs kring valet av klassifikationssystemen är 
överförbara till vår undersökning. Vad vi bär med oss från Womacks studie till vår 
undersökning är hennes resonemang kring konformitetstänkandets betydelse vid val av 
klassifikationssystem och den eventuella nyttan med en enhetlig bibliografisk praktik i 
förhållande till de brister som detta samtidigt innebär. 
 
En undersökning som skiljer sig från ovanstående snävt specifika studier och anlägger 
en mer övergripande ansats är den som Shorten, Seikel och Ahrberg genomfört och i 
vilken de studerat delar av de akademiska bibliotek i USA och Kanada som fortfarande 
använder DDC i sin verksamhet. 9 De har undersökt varför dessa bibliotek, till skillnad 
från lejonparten av dessa länders övriga akademiska bibliotek, fortfarande håller fast vid 
detta system i stället för att gå över till att använda det av akademiska bibliotek mer 
använda Library of Congress Classification (LCC). De motiv för ställningstagandet i 
klassifikations- respektive omklassifikationsfrågan som biblioteken angivit, och som 
utredarna presenterar, i kombination med utredarnas slutsatser är de delar av materialet 
vi begagnat oss av i vår studie. Valet av klassifikationssystem på de angloamerikanska 
akademiska biblioteken är något som även behandlas, om än på en annan nivå, av June 
D. Chressanthis i The Reclassification Decision: Dewey or Library of Congress?. I 
artikeln redogör hon för varför man vid de akademiska biblioteken i Nordamerika har, 

                                                 
8 Womack, Kristina  R 2006. Conformity for Conformity´s Sake?: The Choice of a Classification System 
and a Subject Heading System in Academic Health Sciences Libraries. 
9 Shorten, Jay, Seikel, Michele & Ahrberg, Janet H. (2005). Why do you still use Dewey? Academic 
libraries that continue with Dewey decimal classification. 
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eller inte har, valt att övergå från DDC till LCC.10 Argumentationen för respektive mot 
ett byte av system samt de slutsatser Chressanthis presenterar när det gäller 
beslutsfattande i eventuella omklassifikationsfrågor är de övergripande resonemang som 
vi kommer att använda oss av i relation till katalogutredningens utsagor. 
 
Överlag ser annars situationen på forskningssidan ut på det sätt som vi inledningsvis 
nämnde och en genomgång av de större vetenskapliga tidskrifterna inom vårt 
ämnesområde de senaste åren bekräftar detta. Mycket av det som beforskas ligger 
huvudsakligen på en väl specifik nivå för att passa en studie av vår karaktär. Ett antal 
arbeten som behandlar byten av klassifikationssystem har förvisso publicerats men 
dessa är inga egentliga forskningsrapporter utan det handlar snarare om deskriptiva 
redogörelser för erfarenheter av, och åsikter om, de implikationer byten av 
klassifikationssystem renderat i andra sammanhang. Dessa arbeten är i regel författade 
av människor inbegripna i den praktiska verksamheten på biblioteken, något som även 
gäller tidigare nämnda Chressanthis, snarare än av forskare. Exempel på denna typ av 
arbeten utgörs exempelvis av Magda Heiner-Freiling som redogör för varför man valde 
att översätta och införa DDC i Tyskland och hur denna process gick till i DDC German 
– The Project, the Aims, the Methods: New Ideas for a Well-Established Traditional 
Classification System.11 En liknande redogörelse ger Patrice Landry i Dewey Decimal 
Classification (DDC) at the Swiss National Library med den skillnaden att fokus här är 
valet av klassifikationssystem för det Schweiziska nationalbiblioteket.12 Även i 
Frankrike valde man att anamma DDC som klassifikationssystem vid 
nationalbiblioteket, något som behandlas av Suzanne Jouguelet i Various applications 
of the Dewey Decimal Classification at the Bibliothèque Nationale de France.13 I dessa 
artiklar presenteras de anledningar som låg till grund för respektive lands 
implementerande av DDC och även kort vilka diskussioner som fördes, de utmaningar 
man ställdes inför, och de följder som beslutet fick. Dessa länders erfarenheter är 
viktiga att reflektera över och är värdefulla i en diskussion om ett byte av 
klassifikationssystem och eventuell omklassifikation för svenskt vidkommande, och är 
därför av icke ringa värde för vår studie. De resonemang som förs i nyss nämnda 
artiklar är därför något som vi bär med oss i vårt arbete med att analysera 
katalogutredningen. 
 

                                                 
10 Chressanthis, J. D. 1995. The reclassification decision: Dewey or Library of Congress. 
11 Heiner-Freiling, Magda 2006. DDC German – The project, the Aims, the Methods: New ideas for a 
Well-Established Traditional Classification System. 
12 Landry, Patrice 2006. Dewey Decimal Classification (DDC) at the Swiss National Library. 
13 Jouguelet, Suzanne 1998. Various applications of the Dewey Decimal Classification at the Bibliothèque 
Nationale de France. 
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7 Katalogutredningen och den bibliografiska 
diskussionen 

 

7.1 Inledning 
 
Denna del av arbetet behandlar den första av undersökningens tre frågeställningar och 
syftar till att identifiera och presentera diskussionen om den bibliografiska praktiken, 
med avseende på ett eventuellt implementerande av DDC, som den kommer till uttryck 
i och kring KB:s katalogutredning. Kapitlet inleds med ett avsnitt där vi presenterar den 
bibliotekshistoriska situation i vilken vi nu befinner oss och i vilken katalogutredningen 
kommit till stånd. Detta för att sätta in den nuvarande diskussionen i det sammanhang 
den uppstått och för att visa att den inte är en spontan skapelse uppstånden ur ett 
vakuum. Därefter presenteras katalogutredningen med en kort beskrivning av dess 
bakgrund och tillkomst följt av en redogörelse för de tre delutredningarnas syfte, 
genomförande och resultat. Det är främst utredningens tredje delstudie som utgör fokus 
för vår undersökning, men det är ändå meningsfullt att presentera hela utredningen för 
att visa det större sammanhang vilket delstudie tre är en del utav. Detta då helheten, där 
övriga delstudier naturligtvis ingår, är betydelsefull för en större förståelse av 
katalogutredningen och för en rimlig analys och diskussion av resultatet. När 
presentationen av katalogutredningen är utförd följer sedan en kartläggning av DDC-
diskussionen, som den kommit till uttryck i samband med utredningen, och en 
presentation av argumentationen för en ny bibliografisk praktik. Denna del kan ses som 
den första frågeställningens resultatkapitel och kommer att ligga till grund för den 
analys och diskussion som följer efter att samtliga delfrågeställningars respektive 
resultat presenterats. 
 

7.2 Bibliotekssituationen av idag 
 
De senaste åren har varit en ganska händelserik period i samhället i stort och så även 
inom biblioteksvärlden, särskilt då med avseende på informations- och 
kommunikationsteknologins områden. Med hjälp av den nya tekniken så har nya medier 
växt fram i en takt vi förmodligen hittills aldrig skådat i historien. Dessa nya medier, till 
skillnad från de som fram till vår tid dominerat, och så fortfarande gör kanske bör 
tilläggas i dagens e-everything-präglade tid, är elektroniska och tar sig bland annat 
uttryck i form av till exempel e-böcker, mp3-böcker, e-tidskrifter, databaser av alla de 
slag samt webbsidor som ligger tillgängliga där ute på Internet och som varje dag blir 
allt fler till antalet. För bibliotekens vidkommande så har detta på ett påtagligt sätt 
påverkat deras verksamhet. 

För att ge en indikation på situationen så kan till exempel nämnas att det totala antalet 
utlån på bibliotek i England har minskat med 40 % på 10 år samtidigt som utlån av nya 
medier har ökat, och en liknande utveckling ser vi även på biblioteken i Sverige och i 
Danmark.14 Exempelvis så rapporteras det i KB:s årliga rapport över de svenska 
forskningsbiblioteken för år 2004 att antalet nedladdade dokument för första gången till 
antalet översteg de utlånade tryckta böckerna samt att antalet e-böcker hos dessa 
                                                 
14Pors, Niels Ole 2006. Service profiles and patterns of use., s. 10.  
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bibliotek fördubblats jämfört med året innan.15 Mängden digitalt publicerat material har 
ökat avsevärt det senaste decenniet och delar av detta material finns ofta både i fysisk 
form såväl som i elektronisk.16 Dessutom finns en stor del av materialet enbart i 
elektronisk form, populärt uttryckt med engelskans ”born digital”, det vill säga att det 
aldrig har funnits i tryckt fysisk form utan syftet har från första början varit att publicera 
dokumentet digitalt. 

 

Ovanstående korta redogörelse beskriver delar av den förändring som har skett och som 
rör beståndets art och form, och även när det gäller biblioteksinstitutionerna i sig så har 
vi också där sett en viss utveckling. Och härmed förflyttar vi oss från beståndssidan till 
själva institutionerna och dessas verksamheter. Vad gäller beståndet och dess 
utveckling, som gavs en glimt av ovan, kan man nog säga att dessa förändringar primärt 
är teknikdrivna, det vill säga ett resultat av de förändringar som sker i vår omvärld på 
teknikområdet. Det finns paralleller att dra till detta faktum när vi ser på institutionerna, 
teknikens utveckling påverkar och pockar på förändring även här.17 Vad vi då närmast 
tänker på är att vi relativt nyligen har bevittnat tillkomsten av nya former av bibliotek. 
Ett exempel på en av de bibliotekstyper som tidigare inte existerat är de så kallade 
hybridbiblioteken, vilka är bibliotek vars bestånd utgörs av en blandning av i fysisk 
form förekommande material, det vill säga det som biblioteken traditionellt sett har 
bestått av, och av formatmässigt modernare material som kan nås på elektronisk väg. 
Nämnas kan att hybridbiblioteken 2005 fick en avsevärd del av kulturrådets medel till 
regional biblioteksutveckling. Bland annat så tilldelades ett projekt i den andan 
sexhundratusen kronor – ett projekt som har som mål att utveckla lokalt anpassade 
hybridbibliotek i Stockholmsregionen.18 Utöver hybridbiblioteken så har vi även de 
digitala biblioteken vars bestånd enbart utgörs av digitalt material. Delar av detta 
material är sådant som endast existerar i digitalt format, medan andra delar består av 
redan befintligt fysiskt material som på ett eller annat sätt, ofta genom att skannas, 
digitaliseras för att sedan inordnas i samlingen. Ytterligare en bibliotekstyp av i dag är 
sambiblioteket som kanske kan sägas vara tre bibliotek i ett, nämligen folkbibliotek, 
högskolebibliotek och länsbibliotek.19 Denna typ av bibliotek fungerar således som en 
syntetisering av de bibliotek som ingår med avseende på de respektive bibliotekens 
syfte, verksamhet och funktion. 

 

Även bibliotekens verksamhet och roll i samhället har genomgått en viss förändring. 
”Den mest markanta utvecklingen av det lokala biblioteksarbetet under det senaste 
decenniet… är utan tvekan den anpassning som skett till de nya villkor som nu gäller 
för den formella utbildningssektorn.”,20 är ett citat som på ett tydligt sätt fångar in den 
utveckling som skett inom bibliotekssektorn under senare år. På flera håll, både i 
diskussionen och i verksamheterna, har vi sett en trend som går i riktning mot ett mer 
instrumentellt tänkande och där fokus alltmer förskjuts från kultur mot kunskap och från 
bildning mot utbildning. Som ett exempel på denna trend kan nämnas att Svensk 
biblioteksförenings verksamhet under perioden 2005/2006 gick under temat 
”Biblioteket i ett lärande samhälle” och där föreningen på ett antal olika sätt verkade för 
                                                 
15 Jönsson Adrial, Christina 2005. Svenska forskningsbibliotek: Treårsrapport 2002-2004.  
16 Grönblad, Fatima 2005. En utmaning för arkiv och bibliotek, s. 3. 
17 Modigh, Birgitta 2005. Cooperation: A way to survive for public libraries, s. 3. 
18 Zorn, Henriette 2005. Stöd till regional biblioteksutveckling, s. 11. 
19 Hansson, Joacim 2005. Det lokala folkbiblioteket : förändringar under hundra år, s. 38. 
20 Ibid., s. 35. 
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en ökad syn på biblioteken i ovan nämnd anda.21 Denna riktning mot ett större fokus på 
instrumentella värden hos folkbiblioteken följs av, eller kanske går hand i hand med, en 
annan utveckling, nämligen den att biblioteksvärldens olika  institutioner närmar sig 
varandra vad gäller deras verksamheters respektive inriktningar. Denna tendens handlar 
inte om ett reciprokt närmande utan innebär snarare att det främst är folkbiblioteken 
som börjar likna de akademiska biblioteken till sin funktion. De röster som hörs mest 
och oftast i debatten är förespråkarna för ett ytterligare närmande mellan 
bibliotekstyperna och då ofta i kombination med argument i denna mer instrumentella 
anda som tidigare nämnts. Vidare så är de projekt som tilldelas resurser från högre ort 
inom biblioteksvärlden ofta av karaktären samarbete mellan olika bibliotekstyper, 
stödjandet av livslångt lärande, inrättandet av studiehörnor på folkbibliotek och 
liknande. Ett konkret exempel har vi till exempel i tjänsten ”e-referens i Sverige”, som 
är en ny gemensam webbsida för forskningsbibliotekens frågetjänst ”Jourhavande 
bibliotekarie” samt folkbibliotekens motsvarande tjänst ”Fråga biblioteket”, där båda 
dessa tjänster är tillgängliga från en enda webbsida. Detta är ett projekt som stöds av 
KB/BIBSAM och Kulturrådet.22 Även bibliotekslagen har på senare år ändrats till 
förmån för möjligheter till ett utökat samarbete mellan de olika bibliotekstyperna, något 
som inte sällan bemöts positivt i fackpressen.23 

 

Som ett sista steg i denna sammanhangsredogörelse så kommer vi att titta på den del 
som kanske mest direkt berör detta arbete, nämligen den bibliografiska praktiken och 
situationen. Genom åren har klassifikationssystemet DDC börjat användas inom allt fler 
länder, vilket gör att utbytespotentialen när det gäller klassifikation och katalogisering 
ökar. Detta då den möjliga totala nyttan med ett klassifikations- och 
katalogiseringssamarbete blir större desto fler som deltar sett utifrån ett 
stordriftsresonemang. Denna ökade användning av DDC internationellt sett, och de 
därigenom ökade samarbetsmöjligheterna, i kombination med det faktum att 
publikationer av olika format med ursprung från utlandet, främst anglosaxiska länder, 
utgör en stor del av de svenska bibliotekens bestånd och inköp, är två av orsakerna till 
att röster börjar höras allt oftare för en övergång från SAB-systemet till DDC. Detta då 
ett av argumenten är att en stor andel av den litteratur som BIBSAM-biblioteken köper 
in redan är klassificerad med DDC och man menar då att en möjlighet till rationalisering 
skulle vara att övergå till DDC för att på så vis slippa utföra klassifikationsprocessen 
ytterligare en gång.24 Ny teknik som till exempel Internet som underlättar utbyte av 
katalogposter inte bara nationellt utan även internationellt spelar förstås också en viktig 
roll i det här sammanhanget, vilket ökar trycket, eller incitamentet beroende på vilken 
uppfattning man har i klassifikationsfrågan, att övergå till ett internationellt mer 
gångbart klassifikationssystem än SAB. Därutöver kan det vara värt att nämna arbetet 
med Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) som varit aktuellt och 
diskuterats de senaste åren. FRBR är ett försök att skapa en ny standard för 
katalogisering och där en av de främsta idéerna med denna nya standard är att underlätta 
ett internationellt utbyte av bibliografiska poster genom en ökad grad av 
standardisering. 

 

                                                 
21 Svensk biblioteksförening verksamhetsberättelse 2004, s. 12. 
22 Zorn 2005, s. 8. 
23 Källgren, Bengt 2005. Nu skall gränserna mellan bibliotek och bibliotekstyper överskridas, s. 29. 
24 Svanberg, Magdalena 2005. Intresset för en övergång ökar, s. 22f. 
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Det var något om situationen av idag och det är i den här situationen som KB:s 
katalogutredning kommit till stånd, en utredning i vilken en av dess 
delundersökningar, delstudie 3, en eventuell övergång till DDC dyker upp som en viktig 
fråga att ta ställning till. Efter denna presentation så börjar det nu bli dags att presentera 
själva katalogutredningen som utgör uppsatsens huvudsakliga fokus. 

7.3 Presentation av katalogutredningen 
 
Då katalogutredningen upptar en så central plats i det här arbetet är det motiverat att 
presentera utredningen lite närmare och redogöra för hur och i vilken regi denna 
genomförts. Kapitlet inleds med en kort redogörelse för utredningens yttre ramar för att 
sedan följas av presentationer av de tre delstudier som utgör själva utredningen. 
 
Katalogutredningen är ett resultat av flera initiativ som de senaste åren tagits vid de 
svenska forskningsbiblioteken med syfte att effektivisera arbetet med katalogisering vid 
dessa, och planerna för utredningen presenterades för första gången vid BIBSAM-rådets 
sammanträde den 16 november 2004.25 Det övergripande syftet med utredningen är att 
”åstadkomma en effektivisering av katalogiseringen inom biblioteken samt en tydlig 
struktur för kommunikation och beslut i gemensamma frågor”.26 För att genomföra 
utredningen och uppnå dess syfte så har man genomfört tre olika delstudier. 
Huvudansvariga för utredningen i sin helhet är en styrgrupp tillsatt av riksbibliotekarien 
och som består av företrädare för KB och universitetsbiblioteken. Därtill fungerar Libris 
ledningsgrupp och Librisbibliotekens katalogråd som referensgrupp för hela 
katalogutredningen. För arbetet med delstudie 3 tillsattes dessutom en extra 
referensgrupp vars deltagare besitter särskild kompetens gällande exempelvis 
klassifikation eller med annan kompetens, och andra erfarenheter, av värde för 
diskussionen om klassifikationspraktiken.27 Utredningen startade i slutet av 2005 och 
utfördes till den största delen under vintern och våren 2006. Delstudiernas slutrapporter 
presenterades i november 2006 och i samband med detta hölls ett 
avslutningsseminarium i vilket utredningen diskuterades. 
 

