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Abstract: The SAB-system (Klassifikationssystem för svenska 

bibliotek) was created almost a hundred years ago and has 

often been viewed as insufficient among many academic 

libraries. KB (Kungliga Biblioteket) has therefore decided to 

change to DDC (Dewey Decimal Classification) which 

means that the Swedish libraries are now facing a challenge 

that involves a change to a new classification system. This is 

a comparable situation that occured when the SAB-system 

was created. The aim of this Master´s thesis is to examine 

the Swedish library sector´s approach to a new classification 

system, first to the SAB-system and then to DDC. The 

Swedish library sector is demarcated into four groups. The 

character of the discussion, approaches and discourses within 

the discussions and the consequences of the approaches will 

be examined. Discourse analysis serves as theory and 

method. Laclau´s and Mouffe´s discourse theory is used 

together with Neumann´s three step model to analyze the 

research material that consists of different types of 

documents. 

  

 The analysis shows three discourses in the material about the 

switch to DDC: the rational discourse, the economic 

discourse and the instrumental discourse. Three discourses 

were also found in the material about the switch to the SAB-

system: quality discourse, the national discourse and the 

rational discourse. Five approaches are identified within 

these discourses: the uncritical approach, the national 

approach, the rational approach, the economic approach and 

the instrumental approach. 

 

 Nyckelord: SAB-systemet, DDC, klassifikationssystem, diskursanalys, 

Laclau, Mouffe, synsätt  
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1. Inledning och bakgrund 
 

Ett bibliotek måste organisera sina samlingar för att fungera effektivt. Organisering av 

samlingar är därför en av bibliotekens viktigaste uppgift och då är en diskussion om 

bibliotekens metoder för organisering av samlingar relevant. På svenska bibliotek är den 

vanligaste metoden Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet). SAB-

systemet är ett svenskt klassifikationssystem som utkom för första gången 1921 och 

idag används den åttonde upplagan från 2006. Systemet är hierarkiskt uppbyggt och 

består av 25 huvudklasser som var och en betecknas med ett signum. En ytterligare 

finfördelning i ämnen görs sedan genom att bokstavskoden byggs ut efter 

huvudklassernas signum.  

 

När SAB-systemet infördes fungerade biblioteken i en annan verklighet än dagens 

bibliotek. Den snabba utvecklingen i samhället bidrar till att bibliotekens förutsättningar 

ser annorlunda ut idag än på 1920-talet. De metoder som användes för att organisera 

bibliotekets samlingar förr behöver därför inte vara den bästa och mest effektiva 

metoden idag. En diskussion kring bibliotekets metoder för organisering av samlingar 

blir då aktuell. SAB-systemet är dock ett tillfredsställande klassifikationssystem för 

många svenska bibliotek. Men det har visat sig att systemet inte fungerar tillräckligt 

effektivt för många forskningsbibliotek. Den kritik som har riktats mot SAB-systemet är 

att det inte är tillräckligt underhållet och att möjligheterna till internationellt samarbete 

och rationalisering av arbetet med klassifikationen är små när Sverige använder ett eget 

klassifikationssystem.  

 

Kungliga Biblioteket (KB) har undersökt en möjlig lösning på dessa problem i 
Delstudie 3 i Katalogutredningen. Övergång till Dewey Decimal Classification. Vad 

skulle det innebära? (2006). I delstudien undersöks vad en övergång till det vanligaste 

klassifikationssystemet i världen, Dewey Decimal Classification (DDC), skulle innebära 

för svenska bibliotek. DDC är, precis som SAB-systemet, ett klassifikationssystem som 

skapades för länge sedan men skillnaden är att det uppdateras och utvecklas snabbare än 

SAB-systemet. Precis som SAB-systemet är DDC är ett hierarkiskt system. Det består 

dock av 10 huvudklasser och varenda en av dessa huvudklasser delas in i tio 

underklasser. Sedan har varje klass ytterligare tio underklasser o.s.v. SAB-systemet 

består av 25 huvudklasser som sedan delas in i underkategorier. Det finns ingen gräns 

för hur många underkategorier som kan bildas i SAB-systemet. 