7.3.1 Delstudie 1: Kvantitativa uppgifter och analys av postflödet 
inom Librisbiblioteken. 

 
Syftet med delstudie 1 var att undersöka katalogiseringsarbetet i Librisdatabasen och att 
föreslå åtgärder som kan bidra till en effektivisering av detta arbete. Ansvarig för 
delstudien var Susanne Sellei vid Kungliga Tekniska högskolans (KTH) bibliotek. Det 
metodologiska förfarandet vid genomförandet av studien inbegrep tre olika metoder: 
enkätundersökning, tidmätning samt sammanställning av statistiska data från Libris. 
Enkätundersökningen syftade till att få information om hur man på de olika biblioteken 
arbetar med katalogisering i Librisdatabasen med avseende på ambitionsnivå, redigering 
samt import av poster. Därtill efterfrågades en estimering gällande tidsåtgång för 
katalogiseringsarbetet med bibliografiska poster samt åsikter om vad man själva på 
biblioteken anser skulle kunna effektivisera katalogiseringsarbetet. 
 

                                                 
25 Projektplan: Katalogiseringsutredning avseende förhållandena vid svenska forskningsbibliotek, s. 1. 
26 Ibid. 
27 Ibid. s. 2. 
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Enkätsvaren ger vid handen att de flesta bibliotek katalogiserar på biblioteksnivån28 
samt att man i de flesta fall tilldelar de bibliografiska posterna ämnesord i enlighet med 
något existerande ämnesordsystem och där Svenska ämnesord visar sig vara vanligast. 
Vad gäller redigering av poster vid ren sekundärkatalogisering29 angav informanterna 
att det främst är ämnesorden och beskrivningen som måste redigeras. Det var också 
dessa moment som tog mest tid i anspråk. Över lag så var tidsåtgången avhängig av 
kvaliteten på den övertagna posten och det förhållande huruvida posten överensstämmer 
med Librisdatabasens praxis eller inte. När det gäller import av poster, det vill säga 
poster som söks i utländska kataloger, nämner flera informanter att avsaknaden av bra 
källor från vilka postimport kan ske innebär ett problem. Därtill anges att postimport 
ofta medför merarbete på grund av skillnader i format mellan importkällan och det 
format som används hos den importerande enheten.30 När det gäller frågan om vilka 
insatser biblioteken själva anser nödvändiga för att effektivisera katalogiseringsarbetet 
nämns möjligheten att minska redigeringsarbetet vid övertag av poster, tillgång till ett 
ökat antal kataloger av hög kvalitet, samt utökade sökmöjligheter. Vidare anges 
önskemål om utbildning och vidareutbildning samt fler och tydligare anvisningar för 
katalogiseringsarbetet.31  
 
Den tidmätning som utfördes inom ramen för delstudie 1 utfördes vid två olika 
bibliotek, närmare bestämt vid Linköpings universitetsbibliotek samt vid 
Vitterhetsakademiens bibliotek. Vad som undersöktes var tidsåtgången vid 
primärkatalogiseringar, sekundärkatalogiseringar samt import av katalogposter. 
Resultaten visade att primärkatalogisering tar ungefär dubbelt så lång tid som ren 
sekundärkatalogisering, 12 respektive 7 minuter. Därtill visade tidmätningen att 
marginella skillnader föreligger när det gäller tidsåtgång för importerandet av 
katalogposter visavi utländska poster som laddats ner som katalogiseringsstöd.32 
 
Beträffande statistiksammanställandet från Librisdatabasen så framgår av siffrorna att 
vid skapandet av katalogposter så tillkom en knapp fjärdedel av katalogposterna genom 
primärkatalogisering. Sekundärkatalogisering utgjorde tre fjärdedelar av 
postproduktionen. Anmärkningsvärt ansågs vara att endast 1 % av katalogposterna 
importerades.33 
 
Vidare genomfördes inom ramen för delstudie 1 en kostnadsberäkning med avseende på 
totalkostnad per skapad katalogpost. Kostnaden visade sig ligga mellan 95-200 kronor 
och där det i de allra flesta fall rörde sig om kostnader kring 170-200 kronor per post.34 
 
Syftet med delstudie 1 var, som inledningsvis nämndes, att föreslå metoder som skulle 
kunna bidra till effektivisering och rationalisering när det gäller katalogisering i 

                                                 
28 Biblioteksnivån är detsamma som beskrivningsnivå 2 enligt Katalogiseringsregler för svenska bibliotek 
och anger vilka element som skall ingå i en bibliografisk post på denna nivå. 
29 Sekundärkatalogisering innebär att man vid katalogisering använder en färdig bibliografisk post som 
stöd.  
30 Sellei, Susanne 2006. Förslag till effektiviseringar av katalogiseringsarbetet baserat på kvantitativa 
uppgifter och analys av postflödet inom LIBRIS-biblioteken: delstudie 1 i Katalogiseringsutredningen 
2006, s. 9. 
31 Ibid. 
32 Ibid., s. 10. 
33 Ibid., s. 11. 
34 Ibid., s. 12. 
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Librisdatabasen, och utifrån de uppgifter som kom fram i utredningen presenterade 
utredaren följande förslag: 
 
Det första förslaget rör tekniken för postimport och utredaren föreslår att de tekniska 
förutsättningarna vid import av poster måste förbättras samt att de katalogiserande 
biblioteken måste förses med ett adekvat urval av källor. Utredaren föreslår att en ny 
utredning tillsätts för att undersöka hur detta skall kunna realiseras.35 Förslag nummer 
två berör tekniken för katalogisering. Utredaren anser att det behöver skapas möjligheter 
för ökat tekniskt stöd, som exempelvis interaktiva verktyg, vid katalogiseringsarbetet 
och föreslår därför att en utredning tillsätts som undersöker möjligheterna för att 
åstadkomma detta.36 Det tredje förslaget slutligen kretsar kring utbildning och 
fortbildning. Utredaren belyser nödvändigheten av väl fungerande utbildning och 
fortbildning och förslår därför en ny utredning för att kartlägga behoven av detta och 
presentera förslag till hur ut- och fortbildning bör bedrivas samt hur organisationen 
bakom denna bör se ut.37 
 

7.3.2 Delstudie 2: Rationell kommunikations- och beslutsprocess 
för nationell katalogisering 

 
Uppdraget för delstudie 2 var att analysera kommunikation och beslutsstruktur med 
avseende på BIBSAM-bibliotekens katalogiserings- och klassifikationsarbete; en 
process i studien kallad ”att arbeta i Libris samkatalog”.38 Ansvariga utredare för 
utredningen är Gunilla Lilie Bauer från Riksdagsbiblioteket, Bodil Gustavsson, 
Stockholms universitetsbibliotek samt Christine Lindmark, BIBSAM, KB. Syftet med 
delstudie 2 var att uppnå förbättringar inom kommunikation och samarbete som berör 
katalogisering, och detta för både KB:s och för universitets- och högskolebibliotekens 
vidkommande.39 I delstudie 2 har som metod valts processanalys, detta då författarna 
menar att det är ett väl tillämpbart arbetssätt när man vill fokusera på hela processer i en 
verksamhet i stället för att fokusera på enskilda delar. Denna helhetssyn menar de 
gagnar organisationens möjligheter att svara mot de krav som organisationens omvärld 
ställer, som till exempel effektivitet, ökad samverkan samt ett fokus på medborgarna.40 
Kartläggningen av arbetsflödet, som beskrivs som en av de bärande delarna hos 
processanalysen, bygger på samverkan med de människor som arbetar och verkar i den 
aktuella arbetsprocessen, vilket kan bli problematiskt då arbetsprocesserna i och kring 
den aktuella miljön, katalogiserings- och klassifikationsarbetet hos BIBSAM-
biblioteken, spänner över både tid, stora geografiska områden samt involverar ett stort 
antal människor och organisationer. Detta har föranlett författarna att begränsa sig till 
att enbart undersöka ett avgränsat historiskt material, 1997-2006, som hämtats ur det 
arbetsflöde som avtalet mellan KB och Libris-biblioteken reglerar.41 
 
                                                 
35 Sellei 2006, s. 16. 
36 Ibid., s. 17. 
37 Ibid., s. 18. 
38 Där inget annat anges så kommer vi att använda termen process för att åsyfta denna övergripande 
process. 
39 Projektplan: Katalogiseringsutredning avseende förhållandena vid svenska forskningsbibliotek. s. 4. 
40 Lilie Bauer, Gunilla, Gustavsson, Bodil & Lindmark, Christine 2006. Skjut inte på katalogisatören!: 
Rationell kommunikations- och beslutsprocess för nationell katalogisering, Delprojekt 2 i KB:s 
katalogiseringutrednings. s. 4. 
41 Ibid., s. 6. 
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Det material som studerats är Librisavtalet, protokoll, minnesanteckningar, visions- och 
måldokument samt annat material som funnits tillgängligt genom KB:s webbsida men 
även via andra webbplatser och mailservrar som bedömts vara relevanta. I detta material 
så har en avgränsning gjorts som utgörs av fem problemområden som identifierats i 
framför allt centrala visions- och måldokument och som sedan av en referensgrupp 
bekräftats vara centrala. Denna arbetsgrupp utgjordes av medarbetare på bibliotek runt 
om i landet. De problemområden som identifierats är e-resurser, utländska poster, 
namnformer, ämnesbeskrivning samt originaltitel. För att i detta material lyckas lyfta 
fram beslutsprocesser så har man följt dessa huvudspår och därigenom försökt klargöra 
var besluten fattas, av vilka och hur ärendegången ser ut mellan olika aktörer. 
Resultaten av denna kartläggning har sedan kontrollerats mot dels en expertpanel, dels 
mot fokusgrupper som utgjorts av biblioteksanställda.42 
 
När kartläggningen sedan är genomförd och de fem olika huvudspåren har studerats 
visar det sig att något gemensamt mönster för hur beslutsstrukturerna ser ut inte kan 
skönjas, ej heller någon formell beslutsstruktur. Något som däremot är ett mönster som 
går igen när det gäller alla fem huvudspår är att det fattas få beslut men att det trots detta 
sker tillämpningar ute på fältet. Vad som sedan sker när någon eller några av aktörerna 
inom en specifik beslutsstruktur försöker komma fram till ett beslut i en viss fråga, men 
inte lyckas fullt ut, är att en ”aktörernas kamp” inträder. Och denna aktörernas kamp 
utmynnar då i ett av fyra händelseförlopp: antingen att tekniken styr, att något eller 
några av biblioteken avgör, att Katalogrådet avgör eller att de olika aktörerna på var sitt 
håll skapar egna lösningar.43 De aktörer som kartläggningen lyckats identifiera är KB:s 
katalogiserande enheter, Libris-avdelningen samt deras referensgrupper, Libris 
ledningsgrupp, Libris katalogråd, Svensk biblioteksförenings katalogiseringskommitté, 
Svensk biblioteksförenings klassifikationskommitté samt ett fåtal internationella aktörer 
som exempelvis IFLA. De kanaler som aktörerna har använt vid 
kommunikationsprocesserna har främst visat sig vara av envägskaraktär och utan någon 
inbördes rangordning. Något som genomsyrar all den genomgångna dokumentationen 
är en strävan hos Libris ledningsgrupp att uppnå rationalisering och effektivisering av 
katalogiseringsprocessen.44 
 
Slutsatserna som dras i denna delstudie är att man till att börja med konstaterar att 
nödvändiga beslut i processen ”att arbeta i Libris samkatalog” så att säga ofta fastnar på 
vägen och ibland helt enkelt inte kan fattas över huvud taget. Detta på grund av bristen 
på formell ärendehantering och beslutsstruktur, vilket i sin tur leder till att potentiella 
förbättringar av det arbete som utförs i processen riskerar att fördröjas och i värsta fall 
utebli.45 Denna brist på en formell beslutsstruktur som mynnar ut i en aktörernas kamp 
föreslår utredarna att man kan komma till rätta med, dels genom en formalisering av 
beslutsordningen i form av tydligare rollfördelningar och dito mandat för aktörernas 
räkning och dels genom att samordning sker av aktörerna för att underlätta 
genomförandet av konsekvensanalyser och utredningar. Ett ökat inslag av både 
samordning och interaktivitet förespråkas även vad gäller kommunikationskanaler, då 
mångfalden som finns idag skapar en ineffektiv och svåröverskådlig kommunikation 
inom arbetsprocessen.46 Framförallt betonas att kommunikationen mellan 

                                                 
42 Lilie Bauer, Gustavsson & Lindmark 2006, s. 6 
43 Ibid., s. 13. 
44 Ibid., s. 18. 
45 Ibid., s. 19. 
46 Ibid. 
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beslutsfattande aktörer och aktörer med expertfunktioner måste förbättras för att 
arbetsprocessen skall kunna förbättras i den takt som omvärldsutvecklingen kräver. 
 
Utredarna föreslår i delstudie 2 ett antal konkreta förslag för att komma tillrätta med 
problemen. I det långa loppet menar utredarna att det krävs en genomgripande 
förändring av arbetsprocessen för att svara mot nutidens förutsättningar både vad gäller 
teknik och arbetssätt och att en ny beslutsordning behöver etableras.47 Men innan dess 
föreslås att det genomförs en ny utredning om vad Libris samkatalog skall innehålla. Ett 
av de moment som föreslås ingå i den framtida genomgripande förändringen är ”…att 
kartlägga vilka aktiviteter som inte är värdeskapande och antingen utesluta dessa eller 
ersätta dem med maskinell hantering i den mån det är möjligt.”48 
 
Som förslag till förbättringar av processen ”att arbeta i Libris samkatalog”, innan mer 
genomgripande förändringar genomförs som kan erbjuda kortsiktiga men också mer 
lättgenomförbara lösningar på de problem som finns, nämns att en så kallad 
processägare för processen bör tillsättas. Som processägare föreslås att en person inom 
KB utses och att denna funktion, som föreslås tituleras ”Koordinator för Libris 
samkatalog”, inlemmas i KB:s nya organisation.49 Utredarna föreslår även att det 
tillsätts en ”Handläggare för Libris samkatalog” och att denne har sitt ursprung i ett av 
de registrerande Libris-biblioteken. Vidare föreslås att det tillsätts ett ”Råd för Libris 
samkatalog” med en representativ sammansättning, både med avseende på olika 
bibliotekstyper och geografisk spridning men även att olika befattningar, såväl experter 
som beslutsfattare, finns representerade. Detta råds medlemmar bör utses av 
Riksbibliotekarien. Som ordförande i ”Rådet för Libris samkatalog” föreslås 
Koordinatorn för Libris samkatalog och till sekreterare Handläggaren för Libris 
samkatalog. Riksbibliotekarien föreslås inlemma Rådet på lämplig plats i KB:s nya 
organisation samt att denne, i den utsträckning denne finner lämplig, delegerar 
beslutsfattande till Rådet. 
 
Som en kommunikationskanal till hjälp vid katalogiseringsarbetet föreslås en 
informationssida på KB:s webbplats där katalogiseringsregler och andra katalogfrågor 
är samlade. Vidare föreslås att Libris-avdelningen blir systemansvarig, en position som 
innebär ett övergripande ansvar för driften av Libris samkatalog. Som systemanvändare 
föreslår utredarna de bibliotek som är anslutna till Libris samkatalog via avtal och som 
systemägare, slutligen, föreslås KB. 
 

7.3.3 Delstudie 3: Övergång till Dewey Decimal Classification. Vad 
skulle det innebära? 

 
Delstudie 3 är utförd med syftet att utreda hur en övergång till DDC skulle påverka dels 
KB, dels andra svenska bibliotek. Studien undersökte även hur en övergång skulle 
påverka klassifikationskostnaderna men också vilka konsekvenser en övergång skulle få 
på lång sikt utöver den eventuella kostnadsmässiga aspekten. Dessutom så har de 
kortsiktiga konsekvenserna undersökts, dels i form av vilka insatser som skulle krävas 
vid en övergång, dels vilka kostnader dessa skulle rendera.50 Ansvarig utredare är 
                                                 
47 Lilie Bauer, Gustavsson & Lindmark, s. 20f. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Projektplan: Katalogiseringsutredning avseende förhållandena vid svenska forskningsbibliotek, s. 7. 
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Magdalena Svanberg som vid utredningens genomförande arbetade på Enheten för 
bibliografisk utveckling och samordning vid KB. 
 
Delstudien är uppdelad i två delar där den första delen, utöver att presentera och jämföra 
SAB- och Dewey-systemen, redogör för vad en övergång till DDC skulle innebära för 
svenska bibliotek, och där den andra delen behandlar vilka konkreta insatser som skulle 
krävas vid en övergång. Två olika utvecklingsriktningar som berör klassifikation tas 
upp i delstudien. Den första riktningen som tas upp handlar framförallt om att den 
tekniska utvecklingen gjort att en allt större del av den informationssökning som sker 
görs via Internet och i olika databaser snarare än hos biblioteken och i bibliotekens 
kataloger.51 Detta tillsammans med de indikatorer som pekar på att användning av 
klassifikationskoder vid informationssökning framförallt är ett arbetsredskap för 
bibliotekarier snarare än ett verktyg för det stora flertalet av biblioteksanvändarna tyder 
på att klassifikationskoderna för användarnas vidkommande i stort sett saknar betydelse. 
Statistiken ger en bekräftelse på detta då mindre än 1 % av sökningarna i Libris databas 
sker i klassifikationsfältet. Detta sammantaget gör att frågan ställs om 
klassifikationssystemen har spelat ut sin roll. Och om svaret på den frågan är nej så 
ställs frågan vilken funktion klassifikationen i så fall skall fylla.52 
 
Den andra utvecklingsriktningen som nämns och som berör klassifikation går åt ett håll 
som för klassifikationens vidkommande tycks vara mer positiv. I takt med att både 
bibliotekskatalogerna och Internet fylls med alltmer innehåll så stiger behovet av att på 
ett överskådligt vis kunna strukturera det allt mer omfattande materialet. Här kommer 
klassifikation in och kan spela en viktig roll, något som underlättas av att det utvecklats 
verktyg som möjliggör sökning i klassifikationsstrukturen utan att användarna behöver 
vara bekanta med systemets uppbyggnad och klassifikationskoder.53 Oavsett hur 
framtiden kommer att se ut inom katalogisering och klassifikation så menar utredaren 
att: ”[v]i torde dock vara bättre rustade för de förändringar som kommer om vi använder 
ett internationellt klassifikationssystem än om vi använder ett eget nationellt.”54 
 
I delstudien jämförs sedan de båda klassifikationssystemen SAB och DDC med 
varandra, en jämförelse där de båda systemens främsta fördelar respektive nackdelar 
presenteras. De slutsatser som dras är att man menar att det finns mycket som talar för 
en svensk övergång till DDC.55 Argumenten för en övergång till DDC är, menar 
utredaren, för folkbiblioteken desamma som för forskningsbiblioteken, dock med 
tillägget att de mindre folkbiblioteken inte är i samma behov av DDC:s mer detaljerade 
indelningar i underklasser eller dess snabbare uppdateringstakt.56 
 
I delstudie 3:s andra del konkretiseras vilka insatser som skulle bli nödvändiga vid ett 
byte av klassifikationssystem till DDC. Här förordas en svensk översättning av DDC 
framför ett anammande av en icke-översatt engelsk version, detta då fördelarna med en 
översättning menas väga tyngre än de därpå medföljande kostnaderna. Till exempel så 
lyfts argumenten fram att användning av en icke-översatt version förvisso skulle ge 
lägre kostnader på central nivå men i stället så skulle det krävas mycket arbete och 
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därpå följande stora kostnader på lokal nivå då den beräknade tidsåtgången för 
klassifikation av varje enskilt verk kan förväntas bli större än annars. Vidare så kommer 
användningen av en icke-översatt version att fordra stora kunskaper i det engelska 
språket, både hos användarna och hos bibliotekarierna.57 En vägledning, motsvarande 
exempelvis DDC:s tillämpningsanvisningar, för hur svenska förhållanden och 
företeelser bör hanteras skulle dessutom saknas om den icke-översatta versionen 
användes.58 Utredaren anser att en redaktion kommer att behövas vid ett eventuellt 
införande av DDC för att ansvara dels för underhållet av den svenska översättningen 
och dels för utbildning i DDC. Vidare så kommer mappningar mellan SAB och DDC att 
bli nödvändiga under och efter en övergång till DDC, varför de redan existerande 
konverteringstabellerna som länkar samman klassifikationssystemen behöver ses över 
för att om möjligt kunna användas vid automatiserade översättningar från ett system till 
ett annat.59 Ett exempel på vad mappning kan fylla för funktion är samsökning, vilket 
efter en övergång kommer att vara värdefullt då delar av bibliotekens samlingar 
kommer att vara klassificerade enligt det nuvarande klassifikationssystemet SAB och 
delar enligt DDC.60 Då en majoritet av de utländska förvärven hos svenska bibliotek är 
utgivna i länder där DDC är dominerande, som nämnts ovan, behövs, för att kunna ha 
möjlighet att importera de poster som finns tillgängliga via Worldcat, tekniska lösningar 
som underlättar detta.61 Vidare framhålls att arbetet med klassifikation efter en övergång 
bör koncentreras till ett färre antal personer än idag, detta då klassifikationsarbetet efter 
en övergång beräknas minska och en koncentration tänks bättre kunna upprätthålla 
kompetensen i DDC.62 Därtill konstateras att klassifikationssamarbetet som idag sker 
genom Libris-databasen fungerar väl och att ett tecken på detta är att tidsåtgången för 
sekundärkatalogiseringar är ringa.63 Det ömsesidiga beroendet Libris-biblioteken 
emellan gör att ett enskilt biblioteks beslut om förändring av klassifikationssystemet 
påverkar inte bara det egna biblioteket, utan även andra bibliotek, vilket gör att det finns 
en brytpunkt som innebär att det krävs att ett visst antal bibliotek beslutar sig för en 
övergång för att förtjänsterna när det gäller klassifikationssamarbete biblioteken 
emellan skulle överväga nackdelarna.64 Utredaren menar att även Nationalbibliografin i 
egenskap av nationalbibliografi, som både katalogiserar och klassificerar i princip all 
svensk litteratur, bör överväga en övergång till DDC i samråd med andra svenska 
bibliotek då de nationalbibliografiska posterna är en service till dessa.65 Slutligen så 
konstateras att om det bland Libris-biblioteken råder ett utbrett intresse för ett byte av 
klassifikationssystem ”… bör detta eventuellt bli en fråga för det Libris-råd som 
föreslås av delstudie 2. Frågan har då karaktären av en gemensam Libris-fråga.”66 
 
Efter denna redogörelse för katalogutredningens tre delstudier så är det nu dags att mer 
konkret besvara den första av uppsatsens frågeställningar. 
 

                                                 
57 Svanberg 2006, s. 24. 
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60 Ibid., s. 37. 
61 Ibid., s. 43. 
62 Ibid. 
63 Ibid., s. 44. 
64 Ibid. 
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7.4 Resultat 
 

7.4.1 Diskussionen 
 
Någon diskussion i egentlig mening när det gäller DDC-frågan och KB:s 
katalogutredning har inte förekommit i någon större utsträckning, utan det material som 
tillkommit i samband med katalogutredningen har så gott som uteslutande sitt upphov i 
de utredningsansvariga själva. Diskussionen, som därigenom snarare är att anse som en 
enkelriktad kommunikation, har därigenom en tämligen ensidig karaktär och de 
argument som framförts har anförts tämligen oemotsagda. Några få invändningar har 
dock rests av deltagare i referensgrupperna i samband med de seminarier som hållits 
inom ramen för katalogutredningen och invändningar har även formulerats i de 
remissvar som kommit katalogutredningen till handa, men i övrigt så har 
argumentationen varit ganska enstämmig oavsett om den formulerats i slutrapporter, 
mötesanteckningar eller, i förekommande fall, artiklar i bibliotekspressen. De 
invändningar som ändock rests kommer att presenteras i samband med redogörelsen för 
den explicita kritiken i resultatkapitlet för frågeställning 2, vilket innebär att vi i det här 
kapitlet uteslutande kommer att presentera argumentationen för en övergång till DDC 
som den kommer till uttryck hos katalogutredningsaktörerna själva. 
 
Att tala om argumentation som påverkan för en övergång till DDC i det material vi 
undersökt, är kanske att tillspetsa situationen något och att tillskriva aktörerna 
positioner och avsikter som de själva inte fullt ut med nödvändighet skulle erkänna som 
giltiga. Vad vi dock stöter på när vi undersöker katalogutredningen är utsagor som 
framhäver de eventuella förtjänster och möjligheter som en övergång skulle kunna 
innebära. Utsagorna är således normativa såtillvida att det är förtjänsterna med DDC, 
tillika förslag på lösningar för de problem en eventuell övergång skulle innebära, som 
främst lyfts fram, men de är inte värdeladdade på så sätt att en övergång framställs som 
ett måste eller skall ses som ett ofrånkomligt faktum. Argumentationen, vi tillåter oss 
ändock att tala om en argumentation, till förmån för förtjänsterna med ett byte av 
klassifikationssystem berör genomgående ett antal återkommande aspekter. De aspekter 
vi identifierat handlar huvudsakligen om rationaliseringsmöjligheter utifrån ekonomiska 
hänsyn; de teknologiska verktygens betydelse för effektiviseringsmöjligheterna av den 
bibliografiska praktiken; klassifikationssystemens, SAB:s och DDC:s, struktur, 
underhåll och tillämpbarhet; samt slutligen de samarbets- och utbytesmöjligheter, såväl 
nationellt som internationellt, som ett byte av klassifikationssystem skulle kunna 
innebära. De utsagor som berör respektive aspekt har vi valt att sammanföra i fyra olika 
kategorier rubricerade, i med ovan överensstämmande analogi, Ekonomi, Teknik, 
Klassifikationsteori och Samarbete.67Argumenten som associeras till de respektive 
kategorierna kommer nu att närmare presenteras. 
 

7.4.2 Ekonomi 
 
De ekonomiska aspekterna av ett implementerande av DDC vid BIBSAM-biblioteken 
genomsyrar hela katalogutredningen. Detta som en implikation av utredningens 
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övergripande syfte att effektivisera katalogiseringsarbetet vid de svenska 
forskningsbiblioteken. Denna faktiska omständighet innebär att ekonomiska hänsyn 
ingår implicit i en betydande del av de argument som anförs i utredningen men att vi 
ändå väljer att presentera argumenten i enlighet med de kategorier med vilka de kan 
associeras. Under denna första rubrik ämnar vi dock presentera de argument som 
explicit uttrycker pekuniära aspekter. 
 
Att minska arbetsåtgången genom att minimera den egna arbetsinsatsen och på så sätt 
rationalisera katalogiseringsarbetet är ett genomgående tema i den ekonomiska 
argumentationen. I katalogutredningens första delstudie manifesteras detta bland annat 
genom förslaget att minska antalet primärkatalogiseringar till förmån för en ökad 
postimport från olika källor samt att vid mottagande av katalogposter från andra 
instanser ”ta hänsyn till arbetsinsatsen vid övertagande också av dessa poster och 
försöka få dem konverterade så att endast en minimal arbetsinsats krävs av 
katalogisatören”.68 Detta menar man skulle innebära ekonomiska besparingar och är 
således eftersträvansvärt att i möjligaste mån realisera. Vid sidan av denna 
argumentation för ökad postimport och ökad konvertering av poster, så nämns även 
tänkta rationaliseringsmöjligheter genom bruket av samkataloger och där vinsterna vid 
utnyttjandet av de deltagande bibliotekens katalogposter väsentligen skulle kunna ökas 
om dessa poster, med avseende på exempelvis klassifikationskoder, är av en sådan 
enhetlig art att kompletteringar eller ändringar inte behöver göras.69 Denna 
argumentation som presenteras i delstudie 1 rör katalogiseringsarbetet i stort men har, 
som vi kommer att se, gemensamma beröringspunkter med delstudie 3 som explicit 
handlar om vad en övergång till DDC skulle kunna innebära. Även här anges att det 
ligger en ekonomisk förtjänst i att i möjligaste mån undvika att lägga ned eget arbete på 
klassifikation i och med att en betydande del av den utländska litteratur som förvärvas 
vid de svenska biblioteken redan har klassificerat och tilldelats en DDC-kod av 
exempelvis nationalbiblioteket, eller annat bibliotek, i utgivningslandet.70 Detta 
argument, kompletterat med siffror över systemets geografiska spridning och angivelser 
av antalet nationalbibliografier som använder det, är det som är mest frekvent 
förekommande när det gäller den ekonomiska aspekten av klassifikationsbytets 
förtjänster.71 Övriga argument för en övergång till DDC där ekonomiska förtjänster 
anförs är exempelvis att filosofin bakom Deweysystemet som endast tillåter en 
klassifikationskod per verk innebär en besparing då arbetet med att konstruera 
klassifikationskoder tar tid.72 Som nu är fallet med SAB kan man i vissa fall få lägga ner 
arbete på att tilldela vissa verk flera klassifikationskoder om det exempelvis är av 
tvärvetenskaplig karaktär, ett merarbete som man menar sig slippa med DDC:s 
enkodspraxis. Vidare nämns att det kan innebära ekonomiska förtjänster att köpa färdiga 
katalogposter i samband med inköp av litteratur från förlag och bokdistributörer då 
inget eget klassifikationsarbete då behöver utföras.73 Därutöver nämns att vi i Sverige 
vid en övergång inte skulle behöva lägga resurser på att utveckla och underhålla ett eget 
klassifikationssystem om vi valde att övergå till DDC – resurser som nämns omöjliga 
att jämföra med de betydande resurser som Online Computer Library Center (OCLC), 
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som ansvarar för systemet, har att tillgå.74 Därtill menade Gunnar Sahlin vid 
katalogutredningens avslutningsseminarium att en övergång till DDC är ett 
engångsprojekt, vilket innebär att möjligheterna att få ett finansieringstillskott är större 
vid ett sådant enstaka tillfälle än när det gäller att få gehör för finansieringen av projekt 
som medför löpande kostnader.75 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den argumentation som anförs i huvudsak 
uttrycker att det föreligger ekonomiska incitament som talar till det deweyska systemets 
fördel, och att mycket av detta beror på att mycket av arbetet med att klassificera 
utländska verk redan är utfört. 

7.4.3 Teknik 
 
De möjligheter till förenkling av klassifikationsarbetet som tekniken medför är också 
det ett övergripande argument som löper genom större delen av katalogutredningen. 
Dels stöter vi på denna typ av argument, om än implicit, i delstudie 1 där förbättrade 
tekniska verktyg anges som förslag för att förenkla postimport och som stöd i 
katalogiseringsarbetet,76 men kanske främst i delstudie 3 där man tycker sig se 
förtjänster i teknikens möjligheter vid en övergång till DDC som rör såväl arbetet med 
klassificering som hjälp vid sökning.77 När det gäller klassificeringsarbetet så nämns 
WebDewey, webbversionen av DDC, och MelvilClass, klassifikationsverktyget för den 
tyska upplagan av WebDewey, som verktyg som underlättar operationen.78 Fördelarna 
med dessa anges vara att de ger tillgång till mappad terminologi som Library of 
Congress Subject Headings (LSCH) och Medical Subject Headings (MESH) samt att de 
har fler indexingångar och byggda klassifikationskoder än vad det tryckta systemet 
har.79 Därtill anges att det i webbversionerna av klassifikationssystemet är enkelt att 
söka i rubriker, register och texter.80 Beträffande sökning så är DeweyBrowser och 
MelvilSearch,de respektive webbversionsernas sökverktyg, verktyg vars möjligheter 
lyfts fram i utredningen. Möjligheter som bland annat innebär att man med hjälp av 
dessa verktyg kan söka i systemet och få presenterat bland annat hur många verk som 
finns i den aktuella klassen, bläddra sig fram i systemets struktur med mera.81 Utöver 
dessa argument menar man dessutom att den konverteringstabell mellan SAB och DDC 
som existerar i dag samt mappningarna Svenska ämnesord - LCSH och LCSH - DDC 
gör att en övergång till DDC, och den i så fall med nödvändighet följande mappningen 
Svenska ämnesord - DDC, därigenom delvis skulle kunna skötas maskinellt.82 Även 
möjligheterna till, och det utomlands pågående arbetet med, automatisk klassifikation 
med hjälp av DDC anges tala till detta systems fördel.83 
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Några av de tänkta förtjänster som gäller det internationella samarbetet och utbytet, som 
kommer att presenteras närmare under rubriken Samarbete, kan dessutom endast 
realiseras optimalt givet vissa teknologiska förutsättningar: pro primo Z39.50-
protokollet och pro secundo medlemskap i WorldCat. Z39.50 är en internationell 
standard för kommunikation mellan olika datasystem, som är väl utbredd inom 
biblioteksvärlden och som redan nu används inom bland annat Libris-biblioteken och 
som därmed inte tarvar någon närmare begrundan. WorldCat är däremot något som man 
vid en övergång till DDC har att ta ställning till. WorldCat är ett datanätverk som 
fungerar som en gemensam katalog för ett antal bibliotek spridda över världen och i 
vilket ett medlemskap bland annat tillgängliggör de övriga deltagande bibliotekens 
katalogposter samt möjliggör ett spridande av den egna litteraturen och forskningen. 
Som nyss nämnts så behövs ett medlemskap i WorldCat för att dessa möjligheter skall 
realiseras optimalt, något som Svanberg nämner i katalogutredningen.84 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att man i argumentationen i katalogutredningen 
anser att de tekniska verktyg och hjälpmedel som finns att tillgå när man arbetar med 
DDC är bättre än de som SAB-systemet kan erbjuda, samt att de konverteringstabeller 
och mappningsmöjligheter som idag finns möjliggör en delvis maskinell och därigenom 
tämligen smidig övergång. 
 