 

KB har slutligen kommit fram till att DDC är en bra lösning på problemen med SAB-

systemet och i november 2008 beslutade man om en övergång till DDC. Målet med 

övergången är internationalisering, rationalisering och kvalitetshöjning (Beslutsunderlag 

för projekt Dewey 2009, s. 2). Detta innebär att öka samarbetet mellan svenska och 

utländska bibliotek samt att rationalisera och öka kvaliteten på arbetet med 

klassifikation.  

 

KB:s beslut påverkar främst den svenska bibliotekssektorn och då är det relevant att 

undersöka hur man inom denna sektorn ser på en övergång till ett nytt 

klassifikationssystem. KB gjorde ett steg i den riktningen genom att sända ut remisser 

till LIBRIS-biblioteken innan beslutet om övergången fattades. Man ville undersöka 
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vilka synpunkter biblioteken hade på katalogutredningens förslag om bl.a. en övergång 

till DDC. Men svarsfrekvensen var låg och därför saknas en utförlig bild av hur 

biblioteken ser på en övergång till DDC. (Remissvar angående katalogutredningen 

avseende svenska forskningsbibliotek 2007) Dessutom så var det endast 

forskningsbibliotek som svarade på remissen vilket innebär att man inte känner till 

folkbibliotekens synpunkter på ett nytt klassifikationssystem.  

 

Men övergången är en verklighet för många svenska bibliotek och diskussionen om ett 

nytt klassifikationssystem pågår på många av dessa bibliotek. På mitt jobb på Malmö 

Högskolas bibliotek har diskussionen med personalen bl.a. handlat om hur man kan 

organisera övergången rent praktiskt, vilka svårigheter man står inför och hur dessa kan 

lösas men även hur personalen helt enkelt ska kunna vänja sig vid ett helt nytt 

klassifikationssystem. Under en sådan diskussion insåg jag vilken utmaning vi står inför 

både när det gäller tid och arbete. Och då väcktes tanken att undersöka hur man ser på 

en övergång till DDC på andra bibliotek, i bibliotekstidskrifter, på diskussionsforum för 

bibliotekarier, på Svensk Biblioteksförening o.s.v. Jag vill alltså undersöka den svenska 

bibliotekssektorns synsätt på övergången till DDC.  

 

Men egentligen så har man stått inför en liknande utmaning tidigare. Man införde ju ett 

alldeles nytt klassifikationssystem i Sverige för mindre än hundra år sedan i samband 

med övergången till SAB-systemet.  Frågan är vilket synsätt bibliotekssektorn då hade 

om en övergång till ett nytt klasssifikationssystem? En analys av relevant material 

skulle kunna besvara den frågan. Sedan skulle man kunna jämföra synsätten om 

övergången till SAB-systemet med synsätten om övergången till DDC. Tänker man 

annorlunda idag än för nästan hundra år sedan kring ett nytt klassifikationssystem? 

Vilka likheter och skillnader finns i tankesätten? Det är bl.a. dessa frågor som kommer 

att undersökas i uppsatsen. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka den svenska bibliotekssektorns synsätt på en 

övergång till ett nytt klassifikationssystem. En undersökning av synsätten på två helt 

olika övergångar i Sverige kommer att göras för att uppnå detta. Dessa två övergångar 

är införandet av SAB på 1920-talet och övergången till DDC på 2000-talet. En 

undersökning av de två övergångarna kommer att göras bl.a. för att se vilka likheter och 

skillnader som finns i tankesätten.  

 

Följande frågeställningar har ställts för att uppnå syftet:  

 

 Vad betecknar diskussionerna om en övergång till SAB-systemet respektive DDC i 

den svenska bibliotekssektorn? 

 Vilka diskurser om övergången till SAB-systemet och DDC kan identifieras och vad 

berättar dessa diskurser om hur synsätten på övergången till SAB-systemet och 

DDC ser ut i den svenska bibliotekssektorn?  
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 Vilka slutsatser är tänkbara och rimliga när det gäller de identifierade synsättens 

eventuella påverkan på bibliotekssektorn och själva övergången till SAB-systemet 

och DDC? 