7.4.4 Klassifikationsteori 
 
När det gäller den del av argumentationen som rör klassifikationsteoretiska spörsmål så 
kommer den till utryck på så sätt att man i utredningsmaterialet lyfter fram vad som 
anses vara bristfälligt med SAB medan det främst är de upplevda förtjänsterna med 
DDC som framhävs. Frekvent förekommande i denna argumentation är de utsagor som 
rör respektive systems aktualitet med avseende på hur väl systemen korrelerar med det 
aktuella litteraturutbudet. Argumentationen mot SAB lyder i detta sammanhang att 
underhåll och utveckling av systemet inte fungerar tillfredsställande, vilket påverkar 
SAB-systemets aktualitet i negativ bemärkelse.85 Detta anser man bero på det faktum att 
ansvaret för systemet vilar på en kommitté vars ledamöter utför sitt kommittéarbete vid 
sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter, samt att kommittén sammanträder vid allt för få 
tillfällen.86 Därtill, menar Svanberg, att: ”[k]ommittén är generellt försiktig med att göra 
förändringar” och även att man i de fall när förändringar ändå är nödvändiga har en 
”avvaktande attityd” till dessa.87 Betydligt mer föredömligt ur aktualitetshänseende 
menar hon då att DDC är. Detta då DDC:s redaktion består av heltidsanställd personal 
som arbetar med att underhålla och utveckla systemet. Redaktörerna samarbetar med 
Library of Congress (LC) klassifikationsspecialister och får dessutom in synpunkter 
från bibliotek i de länder där systemet används, vilket innebär att ”tendenser i 
litteraturen som bör avspeglas i klassifikationssystemet” kan identifieras tämligen 
omgående och att man därigenom är uppdaterad när det gäller utvecklingen och 
litteraturen inom varierande områden.88 Därtill nämner hon att man i DDC-redaktionen 
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är mer förändringsbenägen och att ändringar i systemet genomförs kontinuerligt och 
införs i WebDewey varje månad.89 
 
Utöver uppdaterings- och aktualitetsaspekten så anges även DDC:s tydliga hierarkier 
som ett argument som talar till systemets fördel. De tydliga hierarkierna, och den 
tämligen strikta hållningen till den hierarkiska indelningen, anses innebära att 
infogandet av nya klasser och inplacerandet av nya ämnen i redan existerande klasser 
enklare låter sig göras.90 Problemet med SAB anses i samband med detta vara att man 
allt för ofta gör avsteg från vad som ”logiskt sett är över- och underordnade klasser” och 
i stället sidoordnar klasser av hierarkiskt skilda nivåer eller hoppar över något led i 
hierarkierna, något som gör systemet otydligare och som försvårar infogandet av nya 
ämnen och klasser.91 
 
Andra klassifikationsteoretiska aspekter som i katalogutredningen anses tala till DDC-
systemets fördel är att detta system är mer finfördelat och består av fler klasser än SAB. 
Det senare systemets mer begränsade klassificeringsdjup nämnes innebära att vissa 
klasser på grund av detta ”innehåller ohanterligt stora mängder litteratur”.92 DDC:s mer 
omfattande finfördelning med fler klasser anges därför vara en fördel för de bibliotek 
som finner SAB otillräckligt.93 Vidare anses anvisningarna för klassificering i DDC 
vara tydligare, något som kan underlätta klassifikationen, samtidigt som principen om 
endast en klassifikationskod per verk anses innebära ökad förutsägbarhet och 
konsekvens.94 
 
De argument av klassifikationsteoretisk karaktär som man från katalogutredningens sida 
således menar talar till DDC:s fördel är huvudsakligen att detta systems 
uppdateringstakt är högre än SAB-systemets, och att man i DDC dessutom har en mer 
konsekvent hållning till hierarkierna och ett större klassificeringsdjup än vad som är 
fallet hos SAB. 
 

7.4.5 Samarbete 
 
Utökade utbytes- och förbättrade samarbetsmöjligheter är ytterligare aspekter som lyfts 
fram i katalogutredningen och som man menar talar för ett byte av 
klassifikationssystem. Vad som accentueras i detta sammanhang är, i analogi med 
systemets geografiska spridning, det internationella utbytets tänkta förtjänster. Dessa 
argument existerar latent i de delar av argumentationen som rör de ekonomiska och 
teknologiska aspekterna, och vice versa, men under den här rubriken ämnar vi 
presentera argumentationen där samarbete eller utbyte uttrycks explicit. Det mest 
frekvent förekommande argumentet som rör samarbete är att en övergång till DDC 
skulle innebära att man från svensk sida skulle få möjlighet att begagna sig av redan 
                                                 
89 Svanberg 2006, s. 8. Denna högre förändringstakt och aktualitet hos DDC i förhållande till SAB är ett 
genomgående argument som lyfts fram i och omkring katalogutredningen. Se även Svanberg 2005, s. 22f; 
Minnesanteckningar: Mr. Dewey och Ms. SAB – en konferens om klassifikation, s. 2; 
Minnesanteckningar: Särskild referensgrupp för katalogutredningens delstudie 3, s. 2; Remissvar från 
Malmö högskolebibliotek och Enheten för Nationalbibliografin på KB. 
90 Svanberg 2006, s. 10f. 
91 Ibid., s. 6f, 10f, 22. 
92 Ibid., s. 10f. 
93 Ibid. 
94 Ibid., s. 12, 22. 
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befintliga klassifikationskoder för en betydande del av den utlandsförvärvade 
litteraturen. Detta då lejonparten av denna är utgiven i länder där bland annat 
nationalbibliografierna använder DDC och att man därigenom skulle kunna använda sig 
av utländska katalogposter, något som man skulle kunna dra nytta av både vid 
biblioteken och BTJ.95 Men övergången till ett internationellt gångbart 
klassifikationssystem skulle enligt Svanberg dessutom innebära ytterligare en 
utbytesmässig förtjänst. I och med att den svenska litteraturen efter en övergång skulle 
förses med DDC-koder så skulle därigenom den svenska litteraturens och forskningens 
tillgänglighet öka utomlands − ett argument som vinner gehör hos flera av 
remissinstanserna.96 Ett fullgott tillgodogörande av ovan nämnda förtjänster förutsätter 
dock vissa teknologiska premisser som vi tidigare kort berört i teknikkapitlet. 
 
Så kommer alltså den huvudsakliga argumentationen för en övergång till DDC och ett 
eventuellt bytes tänkta förtjänster till uttryck i katalogutredningen. Vissa av argumenten 
problematiseras, om än relativt kortfattat, i utredningsmaterialet och det kan därför vara 
på sin plats att nu presentera de invändningar och den kritik som ändock finns men 
kanske inte i nog stor utsträckning tagits i beaktande i genomförandet av 
katalogutredningen. 
 

                                                 
95 Svanberg 2006, s. 17, 20, 35, 43. 
96 Ibid., s. 18, 22; Remissvar från Malmö högskolebibliotek och Enheten för Nationalbibliografin på KB. 
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8 Invändningar mot katalogutredningen och ett 
införande av DDC 

 
I detta kapitel, som är ämnat att besvara frågeställning 2, kommer vi att presentera den 
eventuella uttalade kritik, eller de invändningar, som finns mot en eventuell förändring 
av den bibliografiska praktiken. Dessa invändningar har vi fått fram genom att intervjua 
ett antal personer, varav de flesta varit en del av själva utredningen eller också på annat 
sätt stått utredningen nära, samt genom att studera mötesanteckningar och remissvar. 
Först redogör vi kort för vad informanterna har att säga om frånvaron av diskussion 
kring ett eventuellt införande av DDC och därpå följer den eventuella kritik som har 
framkommit i samtal med dessa personer. Avslutningsvis så följer på denna 
resultatredovisning en kort diskussion av de resultat som samtalen har utmynnat i. Den 
kritik och de invändningar som anförts mot katalogutredningen och ett eventuellt 
införande av DDC kommer att struktureras i enlighet med kategorirubrikerna från 
frågeställning 1. 
 

8.1 Resultat 
 

8.1.1 Diskussionen 
 
Som vi nyss antytt i resultatkapitlet för delfrågeställning 1 så visade det sig att någon 
regelrätt diskussion eller debatt om katalogutredningen och en eventuell övergång till 
DDC knappast kan sägas existera. Detta faktum hade flera av våra informanter funderat 
kring och dessa funderingar är vad vi nu ämnar presentera. 
 
En av våra informanter menar att det helt enkelt förhåller sig som så att ingen vågar 
uttala sig och komma med kritik och exemplifierar med diskussionsforumet Biblist där 
ingen debatt om DDC-frågan förekommer.97 De få och trevande försök till diskussion 
som ändå förekommer där dödas snabbt och det verkar som att Biblist snarare är till för 
att ställa specifika frågor som man vill ha svar på, som exempelvis var olika citat är 
hämtade ifrån, än för att användas som ett forum för fria diskussioner.98 En annan 
förklaring till den brist på debatt som råder anges vara att kännedomen om frågan helt 
enkelt inte är så utbredd, vilket framförallt gäller personalen vid folkbiblioteken.99 En 
indikation på detta är att tre av våra informanter som själva inte varit inblandade i 
katalogutredningen inte kände till utredningen över huvud taget, samt att en av 
informanterna endast hört utredningen nämnas i förbigående och inte känner till dess 
innehåll.100 Under arbetet med föreliggande uppsats framkom att katalogutredningen 
fortfarande är ute på remiss, vilket en av informanterna tror kan vara en stor del av 
förklaringen till den bristfälliga debatten. Dock tror denne att en debatt kommer att 
komma till stånd med tiden i takt med att kunskapen om utredningen växer.101 
 

                                                 
97Intervju med informant 6. 
98 Ibid. 
99 Intervju med informant 5. 
100 Intervju med informant 7, 8, 9, 10. 
101 Intervju med informant 4. 
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Ytterligare en synpunkt på varför inte frågan diskuteras mer än den gör är att den 
framförallt är en bibliotekschefsfråga vilket kan göra att vanliga anställda därmed 
kanske inte deltar i diskussionen.102 Informanten tror även att det faktum att KB under 
den aktuella perioden genomför interna omstruktureringar vilket tar tid och kraft i 
anspråk gör att få härifrån engagerat sig i frågan, men även att många bibliotekarier 
innerst inne nog inte tror att en förändring verkligen kommer att bli av, något som 
misstänks ha en återhållande effekt på debattlusten.103 En informant nämner att själva 
katalogutredningen tillkom som en följd av ett antal förändringar i samhället, som till 
exempel ny teknik som påverkar möjligheterna till katalogpostutbyte, snarare än som en 
följd av någon debatt.104 Dock hade hon förväntat sig att få höra några kritiska röster 
men de få röster som hörts har varit övervägande positiva, och som ett exempel nämner 
hon ett miniseminarium som KB höll under Bok- och biblioteksmässan 2006 där frågan 
togs upp, men där ingen egentlig debatt tog fart. Hon nämner dock att det från olika håll 
råder stor tveksamhet inför en övergång, utan att precisera var dessa tveksamheter står 
att finna.105 Att det trots bristen på debatt råder tveksamhet inför en övergång är en 
uppfattning som delas av ett par av informanterna trots att ingen av dem närmare går in 
på varifrån den tveksamheten har sitt ursprung. En av informanterna nämner också att 
man inte är odelat entusiastiska inför tanken på en övergång vid samtliga BIBSAM-
bibliotek, utan att det hos vissa av dessa, exempelvis vid Stockholms stadsbibliotek, har 
funnits vissa invändningar.106 Att katalogutredningen är ute på remiss nämns även av 
informant 2 som tillägger att folkbiblioteken inte är inkluderade i remissomgången och 
att man därför behöver finna vägar för att få reda på folkbibliotekens synpunkter i 
frågan.107 
 
Detta var en kort redogörelse för vad våra informanter hade att säga om avsaknaden av 
en tydlig debatt om katalogutredningen och ett eventuellt införande av DDC, och det 
har nu blivit dags att presentera de invändningar som dock har kommit till 
informanternas kännedom. 
 

8.1.2 Ekonomi 
 
När det gäller de ekonomiska aspekterna av kritiken mot DDC så nämns på ett 
övergripande plan att de ekonomiska frågorna inte tagits upp till behandling i tillräckligt 
hög grad, samt att frågan ställs vad ett byte till DDC i slutändan egentligen skulle 
komma att kosta.108 Och vi finner även ett ifrågasättande av om biblioteken verkligen 
bör avsätta så stora resurser på en övergång till DDC när det finns så många andra 
viktiga frågor som fordrar uppmärksamhet, som till exempel frågan om LIBRIS 
Webbsök eller LIBRIS som lokalt system.109 Men utöver dessa mer övergripande 
ifrågasättanden så finner vi även en rad mer detaljerade kritiska utsagor och 
ifrågasättanden. För det första så nämns att ett byte av klassifikationssystem skulle 
komma att kräva betydande utbildningsinsatser med därpå följande kostnader, både 
                                                 
102 Intervju med informant 3. 
103 Ibid. 
104 Intervju med informant 2. 
105 Ibid. 
106 Intervju med informant 2, intervju med informant 3. 
107 Intervju med informant 2. 
108 Intervju med informant 6. 
109 Minnesanteckningar: Avslutningsseminarium, Katalogutredning avseende svenska forskningsbibliotek, 
s. 9; Remissvar från Biblioteket vid Högskolan Dalarna. 
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direkt för de berörda biblioteken men även indirekt genom vissa samarbets- och 
affärskontakter utanför själva biblioteken, som till exempel BTJ, vars ökade kostnader 
deras kunder, det vill säga biblioteken, i förlängningen kommer att få betala.110 
 
Utöver detta så påpekas att då en översättning av DDC-systemet är vad som förordas i 
katalogutredningens delstudie 3,111 så kommer det vid den händelse att en övergång till 
detta system sker även att medföra kostnader för översättning av DDC-systemet.112 
Därtill påpekas att eftersom en översättning i katalogutredningen bedöms vara väsentlig, 
dels för att klassifikationssystemets användare skall kunna komma i åtnjutande av 
svensk terminologi och dels för att det skall finnas instruktioner för hur svenska 
företeelser och förhållanden skall klassificeras, så kommer översättningen av DDC att få 
ses såsom ett evigt pågående projekt med därpå medföljande kontinuerliga kostnader.113  
 
Frågan om hur hylluppställningen bör hanteras lämnas öppen i katalogutredningen, men 
det konstateras att alternativet att handgripligen flytta om de redan uppställda böckerna 
på bibliotekens hyllor, för att stämma överens med en hylluppställning enligt DDC, 
skulle medföra ett omfattande arbete och kräva resurser från ofta redan ansträngda 
biblioteksbudgetar och är något som inget av biblioteken kan tänka sig.114 Om 
hylluppställningen fortsättningsvis kommer att följa SAB-systemet så kommer SAB-
koden i sådana fall att behöva läggas till manuellt och man får därmed ett kontinuerligt 
merarbete genom att all nyförvärvad litteratur ska förses med både DDC-kod samt 
SAB-kod för hylluppställning.115 Fördelningen av de positiva och de negativa effekterna 
i form av kostnadssänkningar och dito ökningar, som ett byte av klassifikationssystem 
till DDC skulle innebära, skulle inte fördelas lika mellan forskningsbibliotek och 
folkbibliotek menar man från BTJ. Man menar från deras sida att kostnadssänkningarna 
framförallt skulle komma forskningsbiblioteken till del medan folkbiblioteken däremot 
tvärtom skulle klara sig billigast undan om inget byte av klassifikationssystem skedde 
och SAB behölls som huvudsakligt klassifikationssystem i Sverige.116 
 
Invändningar reses även mot argumentet att ett internationellt klassifikationssystem 
skulle vara mindre resurskrävande att anpassa och utveckla för svenska förhållanden än 
vad det skulle vara att vidareutveckla ett befintligt nationellt system. Detta anses inte 
vara självklart.117 Till exempel så nämns att samtliga bibliotek skulle bli tvungna att 
betala licenspengar och de större folkbiblioteken skulle bli tvungna att vart sjunde år 
köpa ett nytt klassifikationssystem.118 I samband med detta kan det vara värt att nämna 
att en skribent i Biblioteksbladet ställer frågan, dock utan att svara, vad folkbiblioteken 
skulle tjäna på en övergång och vilka som ska finansiera en övergång, då de olika 
bibliotekens ekonomiska förutsättningar är väldigt olika.119 Dessutom nämndes vid ett 
                                                 
110 Intervju med informant 3; Minnesanteckningar: Särskild referensgrupp för katalogutredningens 
delstudie 3, s. 5; Ekström 2006, s. 16. 
111 Svanberg 2006, s. 42. 
112 Ekström 2006, s. 16. 
113 Svanberg 2006, s. 26f; Minnesanteckningar: Särskild referensgrupp för katalogutredningens delstudie 
3, s. 4. 
114 Minnesanteckningar: Särskild referensgrupp för katalogutredningens delstudie 3, s. 4f; Intervju med 
informant 5, intervju med informant 4; Remissvar från Biblioteket vid Högskolan Dalarna samt från 
Bibliotek och IT vid Högskolan i Malmö. 
115 Svanberg 2006, s. 40. 
116 Ibid. 
117 Remissvar från högskolebiblioteket i Jönköping. 
118 Intervju med informant 6. 
119 Ekström 2006, s. 16. 
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av referensgruppens sammanträden att en övergång skulle innebära väsentligt större 
omställningar och kostnader för folkbiblioteken än för de akademiska biblioteken.120 
 
Slutligen så kan det vara värt att nämna att man från högskolebiblioteket i Jönköpings 
sida anser att ett byte av klassifikationssystem skulle medföra så avsevärda kostnader att 
enbart detta faktum gör att frågan måste utredas vidare.121 
 
Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att kritiken mot katalogutredningen och ett 
byte av klassifikationssystem huvudsakligen tar sig två uttryck. Dels anser man att man 
inte i tillräcklig utsträckning har undersökt de kostnader ett byte skulle medföra och dels 
menar man att det föreligger en risk att kostnaderna främst skulle drabba 
folkbiblioteken. 
 

8.1.3 Teknik 
 
När det gäller kritik som berör de tekniska aspekterna så har någon sådan inte 
formulerats i någon större utsträckning. Det som ändock tas upp och som har 
beröringspunkter med kategorin Teknik är en av våra informanters uttalande att DDC är 
”värdelöst” för den som använder sig av klassifikationskoder för att söka litteratur. 
Detta på grund av att det inte finns några tydliga navigeringsmöjligheter vid sökning 
med hjälp av den elektroniska utgåvan av systemet.122 
 
 
 

8.1.4 Klassifikationsteori 
 
En invändning som berör det klassifikationsteoretiska området och som är av mer 
övergripande art, men som här inte kommer att behandlas närmare på grund av att det 
faller utanför denna undersöknings ramar, är att det från vissa håll ifrågasätts huruvida 
klassifikation överhuvudtaget behövs längre och om den fyller någon funktion.123 Om vi 
nu förutsätter att svaren på dessa frågor, som vi kanske inte kan få fullständiga svar på 
förrän en bit in i framtiden, tillsvidare är jakande så följer ett antal mer konkreta frågor 
och ifrågasättanden av DDC som vi tänker redogöra för här. 
 
En synpunkt som under detta arbetes gång framförts rör förhållandet mellan 
katalogisering och klassificering. En av våra informanter menar att man idag ofta har en 
olycklig syn på katalogisering och klassificering genom att man ser på dessa som 
normativt ekvivalenta. Detta anser han vara ett problem. När det gäller katalogisering 
som är en värdeneutral verksamhet, då den i katalogiseringen ingående informationen 
som utrycks i poster, fält, i ISBN-nummer med mera inte är värdeladdade, så menar han 
att det är positivt med ett enhetligt system och att enighet kring katalogiseringsregler är 
rimligt. Exempelvis eftersom samverkan genom användandet av ett gemensamt format 
väsentligen underlättar katalogpostutbyten. Däremot menar han att klassifikation är 
                                                 
120 Minnesanteckningar: Särskild referensgrupp för katalogutredningens delstudie 3, s. 3. 
121 Remissvar från högskolebiblioteket i Jönköping. 
122 Intervju med informant 6. 
123 Minnesanteckningar från Mr. Dewey och Ms. SAB, s. 2; Remissvar från högskolebiblioteket i 
Jönköping. 
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mindre lämpat för samma enhetlighets- och standardiseringstänkande som när det gäller 
katalogisering. Anledningen härtill, menar han, är att klassifikationssystemet till 
skillnad från katalogisering uttrycker värderingar genom det sätt på vilket det delar in 
världen, i vidaste bemärkelse, och därigenom speglar en bestämd syn på tillvaron.124 
Analogt med detta resonemang så kommer i slutändan, om en liknande likriktning äger 
rum inom klassifikationsområdet som den inom katalogisering, ett enda sätt att betrakta 
samhället att komma till uttryck vid de institutioner som ordnar sina samlingar enligt det 
dominerande klassifikationssystemet. Denna skillnad mellan katalogisering å ena sidan 
och klassifikation å den andra, kommer inte fram, menar han, i den i Sverige idag 
aktuella DDC-frågan. Han menar i stället att de flesta bibliotekarier idag vill tro att 
klassifikation enbart handlar om teknik och praktik. Dessutom utgör 
klassifikationssystem på samma sätt som exempelvis nationalencyklopedier kunskap i 
sig, då de återger vår syn på olika fenomen, vilket innebär att den kunskap som finns 
inneboende i SAB-systemet kommer att gå förlorad vid ett eventuellt byte till DDC.125 
 
Argumentationen mot DDC återkommer ofta till klassifikationssystemets us-
amerikanska tendens och de komplikationer detta kan medföra. Till exempel gäller detta 
vid klassifikation av litteratur om förvaltningsfrågor och andra ämnen och områden som 
har en placering och indelning i DDC-systemet som dåligt stämmer överens med 
svenska förhållanden.126 Denna tendens står även att finna inom religionsklassen, dels 
genom det sätt på vilket de olika religionerna indelas och dels genom de respektive 
religionernas tilldelade utrymme i systemet. Som ett exempel på detta så indelas 
exempelvis religion i DDC enligt ett tydligt västerländskt etnocentriskt betraktelsesätt. 
Vid en jämförelse med exempelvis Universal Decimal Classification (UDC), som 
indelar religion efter kronologisk ordning, så gör DDC tvärtom skillnad på olika 
religioner genom sin indelning som sker på mindre värdeneutrala indelningsgrunder. En 
tydlig indikation på detta är att kristendomen upptar den största delen av religionklassen 
i DDC medan de övriga religionerna får samsas om det övriga utrymmet.127 En 
invändning som knyter an till frågan om amerikansk tendens är problemet med det 
ökade beroendet av USA som skulle bli en av följderna av en övergång. OCLC och 
Library of Congress skulle i sådana fall få näst intill ensamrätt till kunskapsindelning, 
och resten av biblioteksvärlden skulle vara tvungna att acceptera detta.128 
 
Därutöver finns det kritik som riktar in sig mot andra delar av filosofin bakom systemet, 
och som man menar talar emot systemets användbarhet. Exempelvis så innebär DDC:s 
reglemente som endast tillåter en klassifikationskod per verk svårigheter vid hanterandet 
av tvärvetenskapliga verk. När det gäller SAB så finns det i detta system andra 
möjligheter att komma till rätta med denna problematik genom möjligheterna till 
dubbel- och trippelklassning i de fall detta anses krävas. I DDC finns inte denna 
möjlighet vilket kan ses som problematiskt, ett problem som försvårar både valet av 
klassifikationskod samt sök- och återvinningsmöjligheterna.129 Detta gör att en av våra 
informanter ifrågasätter varför vi skulle byta från ett bra klassifikationssystem till ett 
sämre, enbart på grundval av att det senare är internationellt.130 
                                                 
124 Intervju med informant 6. 
125 Ibid. 
126 Minnesanteckningar: Särskild referensgrupp för katalogutredningens delstudie 3, s. 3; 
Minnesanteckningar: Mr. Dewey och Ms. SAB, s. 2; Ekström 2006, s. 16. 
127 Intervju med informant 6. 
128 Ibid. 
129 Ibid.; Minnesanteckningar: Särskild referensgrupp för katalogutredningens delstudie 3, s. 3. 
130 Intervju med informant 6. 
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Vissa invändningar mot DDC rör även systemets omfång. Bland annat så uttrycks 
farhågor för att DDC är allt för utbyggt, allt för stort och otympligt för mindre bibliotek 
samtidigt som den förkortade DDC-upplagan anses vara otillräcklig.131 Därtill kritiseras 
DDC även för att vara ett allt för komplicerat klassifikationssystem, något som utgör en 
försvårande omständighet när det kommer till inlärningsprocessen för dem som skall 
använda sig av systemet.132 Dessutom anser vissa att de långa klassifikationskoderna 
gör dem svårbegripliga133 Ett annat problem som även det rör svårbegripligheten med 
DDC är det förhållandet att de olika facetterna, som till exempel indikerar geografiskt 
område eller tidsperiod, inte lättvindigt låter sig urskiljas hos DDC-koder på liknande 
enkla sätt som till exempel hos UDC-koder.134 Detta får till följd att användarna av 
DDC helt är hänvisade till och beroende av själva klassifikationssystemet i fysisk eller 
elektronisk form för att dels kunna uttyda redan befintliga koder, men även för att rätt 
kunna skapa nya koder när så fordras.135 Systemets omfång till trots så riktas det ändå 
från vissa håll kritik mot hur tillämpligt DDC verkligen är. Detta gäller framförallt för 
specialbibliotek inom teknik, matematik och naturvetenskap där man inte anser DDC 
vara ett fullgott alternativ för deras vidkommande då systemet inte anses nog specifikt 
för dessas behov.136 Där krävs ofta specialiserade klassifikationssystem då ett 
universellt system inte täcker in alla nödvändiga aspekter. 
 
Delar av kritiken rör även problematiken med hyllplaceringen efter en eventuell 
övergång till DDC. Detta problem är av såväl klassifikationsteoretisk som praktisk art 
och vi kommer därför här att beröra båda dessa aspekter. 
Hylluppställningsproblematiken har även ekonomiska implikationer, något som vi 
tidigare presenterat i korthet i ekonomiavsnittet. Eftersom inget av biblioteken kan 
tänka sig en omflyttning av sina nuvarande bestånd så skulle hylluppställningen bli 
problematisk efter en övergång till DDC. 137 Svårigheterna gäller var den nya 
litteraturen som klassificerats enligt DDC skall placeras. Enlig katalogutredningen 
återstår då tre sätt att lösa hylluppställningen: Hylluppställning enligt SAB där även det 
DDC-klassificerade materialet ordnas enligt SAB; Bruten hylluppställning där den 
redan SAB-klassade litteraturen ställs upp enligt SAB och där den nyanskaffade ställs 
upp enligt DDC-systemet; och slutligen Blandad uppställning där litteratur med SAB-
kod och DDC-kod samförekommer på hyllan.138 De praktiska problemen med 
uppställningen som skulle uppstå går att härleda från de olika klassifikationssystemens 
respektive teoretiska indelningsgrunder. Från Malmö högskolebibliotek påpekar man 
exempelvis vilka svårigheter en övergång till DDC skulle innebära med avseende på 
hylluppställningen för deras vidkommande, och särskilt då för Orkanenbiblioteket som 
har stora mängder samhällsvetenskaplig och pedagogisk litteratur.139 Problemet med 
detta menar de är att pedagogik i DDC-systemet är en avdelning under 
samhällsvetenskaperna, vilket inte är fallet hos SAB där pedagogik ligger under 

                                                 
131 Intervju med informant 6; Minnesanteckningar: Mr. Dewey och Ms. SAB, s. 2 
132 Minnesanteckningar: Särskild referensgrupp för katalogutredningens delstudie 3, s. 3; Ekström 2006, 
s. 16 
133 Minnesanteckningar: Särskild referensgrupp för katalogutredningens delstudie 3, s. 3 
134 Intervju med informant 6. 
135 Ibid. 
136 Minnesanteckningar: Avslutningsseminarium, Katalogutredning avseende svenska forskningsbibliotek, 
s. 5f. 
137Minnesanteckningar: Särskild referensgrupp för katalogutredningens delstudie 3 , s. 4f. 
138 Svanberg 2006, s. 40f. 
139 Remissvar från Bibliotek och IT vid Malmö högskola. 
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Uppfostran och undervisning. Detta skulle allt eftersom tiden går och bestånden 
ackumuleras, leda till att en omfattande omflyttning av böcker blir av nöden för att 
bibehålla en logisk och användarvänlig uppställning.140 
 
De huvudsakliga invändningarna mot DDC rör sammanfattningsvis främst systemets 
amerikanska tendens, både när det gäller indelningen av ämnen av normativ karaktär 
såväl som när det gäller placeringen av mer värdeneutrala ämnen men som ändock 
indelas i enlighet med en amerikansk förståelse av världen. Detta är något som innebär 
både teoretiska och praktiska problem vid en eventuell övergång, problem som även 
enkodsfilosofin anses medföra. 
 

8.1.5 Samarbete 
 
De invändningar som uttryckts mot ett införande av DDC som rör samarbetsfrågor 
berör främst institutionella aspekter, alltså vilka följder ett byte av klassifikationssystem 
skulle få för olika typer av bibliotek. Här finner vi argument som menar att i den 
händelse KB och de övriga universitets- och högskolebiblioteken skulle gå över till 
DDC så skulle folkbiblioteken närmast vara tvungna att även de byta till DDC. Detta ur 
användarvänlighetshänseende med tanke på de användare som besöker flera olika 
bibliotek.141 Risken är annars, menar man från Malmö högskolebiblioteks sida, att en 
ensidig övergång till DDC gör att användarperspektivet kan hamna i skymundan.142 
Låntagarna och användarna skulle helt enkelt riskera att komma i kläm om en typ av 
bibliotek skulle genomföra ett byte av klassifikationssystem men inte de andra; ett 
enhetligt och gemensamt klassifikationssystem hos de skilda bibliotekstyperna har helt 
enkelt ett egenvärde för att undvika att förvirra bibliotekets användare.143 Ytterligare en 
potentiell risk vid en övergång till DDC hos enbart en av de olika bibliotekstyperna är 
att samarbetet mellan universitets-/högskolebiblioteken och folkbiblioteken skulle bli 
lidande. Hittills så har folkbiblioteken med avseende på verksamhetsinriktning allt mer 
närmat sig de akademiska biblioteken och exempelvis så skulle postutbytet mellan de 
olika bibliotekstyperna försvåras om inte även folkbiblioteken väljer att byta system.144 
 
När det gäller samarbete ur ett internationellt perspektiv är detta något som endast kort 
berörs i kritiken och det av endast en av våra informanter. Denne ondgör sig över och 
ifrågasätter förhållandet att OCLC i sin internationella samkatalog WorldCat inte tillåter 
andra klassifikationskoder än DDC-koder. Detta är ett förfarande som han menar 
utestänger bibliotek och länder som använder andra klassifikationssystem från 
medverkan i denna samkatalog och därigenom försvårar samarbetsmöjligheterna på ett 
internationellt plan.145 
 
Efter denna redogörelse för kritiken mot katalogutredningen och ett införande av DDC, 
så är det nu dags att blicka bakåt i historien för att se hur diskussionen såg ut första 
gången DDC var aktuellt i svenska klassifikationssammanhang. 
 

                                                 
140 Ibid. 
141 Minnesanteckningar från Mr. Dewey och Ms. SAB, s. 7. 
142 Remissvar från Bibliotek och IT vid Malmö högskola. 
143 Intervju med informant 4. 
144 Remissvar från Bibliotek och IT vid Malmö Högskola. 
145 Remissvar från Bibliotek och IT vid Malmö Högskola. 
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9 Diskussionen om DDC i början av 1900-talet 
 
I de föregående kapitel som besvarat de första två frågeställningarna har vi nämnt hur 
diskussionen kring den bibliografiska praktiken, och en eventuell förändring av denna, 
av idag inte okritiskt kan definieras diskussion i betydelsen meningsutbyte, utan att vad 
det snarare handlar om är en mer enkelriktad konversation utan motargument eller 
explicita invändningar, men att det ändock finns viss kritik om än inte fullt synlig. 
Argumenten för och emot en övergång till DDC har presenterats och i det kapitel som 
nu följer, och som fokuserar på den tredje delfrågeställningen, ämnar vi kartlägga 
diskussionen som den tog sig uttryck i början av förra seklet när man även då stod inför 
tanken på ett eventuellt implementerande av DDC i den svenska bibliotekssfären. Vi 
inleder med att, i likhet med förfarandet gällande delfråga 1, kontextualisera 
diskussionen genom att kort redogöra för bibliotekssituationen i Sverige vid tiden det 
begav sig. Därefter följer en redogörelse för själva diskussionen genom en presentation 
av hur den såg ut, både i betydelsen av var den kom till uttryck så väl som vilka 
argument som anfördes av inblandade aktörer. 

 

9.1 Bibliotekssituationen i början av 1900-talet 
 
Denna del av arbetet syftar till att kontextualisera den situation i vilken diskussionen 
gällande bibliotekens bibliografiska praktik fördes för första gången i början av förra 
seklet och i vilken DDC dök upp som ett alternativ när det gällde 
klassifikationspraktiken. Kontextualiseringen är snäv i den bemärkelsen att 
redogörelsen koncentreras till att främst ta i beaktande bibliotekssfärens inomsfärliga 
situation. Det omgivande samhällets betydelse för, och inflytande på, bibliotekens 
funktion och verksamhet är på intet sätt något som gått författarna till detta arbete förbi, 
snarare tvärtom, men i den här kontextualiseringen fokuserar vi främst på 
bibliotekssfären i sig. Det svenska samhällets utveckling mot ett industrisamhälle och 
demokratisering som skedde under slutet av 1800- och början av 1900-talet, och den 
betydelse för folkbiblioteksframväxten som detta innebar, är sålunda något som inte 
kommer att belysas i någon större omfattning i detta kapitel, utan fokus kommer som 
tidigare nämnts att ligga på bibliotekens mer inomvärldsliga aspekter. 