1.2 Avgränsningar  

 

Begreppet synsätt kommer att användas när jag talar om bibliotekssektorns sätt att 

uppfatta övergången till SAB-systemet och DDC. Min definition av synsätt är de tankar, 

idéer och föreställningar som den svenska bibliotekssektorn har om övergången till 

SAB-systemet och DDC.  

 

Jag kommer att undersöka den svenska bibliotekssektorns synsätt på en övergång till 

SAB-systemet och DDC. Jag har avgränsat den svenska bibliotekssektorn till fyra olika 

grupper, nämligen bibliotekarier på svenska universitetsbibliotek, forskningsbibliotek 

och folkbibliotek, Svensk Biblioteksförening, personer som skriver artiklar i tidskrifter 

för bibliotekarier och andra intresserade av biblioteksfrågor samt medlemmar i olika 

grupper som diskuterar, planerar, organiserar och beslutar om övergången till DDC i 

Sverige. Det finns två orsaker till denna avgränsning. Dels vill jag få fram en bred bild 

av synsätten på övergångarna och därför har jag valt att undersöka de fyra olika 

grupperna. Men samtidigt är det viktigt att nämna att nästan alla personer i de olika 

grupperna även tillhör den första gruppen, nämligen bibliotekarier. Det finns dock 

skillnader i de olika personernas kunskap om DDC. Medlemmar i de olika grupper som 

diskuterar, planerar, organiserar och beslutar om övergången till DDC är mer insatta i 

ämnet än de flesta bibliotekarier på fältet. Det är därför intressant att undersöka de olika 

grupperna och på så sätt få fram en bredare bild av synsätten på övergångarna. Vid 

övergången till SAB-systemet är dock det empiriska material mycket begränsat vilket 

gör det svårt att få denna breda bild av synsätten. Majoriteten av de synsätt som 

förekommer i texterna tillhör personer som skriver artiklar i tidskrifter för bibliotekarier 

samt personer som deltar i Svensk Biblioteksförenings årsmöten.  

 

Den andra orsaken till min avgränsning av bibliotekssektorn är att jag vill få fram ett 

relevant resultat. En övergång till DDC är nämligen främst aktuellt för forsknings- och 

universitetsbibliotek. Men dessa bibliotek samarbetar med folkbibliotek och därför är 

sannolikheten stor att även folkbiblioteken påverkas av övergången till DDC. Dessutom 

är det möjligt att även folkbiblioteken byter klassifikationssystem då Svensk 

Biblioteksförening rekommenderar folkbiblioteken att övergå till DDC. Vid övergången 

till SAB-systemet är även skolbibliotek relevanta eftersom det svenska 

klassifikationssystemet skapades för skolbibliotek och folkbibliotek. Men det saknas 

empiriskt material om skol- och folkbibliotekens synsätt om övergången till SAB-

systemet. Därför väljer jag att utesluta skolbibliotek från min avgränsning av den 

svenska bibliotekssektorn.  

 

Det är också relevant att undersöka Svensk Biblioteksförenings synsätt på övergången 

eftersom föreningen arbetar för ”ett bibliotekssystem av hög standard, för att den 

svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för 

demokrati och yttrandefrihet” (biblioteksforeningen.org 2009). Föreningen, som då 
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hette Sveriges Allmänna Biblioteksförening, beslutade dessutom om en övergång till 

SAB-systemet.  

 

Den debatt som äger rum i tidskrifter för bibliotekarier är också mycket relevant att 

undersöka. Artiklarna är oftast skrivna av bibliotekarier. Vid övergången till SAB-

systemet är dock artikelförfattarnas yrke oftast oklart. Men jag misstänker att även de är 

bibliotekarier eller på annat sätt välinsatta i biblioteksverksamheten.  

 

Orsaken till att jag även valt att undersöka synsätten på övergången till DDC bland 

medlemmar i olika grupper som diskuterar, planerar, organiserar och beslutar om 

övergången är att dessa ger en kompletterande bild av hur personer med stor inblick i 

ämnet tänker kring övergången. Det saknas dock empiriskt material från liknande 

grupper vid övergången till SAB-systemet.  