 

Första gången DDC fördes på tal i Sverige var i början av 1900-talet. 
Bibliotekssituationen var då på många vis komplex i och med existensen av ett antal 
olika bibliotekstyper med därtill hörande bestånd och bibliografisk praktik. Det var 
under den här perioden som tanken på allmänna bibliotek, influerade av anglosaxiska 
public library-idéer, på allvar började göra sig gällande och det var på 
folkbiblioteksområdet som den stora utvecklingen skedde. En nyckelperson för dessa 
idéers spridande i Sverige var Valfrid Palmgren som under en studieresa till USA 1907 
imponerats av de amerikanska biblioteken och deras skötsel. Hennes vurm för dessa 
bibliotek och de bakomliggande public library-idéerna kom tydligt till uttryck när hon 
1909 publicerade sin reseberättelse från denna studieresa.146 Public library-idéerna var 
nu inte något fullkomligt nytt i Sverige utan hade varit mer eller mindre kända i ett antal 

                                                 
146 Palmgren, Valfrid 1909. Bibliotek och folkuppfostran: Anteckningar från en studieresa i Amerikas 
Förenta Stater. 
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år. Redan på 1890-talet hade ett public library-inspirerat folkbibliotekstänkande börjat 
göra sig gällande i landet och då kanske främst förmedlat genom den danske 
folkbibliotekspionjären Andreas Schach Steenberg som var mycket aktiv på den 
nordiska biblioteksscenen. Den komplexitet som vi inledningsvis nämnde och som 
präglade folkbibliotekssfären när diskussionen om allmänna bibliotek blommade upp på 
allvar, hade sin grund i de olika bibliotek som då bedrev verksamhet. Vi hade då att 
göra med många olika typer av folkbibliotek som drevs av olika aktörer och där 
verksamheten och bestånden bestämdes av de personer eller organisationer som låg 
bakom de respektive biblioteken. Folkrörelse- och sockenbibliotek är några av de 
bibliotekstyper vi närmast känner och som drevs av exempelvis olika nykterhets-, 
arbetarföreningar eller församlingar, och vars bestånd, som nyss antytts, präglades av de 
respektive bibliotekens huvudmän. Bestånden som till sin fysiska natur, bestämd av de 
tekniska produktionsbetingelserna, utgjordes av främst böcker men även av tidningar 
och tidskrifter, hade ofta en uppbygglig karaktär som inte sällan var anpassade ”för 
personer tillhörande en viss kategori” av människor och till vilka respektive 
bibliotekstyp främst riktade sig.147 Detta gjorde att vissa delar av befolkningen ansågs 
hamna utanför bibliotekens användarskara, och i diskussionen kring formerandet av ett 
nytt allmänt biblioteksväsen så menade man att anammandet av public library-idéerna 
var tillämpligt för att komma till rätta med det upplevda problemet att de dåvarande 
biblioteken inte passade för alla. Detta eftersom bibliotek av public library-typ med 
visst fog ansågs mindre exkluderande i det att syftet med dessa var att tillgodose hela 
folkets behov och intressen och inte enbart vissa befolkningsgruppers. Tanken med de 
nya folkbiblioteken, eller allmänna bibliotek som Palmgren föredrog att kalla dem då 
hon ansåg att ”folk” hade en negativ klang, var att skapa ett nytt enhetligt 
biblioteksväsen som var offentligt finansierat och förvaltat. Detta motiverat utifrån ett 
samhällsperspektiv eftersom en sådan typ av bibliotek skulle verka fostrande och 
bildande för alla och därigenom vara till gagn för hela nationen. 

 

Av stor betydelse för utvecklingen mot en ny typ av folkbiblioteksverksamhet var några 
av de åtgärder som vidtogs från statens sida i början av förra seklet. I och med 
biblioteksreformen 1905 betalades det första statsanslaget ut för främjandet av 
folkbiblioteken, något som väsentligen förändrade förutsättningarna för 
folkbiblioteksväsendets verksamhet.148 Betydelsefull var även den stora 
folkbiblioteksutredning som genomfördes av Palmgren 1911 och som presenterades i 
Förslag angående de åtgärder, som från statens sida böra vidtagas för främjande af det 
allmänna biblioteksväsendet i Sverige samma år. Till följd av denna utredning 
reviderades biblioteksreformen från 1905 och en ny sjösattes året efter det att 
utredningen presenterats. I och med den nya biblioteksreformen så förändrades 
förutsättningarna för bibliotekens verksamhet i finansiellt och organisatoriskt hänseende 
väsentligt på flera punkter.149 Till de åtgärder som då vidtogs hör bland annat 
tillsättandet av statliga bibliotekskonsulenter som bland annat hade som uppdrag att 
övervaka den verksamhet som bedrevs på folkbiblioteken samt att övervaka 
fördelningen av statsanslag till desamma.150 

 
                                                 
147 Palmgren Munch-Petersen, Valfrid 1954. Det var en gång: Ett stycke bibliotekshistoria nedtecknat 
efter anmodan, s. 8. 
148 Hansson 1999, s. 77. 
149 Ibid., s. 116. 
150 Ibid., s. 86. 
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Även inom bibliotekssektorn i sig initierades projekt som bidrog till utvecklingen och 
därigenom möjliggjorde en mer samfälld syn på frågor av betydelse för 
biblioteksverksamheten. 1915 bildades exempelvis Sveriges Allmänna 
Biblioteksförening (SAB) av personer verksamma inom bibliotekssektorn och året 
därpå började utgivningen av föreningens tidskrift Biblioteksbladet. Här fanns nu både 
förening och forum för debatt och informationsutbyte, och vägen mot en mer gemensam 
syn på biblioteksfrågor blev nu något rakare.151 I kölvattnet av en mer enhetlig syn inom 
folkbibliotekssektorn tillsattes 1917 en kommitté av SAB med syfte att utarbeta ett för 
svenska folkbibliotek gemensamt klassifikationssystem. Detta eftersom den 
bibliografiska praktiken vid den här tiden var något splittrad i bibliotekssverige. Det 
fanns en viss, om än inte övertydlig, klassifikationspraxis att förhålla sig till, men det 
fanns samtidigt ett antal olika svenska klassifikationssystem som tillämpades på olika 
typer av bibliotek. Dessutom hade man kommit i kontakt med det internationellt spridda 
angloamerikanska systemet DDC genom bland annat Valfrid Palmgrens skrifter samt i 
diverse artiklar i bibliotekspressen då både Norge och Danmark anammat detta system. 
I Norge hade man implementerat det Deweyska systemet i ett i stort sett oförändrat 
skick medan man i Danmark hade anpassat systemet för att bättre passa lokala danska 
förhållanden. Den relativt oenhetliga klassifikationspraktiken i Sverige beror till stor del 
på att man har att göra med olika typer av bibliotek med olika typer och omfång av 
bestånd, samt att de respektive bibliotekens verksamhet hade olika syften. Att det trots 
detta inte utvecklats en tradition av fullständigt arbiträr klassifikationsverksamhet, utan 
att det faktiskt fanns en viss praxis som kan urskiljas, har att göra med utgivandet av de 
mönsterkataloger som tog sin början redan under 1850-talet. Dessa kataloger innehöll, 
utöver rekommendationer på förvärv av ”lämplig” litteratur, även en indelning av 
litteraturen i klasser. Joacim Hansson nämner i sin avhandling Klassifikation, bibliotek 
och samhälle: En kritisk hermeneutisk studie av ”Klassifikationssystem för svenska 
bibliotek” att dessa indelningsprinciper ofta följdes av biblioteken och att det därför går 
att se dessa mönsterkataloger som exempel på en existerande svensk praxis på det 
svenska klassifikationsområdet.152 Utöver dessa mönsterkataloger, av vilka främst bör 
nämnas de som gavs ut under början av 1900-talet av studentföreningarna Verdandi och 
Heimdal, gavs det senare ut accessionskataloger som utöver förslag på lämplig litteratur 
även innehöll respektive förenings klassifikationssystem. Vid tiden för SAB-
kommitténs inrättande fanns det alltså åtskilligt att förhålla sig till när det gällde 
diskussionen om en enhetlig klassifikationspraktik för folkbiblioteksväsendet. 

 

Vad gäller de akademiska biblioteken så såg situationen något annorlunda ut. Dessas 
bestånd och syfte, i kombination med en lång tradition av organiserandet av bestånd och 
kunskap, gjorde att de sedan gammalt hade en stabil grund och etablerad 
klassifikationsverksamhet att stå på. När det gäller förhållandet till folkbiblioteken så 
höll företrädarna för de akademiska biblioteken en viss distans till dessa och är därför 
tämligen osynliga i diskussionen om folkbiblioteken och den verksamhet som skulle 
bedrivas där. Det är först när diskussionen om ett gemensamt klassifikationssystem för 
de svenska biblioteken på allvar kommer igång som de akademiska bibliotekens 
företrädare blir mer synliga i debatten och meningsmotsättningarna kommer upp till 
ytan. Dels beroende på att det främst är representanter från de akademiska biblioteken 
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som ingår i SAB-kommittén och dels eftersom man från akademiskt håll enligt Hansson 
såg en fara i att tappa kontrollen över den bibliografiska praktiken.153 

 

Så såg alltså situationen i stort ut när den bibliografiska diskussionen började föras 
under början av 1900-talet och det är nu dags att se hur diskussionen kom till uttryck 
och vilka argument som där anfördes. 

 

9.2 Resultat 
 
I det här avsnittet så kommer då själva diskussionen om den bibliografiska praktiken 
som den såg ut i 1900-talets början att presenteras. Här kommer kort att redogöras för 
var diskussionen fördes och vilka aktörerna var som förde denna diskussion. Men 
främst kommer dessa aktörers respektive argument när det gällde klassifikationsfrågan 
att presenteras. 
 

9.2.1 Diskussionen 
 
Diskussionen om den bibliografiska praktiken fördes primärt i den dåtida 
bibliotekspressen och då framförallt i facktidskriften Biblioteksbladet.154 Men åsikter i 
frågan kom även till uttryck i annan bibliotekslitteratur som publicerades såväl i Sverige 
som i våra grannländer, litteratur som avhandlade biblioteksfrågor på olika sätt, främst 
deras skötsel, och huvudsakligen den i Skandinavien då aktuella frågan om 
folkbiblioteken.155 Den svenska bibliotekssektorn kom i kontakt med DDC via ett 
folkbildningsmöte som ägde rum i Uppsala 1901. Detta genom att det vid detta möte 
fanns en representant från det danska biblioteksväsendet på plats som delade med sig av 
de erfarenheter av de amerikanska public library-idéerna, där klassifikationssystemet 
DDC var en viktig komponent, som han hade skaffat sig vid besök i USA.156 I huvudsak 
så var de röster som hördes inom den svenska bibliotekssektorn skeptiska till 
klassifikationssystemet DDC. Ett av undantagen var Alvida Sandberg som var en varm 
förespråkare av DDC och som menade att systemet vore ett utmärkt alternativ för de 
svenska biblioteken.157 Antalet aktiva deltagare i den offentliga diskussionen kring den 
bibliografiska praktiken vid denna tid var relativt liten och grovt räknat kan aktörerna 
associeras till två, vad Hansson benämner, diskursiva formationer. Dels en akademisk 
diskurs vars aktörer representerade den akademiska världens bibliotek och dels en 
diskurs med förankring i folkbibliotekssektorn.158 Och inställningen till DDC hade en 
stark koppling till vilken typ av bibliotek, eller diskursiv formation, man tillhörde, där 
de som var positivt inställda så gott som undantagslöst stod att återfinna hos 
folkbiblioteken medan de som var negativt inställda huvudsakligen återfanns hos de 
akademiska biblioteken.159 
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Efter denna diminutiva redogörelse av grunderna för diskussionen om den 
bibliografiska praktiken så är det nu hög tid att presentera den argumentation som 
anfördes. Detta kommer att ske genom att argumentationen, för och emot, här läggs 
fram strukturerad enligt de kategorier som vi använt tidigare, samt att det utöver dessa 
kategorier tillkommit en kategori benämnd Äldre praxis. 

9.2.2 Klassifikationsteori 
 
I inledningen till SAB-systemets första upplaga så anförs argument varför DDC inte 
valdes och varför man i stället valde att utveckla ett eget klassifikationssystem. Vad 
man anför mot DDC är för det första förhållandet att systemet från första början 
utvecklats för amerikanska förhållanden och att det därigenom inte är lämpligt för 
svenska förhållanden. Exempelvis skulle en av följderna av detta bli att svensk litteratur 
i flera fall, till exempel då det gäller svensk historia och svensk geografi, skulle få långa 
klassifikationskoder.160 Den amerikanska prägeln kritiseras ytterligare i en artikel av 
bibliotekskonsulent Fredrik Hjelmqvist, och det i en artikel där Alvida Sandbergs bok 
Bibliotek och biblioteksskötsel recenseras. I denna bok förordas av Sandberg att svenska 
bibliotek börjar använda DDC, något som Hjelmqvist ställer sig skeptisk till och 
betonar, i likhet med vad vi återfann i SAB:s inledning, att litteratur angående Sverige i 
DDC skulle få mycket långa signa.161 Dessa problem med långa klassifikationskoder är 
något som går emot de allmänna fordringar, som i SAB:s inledning omtalas och 
förordas, om att ytterligare uppdelningar, om dylika behövs, skall vara möjliga utan att 
klassifikationskoderna därigenom blir allt för långa och komplicerade.162 Problematiken 
med den amerikanska prägeln uppmärksammas även av Andreas Schach Steenberg som 
också han kritiserar de otympligt långa signa som ett användande av DDC i oförändrat 
skick skulle leda till för de länder, som i likhet med de nordiska, i DDC-systemet 
tilldelats platser långt ned i systemet vilket leder till att dessa länders litteratur drabbas 
av långa signa.163 Steenberg exemplifierar med Norge som tagit DDC i bruk i 
oförändrat skick och som fått erfara dessa de långa klassifikationskodernas problem. 
Han menar sammanfattningsvis att DDC i ett oförändrat skick är ”ubrugeligt” för 
svenskt vidkommande och avråder bestämt de svenska folkbiblioteken från att anamma 
detta system utan att först anpassa det till svenska förhållanden.164 Även Fredrik 
Hjelmqvist uttrycker att det skulle vara olämpligt att anamma DDC i oförändrat skick, 
det vill säga utan att anpassa systemet till svenska förhållanden, eftersom: ”[DDC inte 
är] någon amerikansk genväg utan en ganska opraktisk omväg.”.165 En lösning som 
föreslås för att komma tillrätta med DDC:s amerikanskhet är att klassifikationssystemet 
anpassas till de nationella förhållanden som råder. Ovan nämnde Steenberg, var ändock 
av åsikten att det vid den tidpunkten inte fanns något klassifikationssystem som kunde 
mäta sig med Dewey, under förutsättning som sagt att en anpassning till nationella 
förhållanden gjordes.166 Han rekommenderade de svenska folkbiblioteken att använda 
sig av detta, som han uttrycker det, utmärkta system som grund för att skapa ett 
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klassifikationssystem som tillfredsställer nationella krav.167 Gustaf Adde, bibliotekarie 
vid Kungliga biblioteket, kritiserar även han den amerikanska prägeln hos DDC, även 
detta i en recension av Alvida Sandbergs bok, men han fokuserar på systemets tendens 
och att systemets indelningsgrunder påverkats av anglo-amerikanska synsätt och 
förhållanden vilket innebär att systemet inte okritiskt bör anammas av de svenska 
biblioteken.168 Även om detta problem har sitt ursprung i samma orsak som de långa 
signa har, det vill säga den amerikanska prägeln, så ser Adde mer till problemen med 
själva ämnesindelningen i systemet, det vill säga var i systemet de olika ämnena 
placeras, snarare än till vad resultatet av detta leder till i form av långa 
klassifikationskoder. 
 
Andreas Schach Steenberg nämner dessutom att systemet kritiseras av vissa 
representanter från danska akademiska bibliotek för sin stelhet, en stelhet som följer på 
systemets ”strängt talmässiga uppbyggnad” och som försvårar möjligheterna till en 
logiskt uppställd indelning. Detta är ett problem, om dock ett mindre sådant, som gör 
systemet oanvändbart för de akademiska biblioteken men som man ändå anser skulle 
kunna fungera för folkbiblioteken.169 Detta problem med DDC:s stelhet ser vi även i 
SAB:s inledning där man genom exempel visar hur den strikta indelningen om endast 
tio klasser verkar begränsande och ställer till förtret. De exemplifierar detta genom att 
visa hur medicin förts samman med ingenjörsvetenskap, något man menar inte faller sig 
helt naturligt. Denna brist, menar man, skulle gå att komma till rätta med genom en 
längre notationsbas än den som används i DDC.170 
 
De positiva sidor som nämns och som talar till DDC:s fördel är det att systemet bedöms 
vara ett ”starkt genomarbetat… genomtänkt, ytterligt starkt specialiserat system”.171 
Andra klassifikationsteoretiska fördelar som nämns är det faktum att en uppdelning i 
underavdelningar i princip kan göras i oändlighet men även vissa inslag av minnesstöd 
där exempelvis siffran ”2” betecknar England hos flera skilda ämnesområden som till 
exempel historia och geografi.172 Det deweyska alfabetiska ämnesregistret anförs även 
det som en av DDC:s starka sidor.173 
 
Huruvida Dewey-systemet var bättre lämpat för en viss typ av bibliotek, med avseende 
på exempelvis samlingens storlek, är något som Gustaf Adde uttalar sig om och menar 
att systemet framförallt är lämpat för mycket stora bibliotek med ett mycket stort antal 
användare.174 Denna Addes uppfattning delas inte av Steenberg som tvärtom menar att 
DDC framförallt är avsett för mindre bibliotek.175 Klassifikationssystemets 
tillämpbarhet med avseende på biblioteksstorlek är något som även SAB:s kommitté för 
framtagandet av det nya klassifikationssystemet diskuterar, och det genom att man 
menar att det vore av mycket stor praktisk betydelse om en överensstämmelse mellan 
både stora och små bibliotek kunde uppnås med avseende på deras val av 
klassifikationssystem. Detta för att underlätta för de användare som besöker olika 
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171 Ibid., s. 5. 
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bibliotek.176 Detta sista resonemang är giltigt oberoende av vilket klassifikationssystem 
som diskuteras men är ändå värt att nämna för att visa hur tankegångarna såg ut. 
 

9.2.3 Samarbete 
 
Samarbetsaspekten har, då som nu, två sidor, dels den internationella dels den 
nationella. Och det internationella samarbetet har idag en tydligare framtoning än vad vi 
kan se i materialet från 1900-talets början. Dock betyder inte detta att det internationella 
samarbetet inte fanns med i dåtidens resonemang. Exempelvis så anges DDC-systemets 
internationella karaktär som en av systemets främsta fördelar. Med internationell 
karaktär så menar man här internationell spridning genom det stora antalet länder vars 
bibliotek begagnar sig av systemet. DDC:s spridning utanför Amerika omtalas i positiva 
ordalag och man skriver att ”[i] Europa vann det sin stora seger, när det 1895 antogs av 
det internationella bibliografiska institutet i Brüssel…”177 I direkt anslutning till detta 
berättas även om hur systemet används av både de norska och de danska 
folkbiblioteken. I det norska fallet anammades systemet i huvudsak i oförändrad form 
medan man i det danska fallet först företog en anpassning till nationella förhållanden 
först företagits.178 Steenberg som kritiserat DDC:s amerikanska prägel nämner dock att 
man i Danmark eftersträvat att förändra systemet så lite som möjligt av internationella 
hänsyn, och han ser gärna även att Sverige, om de väljer DDC, så lite som möjligt 
avviker från den danska lösningen för att underlätta samarbetet länderna emellan.179 Om 
en sådan av Steenberg förordad anpassning skulle genomföras så uppstår i stället ett 
annat problem. Problemet som ett sådant sätt att försöka lösa situationen för med sig, 
och som man inom SAB är medveten om och uttrycker i inledningen till systemet, är att 
i takt med att lokala anpassningar införes i systemet minskar nämligen fördelarna med 
ett internationellt klassifikationssystem i form av minskad samarbetspotential inom 
klassifikationens område.180 Lösningen att anamma systemet i oförändrad form är inte 
heller det oproblematisk, lika lite som ett nationellt anpassat system vore det, och de 
fördelar som systemets internationella karaktär dock medför i möjliggörande av ett 
internationellt samarbete bedömdes vara av så begränsad betydelse att detta inte kunde 
anses ha någon avgörande betydelse för valet av klassifikationssystem.181 
 
Ytterligare en samarbetsaspekt, fast på det nationella planet, som tas upp, är att vid ett 
eventuellt införande av centralbibliotek, något som diskuterades vid den här tiden, så 
skulle det vara en stor fördel om de olika biblioteken använder sig av samma 
klassifikationssystem; det vill säga att det råder överensstämmelse vid biblioteken med 
avseende på klassifikationspraxis. Detta argument gäller oavsett vilket 
klassifikationssystem som används men är ändå värt att nämna eftersom det påpekas i 
förordet till SAB-systemet.182 Ett enhetligt system, oavsett vilket, anges även som 
fördelaktigt vid arbetet med klassificering. För bibliotekariernas vidkommande så skulle 
det innebära att dessa skulle spara mycket tid i sitt arbete med att klassificera verk av 
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svårklassificerad art om de mest använda bibliografierna använde sig av samma 
klassifikationssystem som biblioteken.183 
 

9.2.4 Äldre praxis 
 
I inledningen till Klassifikationssystem för svenska bibliotek anges att som det tyngst 
vägande av de skäl som anfördes för konstruerandet av SAB och därigenom även mot 
ett antagande av DDC, var hänsyn till äldre, rådande klassifikationspraxis hos de 
svenska biblioteken.184 Vikten av att i så hög grad som möjligt knyta an till gällande 
svensk praxis vid framtagandet av ett klassifikationssystem betonas även vid Sveriges 
Allmänna Biblioteksförenings tredje årsmöte som hölls 1917 och där överbibliotekarien 
vid Göteborgs stadsbibliotek, Lars Wåhlin, uttryckte att ”…man vid uppgörandet av det 
ifrågasatta klassificeringssystemet så mycket som möjligt anslöte sig till i Sverige 
hävdvunnen praxis”.185 Ett stort antal av de svenska biblioteken hade i sina olika redan 
existerande klassifikationssystem en förhållandevis stor överensstämmelse sinsemellan 
som går att härröra till det faktum att dessa klassifikationssystem som regel, i större 
eller mindre grad, baseras på en gemensam accessionskatalog.186 Denna 
överensstämmelse ansågs vara så stor att en svensk tradition eller praxis kunde sägas 
råda. Man menade utifrån detta förhållande att det vore önskvärt om det nya 
klassifikationssystemet hade sin grund i dessa accessionskataloger.187 
 
Vad vi hade att göra med var således aktörer som med emfas framhöll nödvändigheten 
att så långt det var möjligt bevara, eller knyta an till, de traditioner inom 
klassifikationsarbete som redan fanns i bibliotekssverige. 
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10 Diskussion 
 
Diskussionen kommer för tydlighetens, och konsekvensens, skull att inledningsvis ske i 
enlighet med de kategorier vi presenterat i resultatkapitlen och kommer därigenom att 
föras kategorivis. Efter en kort övergripande sammanfattning kommer vi avslutningsvis, 
inspirerade av delar av de ansatser till kritisk teoribildning som presenterats inom ämnet 
kunskapsorganisation, att diskutera hur katalogutredningen och diskussionen om den 
bibliografiska praktiken bör förstås. 
 

10.1 Ekonomi 
 
Lejonparten av den explicit ekonomiska argumentationen i katalogutredningen handlar 
om att minska den nedlagda arbetsinsatsen genom att i möjligaste mån utnyttja redan 
utfört arbete, detta oavsett om det gäller import av färdiga katalogposter eller 
användningen av färdiga koder för redan klassificerade verk. Dessa tankegångar känns 
vid en första anblick fullt godtagbara och är inte unika för den argumentation som vi 
stöter på i katalogutredningen. Även i andra sammanhang när diskussionen om 
förändring av den bibliografiska praktiken är aktuell så finner vi att liknande 
resonemang förs. Exempelvis så har man i den angloamerikanska biblioteksvärlden 
dryftat dessa tankegångar när man inom den akademiska bibliotekssektorn diskuterat 
vilket klassifikationssystem som bör användas vid de respektive biblioteken, och där de 
ekonomiska förtjänsterna med att utnyttja redan utfört arbete ofta legat till grund för 
valet av system.188 Det ligger en viss sanning i att det kan innebära en ekonomisk 
besparing att använda färdiga poster eller acceptera färdiga klassifikationskoder, men 
förfarandet kan vara vidhäftat med vissa risker. Faran är att posterna övertas utan att 
bearbetas vilket kan få oönskade konsekvenser. Dels kan detta innebära att 
klassifikationskoden inte är i paritet med det specifika bibliotekets behov, exempelvis 
när det gäller klassificeringsdjup i förhållande till bibliotekets litteraturbelägg.189 Och 
dessutom finns risken att de importerade katalogposterna innehåller felaktigheter, något 
som visat sig inte vara helt ovanligt.190 Detta är en omständighet som kan få negativa 
konsekvenser för återvinningen om exempelvis ämnesorden är felaktiga eller felstavade, 
men även för placeringen om klassifikationskoden är inkorrekt. Sett till ekonomiska 
frågor allena så kan det vara fördelaktigt med en mer strömlinjeformad process där man 
så långt som möjligt drar nytta av det redan gjorda arbete som färdiga katalogposter 
eller klassifikationskoder innebär, men följderna av ett sådant ensidigt ekonomiskt 
tänkande kan, som nyss nämnts, bli problematiskt. Detsamma gäller argumentationen 
att begränsningen till en kod per verk, som är filosofin hos DDC, skulle innebära en 
besparing. Det skulle förvisso kunna innebära en tidsbesparing och därigenom en 
ekonomisk förtjänst att endast tillåta en kod per verk, men även detta får andra följder 
som gäller exempelvis återvinning och placering vilket vi återkommer till i 
klassifikationsteorikapitlet. Dessutom är frågan om en-kod-per-verk-principen verkligen 
innebär en besparing, och i sådana fall hur stor denna besparing verkligen blir, då man 
på grund av denna princip ställs inför problematiken med att avgöra vilken kod som 
skall användas i de fall då flera tänkbara koder är möjliga. Detta återkommer vi också 
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till i klassifikationsteorikapitlet men vill ändå här och nu nämna att man exempelvis på 
vissa håll i stället för att lägga ned tid på att besluta vilken kod som är att föredra, 
istället tilldelar flera koder och därigenom även förbättrar återvinningen, något som man 
exempelvis diskuterat i Tyskland i samband med att man där gick över till DDC vid 
nationalbiblioteket.191 Överlag tycker vi oss se att man i katalogutredningen inte i 
tillräcklig omfattning tagit hänsyn till de följder ett huvudsakligen ekonomiskt tänkande 
riskerar att föra med sig och inte heller tillräckligt utrett vilka ekonomiska konsekvenser 
ett byte av klassifikationssystem skulle kunna innebära. De invändningar som finns och 
som ifrågasätter om det verkligen innebär besparingar att byta system känns rimliga att 
instämma i. Dessutom ges ingenstans i samband med katalogutredningen några 
indikationer på hur stora man tror att de eventuella besparingarna egentligen skulle bli. 
 

10.2 Teknik 
 
Vad gäller den argumentation som rör tekniska spörsmål så har vi identifierat tre 
huvudaspekter som är frekvent förekommande. Det är argument som betonar de verktyg 
som finns och som förenklar processen vid postimport samt hjälpmedlen för 
klassifikation och för sökning som är genomgående. Detta är även argument som i icke 
ringa grad legat till grund för val av klassifikationssystem i andra sammanhang. 
Exempelvis så har de tekniska verktygens möjligheter spelat en betydande roll vid de 
senare årens klassifikationssystembyten vid vissa nationalbibliotek i Europa,192 och 
även vid valet av klassifikationssystem vid de nordamerikanska akademiska 
biblioteken.193 Teknikens möjligheter är naturligtvis en tungt vägande faktor att ta 
hänsyn till när det gäller den bibliografiska praktiken men det ligger en fara i att 
hemfalla åt ett allt för teknokratiskt tänkande. Ett allt för stort fokus på enbart tekniska 
aspekter kan få oönskade implikationer vilket vi nämnt tidigare. Exempelvis gäller att 
man vid ett alltför strömlinjeformat arbete vid postimport riskerar att slentrianmässigt 
acceptera färdiga poster och därigenom även direkta felaktigheter. Dessutom finns det 
andra nackdelar med att lägga allt för stor vikt vid de tekniska verktyg som finns och 
därigenom i mindre grad ta hänsyn till de följder detta kan få och som grundar sig i 
exempelvis den kulturella tendens som manifesteras i klassifikationssystemet. Men 
detta är klassifikationsteoretiska frågor som vi kommer att återkomma till senare. 
 

10.3 Klassifikationsteori 
 
Det är intressant att se att klassifikationsteori bjuds så pass stort utrymme i 
katalogutredningen, som ju har rationalisering och effektivisering som syfte och som 
därigenom främst förväntas lämna klassifikationsteori och dess problematik därhän. Det 
deweyska systemets förtjänster när det gäller aktualitet och specificitet får sägas tala till 
systemets fördel och just dessa egenskaper har varit tungt vägande skäl när beslut fattas 
för en övergång till DDC av nationalbiblioteken i Frankrike, Schweiz och Tyskland.194 
Vad värre är är att den problematik som Svanberg behandlar är samma problematik, ett 
problemkomplex som grundar sig i systemets tendens, som ofta återkommer när ett 
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klassifikationssystem skapat i en diskursiv kontext ska implementeras i en annan 
närmast avproblematiseras i katalogutredningen. Och med tanke på att mycket av den 
kritik som riktas mot DDC, och att många av de problem man på andra håll haft vid 
byte av klassifikationssystem, kretsar kring just systemets angloamerikanska tendens så 
känns det som att man å katalogutredningens sida tar lite väl lätt på denna problematik. 
Eftersom ett klassifikationssystem konstrueras i en viss miljö och vid en viss tidpunkt så 
påverkar uppfattningen om tillvaron i denna miljö hur systemet ser ut och var i systemet 
olika ämnen placeras. Det är alltså en världsbild eller världsuppfattning som 
manifesteras i systemet och som i väsentlig grad kan skilja sig mot den uppfattning som 
råder i andra länder eller kulturella miljöer. Denna problematik behandlas förvisso i 
utredningen men avslutas med formuleringar som kan ge en indikation på hur marginell 
betydelse man egentligen tillerkänner problematiken med den amerikanska tendensen i 
DDC. Svanberg anser att ”[o]rdningsföljden … tidigare ansetts som viktig men att den 
kanske inte längre är det om den bara följer en tydlig logik”.195 Att 
klassifikationssystemets struktur kan påverka vår förståelse av världen verkar således 
vara något som Svanberg tar lätt på. Dessutom menar hon att vi genom att anamma 
DDC och delta i det klassifikationssamarbetet får möjlighet att påverka systemets 
utformning.196 Intressant i detta sammanhang är att Sellei i katalogutredningens 
delstudie 1 när hon skriver om katalogiseringsregler och format, menar att utvecklingen 
när det gäller dessa är ”…mycket svår att påverka då processen i hög grad styrs av de 
stora engelskspråkiga nationerna … med Library of Congress i spetsen.”.197 Då skriver 
hon förvisso om katalogisering men resonemanget torde vara överförbart även när det 
gäller diskussionen om klassifikation, så frågan är i vilken utsträckning det egentligen 
går att påverka DDC-systemets utformning i egenskap av oansenlig användare som 
BIBSAM-biblioteken i sammanhanget ändå måste anses vara. 
 
Ytterligare en problematik som nämnts i samband med katalogutredningen, och som 
även vidkänts DDC-systemets anammare, är den filosofi som enbart tillåter 
användandet av en klassifikationskod per verk. Katalogutredningens utredare uppehåller 
sig i viss utsträckning vid den här enkodsproblematiken och resonerar kring de 
svårigheter denna innebär, men har kanske inte i tillräcklig utsträckning tagit hänsyn till 
de konsekvenser som anammandet av en-kod-per-verkfilosofin innebär. När man i 
andra länder redogör för sina erfarenheter av implementerandet av DDC så läggs stor 
vikt vid de brister enkodsfilosofin innebär.198 Svårigheterna man upplevt i dessa länder 
och som man, får man förmoda, även skulle stöta på i Sverige vid ett införande av DDC 
berör främst två aspekter. Dels så uppstår problem vid valet av vilken klassifikationskod 
som bör tilldelas dokumentet, och dels så påverkas sök- och återvinningsmöjligheterna i 
negativ bemärkelse då endast en kod representerar dokumentet. När det gäller val av 
kod så är beslutet om vilken kod som skall väljas kanske ett övergående problem som 
minskar i takt med att klassifikatören lär sig arbetssättet och blir van vid systemet. Men 
när det gäller sökbarhet och återvinningsmöjligheter så är däremot problemet bestående. 
Denna problematik kan man kanske komma till rätta med genom användandet av ett 
ämnesordssystem, vilket får till följd att man i sådana fall till och med skulle kunna 
ställa sig frågan huruvida klassifikationssystem över huvud taget behövs, men detta är 
en fråga som vi inte kommer att beröra närmare här. 
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10.4 Samarbete 
 
När det gäller samarbetsfrågor så är det förståeligt att man i katalogutredningen trycker 
på de möjligheter till utökat samarbete som en övergång till DDC skulle kunna 
innebära, och även tillgängliggörandet av svensk forskning och litteratur i utlandet 
känns som ett giltigt argument för ett byte av klassifikationssystem. Dessa argument, 
och kanske främst det förra, har även vägt tungt när man på andra ställen valt att gå över 
till DDC.199 Att man sedan inte ansåg att det internationella utbytets möjligheter var 
tillräckligt goda skäl att anamma DDC i Sverige i början av 1900-talet, är kanske 
snarare att anse som en parentes i sammanhanget då de tekniska möjligheterna för att 
optimera samarbetsförtjänsterna då inte förelåg. 
 
Ser vi till samarbetet på det nationella planet så menar vi, i likhet med vissa kritiker, att 
det inte i tillräcklig utsträckning utretts vad en eventuell övergång skulle innebära för 
folkbibliotekssektorn. Förvisso så är det främst den bibliografiska praktiken vid 
BIBSAM-biblioteken som katalogutredningen berör, men det nämndes dock i 
utredningsdirektiven att även implikationerna för folkbiblioteken vid, samt även 
folkbibliotekens intresse för, ett byte skulle utredas.200 Detta menar vi att man inte i 
tillräcklig grad har gjort, något man även reagerat på och kommit med invändningar mot 
vid såväl referensgruppssammanträden och i remissvaren. Om det nu blir så att även 
folkbiblioteken väljer att, mer eller mindre frivilligt, gå över till DDC, så föreligger 
kanske inga större samarbetssvårigheter. Men om folkbiblioteken, eller några av dem, 
däremot väljer att behålla SAB-systemet så blir det problematiskt. Dels kan det bli 
problem med samarbetet mellan bibliotekstyperna och dels kan det bli problem för 
användarna som blir tvungna att något så när förstå sig på två klassifikationssystem i 
den mån de besöker och använder sig av både folkbibliotekets och det akademiska 
bibliotekets tjänster. Detta att slutanvändarna lämnas därhän är dessvärre inte unikt för 
just den här frågan, utan är något som är genomgående i hela utredningen. 
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11 Konklusion 
 
Sammanfattningsvis, sett till hela utredningen, ser vi att det är ekonomiseringen av den 
bibliografiska praktiken som står i fokus vilket inte kan anses förvånande då det var 
detta som var utredningens syfte, och en strävan efter att effektivisera verksamheten är i 
många hänseenden förståelig. Argumentationen visar även att man från 
katalogutredningens sida huvudsakligen ser på klassifikation som en teknisk och 
praktisk fråga och endast i ringa grad, om ens någon, förstår den bibliografiska 
praktiken som en social praktik. Men man bör, enligt vårt förmenande, i större 
omfattning undersöka och ta hänsyn till följderna i ett större perspektiv än vad man har 
gjort i katalogutredningen. Förvisso diskuteras vissa av de problem och följder ett 
införande av Dewey skulle kunna tänkas få men man låter ändock 
effektiviseringstänkandet vara bestämmande, vilket vi menar kan tolkas som att man 
från utredarnas sida har en teknokratisk syn på klassifikationsarbete där teknik och 
ekonomi får bestämma praktiken. Men det behöver nödvändigtvis inte enbart bero på ett 
teknokratiskt synsätt att katalogutredningen ser ut som den gör, och vi ska 
avslutningsvis med inspiration från delar av den kritiska teoribildning som existerar 
inom ämnesområdet kunskapsorganisation försöka föra en diskussion om hur 
argumentationen för bytet av klassifikationssystem kan förklaras. 
 

11.1 Hur kan katalogutredningen förstås utifrån ett kritiskt 
perspektiv? 

 
I denna avslutande del av uppsatsen är det dags att på ett friare sätt diskutera den här 
undersökningens resultat. Vi ska här, delvis med inspiration från den kritiska 
teoribildning som finns inom vårt ämnesområde, förklara hur katalogutredningen och 
diskussionen om den bibliografiska praktiken kan förstås ur ett bredare perspektiv. Med 
detta menar vi att vi inte ser på klassifikation ur ett strikt tekniskt eller praktiskt 
perspektiv utan att vi även tar hänsyn till samhälleliga aspekter, maktstrukturer och 
andra omgivande faktorer i vår diskussion, vilket vi menar är nödvändigt för att förstå 
diskussionen utifrån ett större sammanhang. När man läser katalogutredningen så kan 
formuleringarna och argumentationen i denna förstås utifrån utredningens uttalade syfte. 
Effektiviserings- och rationaliseringstänkandet är inte unikt för de BIBSAM-anslutna 
biblioteken utan är något som förmodligen präglar de flesta verksamheter och som det 
naturligtvis går att hysa viss förståelse för, åtminstone så länge inte verksamheten eller 
de anställda blir lidande. Men vad vi menar är att en sådan förståelse inte är tillräcklig 
och att det därför kan vara intressant att lyfta blicken och försöka se vad 
katalogutredningen kan vara en del utav. 
 
Till att börja med så syftar katalogutredningen till att effektivisera och rationalisera 
klassifikations- och katalogiseringsarbetet vid BIBSAM-biblioteken. Det är således 
BIBSAM-bibliotekens problem som katalogutredningen är tänkt att lösa och där ett 
eventuellt byte av klassifikationssystem anges vara en möjlig del av lösningen. Det 
intressanta i sammanhanget är KB:s medverkan i diskussionen. Denna gör att frågan blir 
intressant ur mer än enbart ett BIBSAM-perspektiv. Hade katalogutredningen enbart 
varit av inom-BIBSAM:skt intresse så hade situationen kanske varit mindre 
problematisk, men med tanke på att det svenska nationalbiblioteket ingår i BIBSAM-
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bibliotekens skara så är det inte särskilt osannolikt att förändringar av den bibliografiska 
praktiken vid dessa även får implikationer för folkbibliotekssektorns verksamhet. Om 
dessa förändringar tar sig uttryck i att man även vid folkbiblioteken byter 
klassifikationssystem eller att man håller fast vid SAB-systemet, med försämrade 
samarbetsmöjligheter med de akademiska biblioteken eller kostnadsökningar som följd, 
är just nu inte av någon större betydelse. Det väsentliga är att ett eventuellt byte av 
system vid BIBSAM-biblioteken med största sannolikhet på något sätt kommer att 
påverka folkbiblioteken. Således kan vi tala om ett, om än implicit, maktförhållande 
mellan BIBSAM-biblioteken och folkbibliotekssektorn, där de förras initiativ till, och 
förändring av, den bibliografiska praktiken i förlängningen påverkar de senare. Detta 
maktförhållande institutionerna emellan, där de akademiska bibliotekens hegemoni 
inom bibliotekssektorn är tydlig, är nu inte något nytt. Förhållandena var desamma även 
i början av 1900-talet och under den diskussion om klassifikationspraktiken som fördes 
då. Då var inställningen förvisso den omvända där man från de akademiska bibliotekens 
sida hade en avvisande hållning till DDC medan man från folkbibliotekshåll inte sällan 
ställde sig positiv till det amerikanska systemet. Men det intressanta är att vi har att göra 
med ett tydligt maktförhållande där de akademiska biblioteken utövade makt och 
inflytande, vilket resulterade i ett förkastande av DDC till förmån för skapandet av ett 
nytt klassifikationssystem grundat i den praxis som rådde vid dessa bibliotek. Det var 
alltså de akademiska biblioteken som bestämde utgången och gick segrande ur striden i 
en fråga som kom att få stor betydelse även för övriga bibliotekssverige. Och 
förhållandet är detsamma idag. Om resultatet av katalogutredningen blir en övergång till 
DDC är inget vi här och nu kan orda om, då inget beslut i frågan ännu är fattat, men 
maktförhållandet är oaktat detta detsamma. Vare sig det nu blir en övergång eller inte, 
så är katalogutredningen ett initiativ taget vid de akademiska biblioteken och med dessa 
institutioners intresse i fokus utan att övriga institutioners praktik visats någon större 
hänsyn trots att dessa i någon omfattning kommer att påverkas. Således ser vi att det vi 
tidigare nämnt om betydelsen av bakomliggande intressen, och som Hansson nämner i 
sin artikel i Progressive Librarian, är en faktor som kan bidra till att öka förståelsen för 
exempelvis förändringar, eller diskussionen om förändringar, av bibliografisk praktik 
eller andra funktioner vid olika verksamheter. 
 
Det kan dessutom vara intressant att knyta an till vad vi tidigare nämnt om 
klassifikation i förhållande till institutioner, där systemets utseende och användning 
överensstämmer med institutionens ideologi och funktion. Om man nu vid BIBSAM-
biblioteken väljer att övergå till att använda DDC så gör man detta för att detta system 
stämmer överens med dessas ideologi och funktion då detta system bättre anses passa 
ett internationellt akademiskt samarbete och den litteratur, oftast engelskspråkig, som 
forskningsbiblioteken använder sig av. Och vid en övergång från BIBSAM-bibliotekens 
sida så riskerar förhållandet till folkbiblioteken att förändras. Om folkbiblioteken 
däremot följer BIBSAM:s exempel och även de byter till Dewey-systemet så är det inte 
förhållandet mellan bibliotekstyperna som förändras utan snarare folkbibliotekens natur 
och i förlängningen även deras användare. Detta då: 
 

Institutionerna bidrar till att implementera de normer och värderingar som anses 
önskvärda i samhället vid en viss tidpunkt, vilket gör att också relationen [sic!] till de 
avnämare som har anledning att nyttja eller stå i någon relation till institutionen i fråga 
måste acceptera ett samförstånd vad gäller de värden och normer som institutionen har 
att legitimera genom sin praktik.201 

                                                 
201 Hansson 1999, s. 63. 
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Vad vi då har att göra med är BIBSAM-bibliotek som genomför förändringar i sin 
bibliografiska praktik för att den bättre skall passa dessas, främst de akademiska 
bibliotekens, verksamheter, verksamheter som ligger i linje med den hegemoniska 
ideologin i samhället av idag och som fokuserar på högre utbildning och forskning, 
främst inom de hårda vetenskaperna, i allt mer instrumentell riktning. Om 
folkbiblioteken även de går över till att använda DDC, så har de att acceptera de 
värderingar och försanthållanden som kommer till uttryck i systemet vilket i slutändan 
även kan komma att påverka användarna och deras förståelse av omvärlden. Men en 
sådan utveckling är kanske inte något nytt i sig, utan ligger snarare i linje med vad vi 
tidigare nämnt om att folkbiblioteken allt mer närmat sig de akademiska biblioteken i 
sin verksamhet. När Hansson i sin avhandling skriver om folkbibliotekens ideologiska 
identitet i samband med tillkomsten av vad vi idag känner som folkbibliotek, så skriver 
han att: 
 

…när folkbiblioteken väl blir en del av den offentliga institutionella strukturen i 
samhället, så har de föregåtts av ett tydligt idéinnehåll som helt påtagligt styr den 
konkreta utformning som de får på nationell basis. Idén om folkbiblioteket och dess 
funktion i samhället föregår dess möjliga praktik och vi kan med detta som grund 
söka en ideologisk identitet. Folkbiblioteken kan därför säga institutionaliseras 
nationellt på en i första hand ideologisk grund. 
    Den ideologiska identitet som finns formulerad när de politiska förutsättningarna 
för uppbyggnaden av en nationell folkbiblioteksstruktur förverkligas riktar sig åt två 
håll. Dels formulerar den de grundläggande normer och regler som ska styra den 
praktik som har att byggas upp, dels vänder den sig utåt mot samhället i stort genom 
att formulera ett antal visioner om den roll folkbiblioteken kan spela i en 
övergripande demokratisk samhällsutveckling.202 
 

Idag är förvisso folkbiblioteken en etablerad institution, men det är inte särskilt 
osannolikt att dessa för att säkra sin legitimitet i dagens samhälle tvingas att anpassa sin 
verksamhet i enlighet med en i dag rådande ideologisk hegemoni. En förskjutning från 
folkbildning mot utbildning inom folkbibliotekssektorn skulle således kunna förklaras 
utifrån en ideologisk förskjutning i samhället i stort, och det är i detta samhälle som 
katalogutredningen diskuterar ett byte av klassifikationssystem. Detta gör att 
kunskapsinstitutioners funktioner och verksamhet, i vårt fall biblioteksinstitutionernas 
bibliografiska praktik, inte kan analyseras och förstås isolerat från en omgivande 
verklighet, utan det är nödvändigt att också ta omkringliggande faktorer i beaktande för 
att till fullo förstå förhållandena. Därför menar vi att det är fruktbart, ja till och med 
nödvändigt, att i studier av kunskapsorganisation ta intryck av, och hämta insikter från, 
angränsande vetenskapliga discipliner och teorier som samhällsvetenskap och kritisk 
teori för att förstå institutionernas praktik och position i samhället. Intentioner, 
intressen, ideologiska förhållanden och hegemoni är faktorer som inverkar på 
organiserandet av kunskap i samhället och vid samhällets institutioner, och det är först 
genom att vara medveten om, och inbegripa, dessa faktorer som en bredare förståelse 
för bibliografiska praktiker kan erhållas. Det som Andersen, Skouvig och Hansson är 
inne på och verkar för, nämligen en teoriutveckling som inkluderar en sociokulturell 
medvetenhet inom ämnet kunskapsorganisation, är således önskvärd, och ett 
implementerande av samhällsvetenskapliga teorier på ämnesområdet och kritiska 
analyser av institutioners verksamhet och praktik menar vi vara fullt tillämpbart och till 
och med nödvändigt. Längre än så går vi inte i det här resonemanget som varit ägnat att 

                                                 
202 Hansson 1999, s. 119. 
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visa på ett klassifikationsystemsbytes potentiella följder i ett lite längre perspektiv, och 
för att visa vad en analys av biblioteken och deras funktion och praktik har att inkludera 
för att nå en större förståelse av biblioteksverksamheten. Men resonemanget pekar ändå 
på att det är erforderligt med en kontextuell medvetenhet i diskussionen om den 
bibliografiska praktiken och att en enbart praktisk syn på klassifikation innebär en 
förenkling av vad kunskapsorganisation handlar om. 
 
Det kan inte nog understrykas att katalogutredningen främst berör BIBSAM-
biblioteken, men den väg man väljer att gå kan få följder som sträcker sig utanför 
BIBSAM-sfären vilket ger dessa bibliotek en makt- och inflytandeposition som det är 
viktigt att vara medveten om. Katalogutredningen ger förslag som ska lösa BIBSAM-
bibliotekens problem, förslag som får verkningar även utanför dessa bibliotek, 
verkningar som man inte, enligt vårt förmenande, i tillräcklig utsträckning tagit hänsyn 
till. Vi menar nu inte att de BIBSAM-anslutna biblioteken i första hand skall tänka på 
folkbibliotekssektorn och hur denna kan påverkas av en eventuell förändring av den 
bibliografiska praktiken, då detta inte är deras funktion, men det står dock uttryckligen i 
direktiven för katalogutredningens delstudie 3 att man skall undersöka vilka följder ett 
eventuellt byte av klassifikationssystem skulle kunna tänkas få för dessa, något vi menar 
att man ej i tillräckligt hög grad gjort. När man i förekommande fall i 
katalogutredningen ändock nämner folkbiblioteken, så gör man det utifrån samma 
referensramar som man gör när det gäller utredningen i sin helhet, nämligen i främst 
tekniska, ekonomiska och praktiska ordalag. 
 
Något som slagit oss under arbetet med den här uppsatsen är hur lite forskning som 
bedrivs och som undersöker kunskapsorganisation i ett bredare perspektiv. Funderingar 
som uppstått, och som skulle kunna gälla som förslag till vidare forskning, gäller frågor 
som exempelvis vilket inflytande, direkt eller indirekt, som det omgivande samhället 
har på kunskapsorganisationen vid olika institutioner. Därtill skulle det vara intressant 
att mer i detalj studera maktstrukturer och inflytande inom och mellan 
biblioteksinstitutionerna, samt även undersöka de respektive institutionernas identitet 
och legitimitet i förhållande till dessas bibliografiska praktik eller diskussionen om 
denna. Kontentan av de funderingar som växt fram under arbetets gång, eller snarare 
stärkts då vi redan innan undersökningen påbörjades resonerade i dessa tankebanor, är 
att kunskapsorganisation är en delvis social praktik som därigenom ligger 
samhällsvetenskaperna nära. En syntetisering av delar av den undervisning som tidigare 
bedrivits på bibliotekshögskolan inom kollegium 1 och 2 är därmed något som vi menar 
vore önskvärt att genomföra för att öka förståelsen för kunskapsorganisation, och att 
man därigenom således borde studera kunskapsorganisation i samhället. 
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12 Sammanfattning 
 
Den här uppsatsen handlar om diskussionen om den bibliografiska praktiken inom 
bibliotekssektorn som den kommer till uttryck i Kungliga bibliotekets katalogutredning. 
Nämnda utredning är resultatet av en önskan inom BIBSAM-biblioteken att 
effektivisera och rationalisera katalogiseringsarbetet vid dessa bibliotek, och en av de 
möjligheter till effektivisering som presenteras är ett implementerande av det 
amerikanska klassifikationssystemet Dewey Decimal Classification. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken syn på klassifikation som kommer till 
uttryck i KB:s katalogutredning samt att undersöka meningsskiljaktigheterna i 
diskussionen om denna genom att se på argumentationen för och emot en eventuell 
övergång till DDC. Detta görs genom besvarandet av följande frågeställningar: 
 

1. Hur ser diskussionen i katalogutredningen ut när det gäller ett eventuellt 
införande av DDC? 

2. Finns det någon uttalad kritik mot katalogutredningen och ett eventuellt 
införande av DDC, och i så fall hur tar den sig uttryck? 

3. Hur har diskussionen sett ut tidigare när DDC har aktualiserats som förslag i 
diskussionen om den bibliografiska praktiken? 

   
Undersökningen har utförts utifrån en förförståelse där vi betraktar klassifikation som 
en delvis social praktik, och där hänsyn till omgivande faktorer, exempelvis 
samhälleliga och institutionella, är nödvändiga för en helhetlig förståelse av 
klassifikationsarbete. Detta i motsättning till den, i vår mening, förhärskande synen på 
klassifikation inom vårt ämnesområde där klassifikation ses som en främst teknisk eller 
praktisk fråga. Utifrån denna förståelse har vi sedan i det avslutande diskussionskapitlet 
besvarat en följdfrågeställning som är hierarkiskt underställd de föregående, och som 
lyder: 
 

4.   Hur skulle den bibliografiska praktiken, och diskussionen kring denna som den    
kommer till uttryck i katalogutredningen, kunna förklaras utifrån ett synsätt 
inspirerat av delar av den kritiska teoribildning som presenterats inom ämnet 
kunskapsorganisation? 
 

Det metodologiska förfarandet vid genomförandet av undersökningen har inbegripit en 
kombination av litteraturstudier och ostrukturerade intervjuer. Det material vi undersökt 
är utöver katalogutredningens delrapporter även mötesprotokoll, remissvar och 
tidskriftsartiklar som huvudsakligen emanerat ur katalogutredningen. Intervjuerna har 
främst genomförts med personer som medverkat i, eller på annat sätt haft 
beröringspunkter med, katalogutredningen.  
 
Studiens resultat visar att någon omfattande diskussion om eventuella förändringar av 
den bibliografiska praktiken inte har förekommit och att den argumentation som förs 
fram från katalogutredningens sida huvudsakligen kretsar kring tekniska och 
ekonomiska aspekter, men även att klassifikationsteoretiska spörsmål behandlas. När 
det gäller den kritik som formulerats mot ett eventuellt införande av DDC så har den 
framförallt klassifikationsteoretisk grund.  
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Sammanfattningsvis konstaterar vi att man i det undersökta materialet huvudsakligen 
diskuterar klassifikation som en framför allt praktisk fråga och där man endast i 
undantagsfall diskuterar klassifikation som en social praktik. Slutligen så diskuterar vi 
hur katalogutredningen kan tänkas förklaras i förhållande till de inblandade 
institutionernas position och maktförhållanden inom samhället och biblioteksvärlden, 
och där vi konstaterar att de akademiska biblioteken har en ställning som innebär ett 
inflytande, om än implicit, över folkbiblioteken och dessas verksamhet. 
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