 

Den svenska bibliotekssektorn består alltså av fyra grupper i min granskning. Men jag 

kommer inte att gå in närmare på hur dessa gruppers synsätt skiljer sig från varandra i 

analysen. Anledningen är att materialet saknar tillräcklig volym för att kunna utföra en 

sådan undersökning. Däremot kommer jag att behandla grupperna gemensamt för att 

visa vilka synsätt som finns inom bibliotekssektorn.  

 

Jag har även gjort en tidsmässig avgränsning av det empiriska materialet. Övergångarna 

ska vara relativt aktuella när de diskuteras i texterna. Materialet får därför inte vara 

äldre än fem år innan och efter själva beslutet om en övergång. Texterna ska alltså rent 

tidsmässigt vara relativt nära beslutet om en övergång till SAB-systemet och DDC. Vid 

undersökningen av övergången till DDC blir den tidsmässiga begränsningen från 2005 

till 2009. Detta innebär att jag främst kommer att undersöka synsätten på övergången 

till DDC innan själva övergången som startar 2008 och fortsätter några år framåt.  

 

Vid undersökningen av övergången till SAB-systemet blir den tidsmässiga 

begränsningen från 1916 till 1922. Den undersökta perioden är alltså lite större än vid 

övergången till DDC. Orsaken är att det empiriska materialet om övergången till SAB-

systemet är betydligt mer begränsat. Jag valde alltså en större tidsperiod för att kunna 

utöka antalet relevanta texter.  

 

1.3 Disposition 

 
Uppsatsens första kapitel består av en inledning där jag beskriver bakgrunden till min 

uppsats. Sedan formulerar jag uppsatsens syfte och frågeställningar och slutligen 

beskriver jag mina avgränsningar.  

 

I det andra kapitlet redogör jag för den forskning som bedrivits om synsätt på 

övergångar till nya klassifikationssystem. 

  

Det tredje kapitlet består av en presentation av diskursanalys som teori och metod. Här 

redogör jag även för den specifika diskursanalys som jag väljer att använda i uppsatsen, 

nämligen Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori.  
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I det fjärde kapitlet beskriver jag mitt metodiska tillvägagångssätt. Först presenterar och 

diskuterar jag det empiriska materialet och tillvägagångssättet vid insamlingen och 

urvalet av material. Sedan redogör jag för det analytiska tillvägagångssättet vid 

undersökningen. 

 

I det femte kapitlet genomförs analysen av det empiriska materialet. Först presenterar 

jag analysen av övergången till DDC och sedan analysen av övergången till SAB-

systemet. Vid respektive analys redogör jag först för de nodalpunkter som identifierats i 

materialet. Sedan följer en redogörelse av de diskurser som jag har hittat och slutligen 

en sammanfattning av respektive analys. 

 

Kapitel sex består av en diskussion där jag först försöker att besvara mina 

frågeställningar utifrån de resultat som jag har fått fram. Sedan jämför jag mina resultat 

med den tidigare forskningen. Därefter reflekterar jag över diskursanalys som teori och 

metod och slutligen ges förslag på fortsatt forskning.  

 

Det sista kapitlet innebär en sammanfattning av uppsatsens innehåll. 
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2. Tidigare forskning 
 

Det finns en hel del forskning om övergångar till nya klassifikationssystem ur ett 

praktiskt perspektiv där man visar hur man har gått tillväga vid de olika övergångarna. 

Däremot är forskningen om synsätt på övergångar till nya klassifikationssystem 

begränsad. En sökning i de största vetenskapliga tidskrifterna inom B&I bekräftar att 

det finns få studier om ämnet. Exempel på sådan forskning är Jay Shortens, Michele 

Seikels och Janet H. Ahrbergs studie Why do you still use Dewey? Academic libraries 

that continue with Dewey decimal classification (2005) där man undersöker de 

akademiska bibliotek i USA och Kanada som fortsätter att använda DDC trots att de 

flesta andra akademiska bibliotek har övergått till LC (Library of Congress). Shorten, 

Seikel och Ahrberg kommer fram till vilka faktorer som bidrar till att vissa bibliotek 

väljer att ha kvar DDC. Dessa faktorer är främst att biblioteken saknar ekonomiska 

resurser eller att antalet anställda är för få för att klara av en övergång samt att 

biblioteken inte har råd med den höga kostnaden för omklassificering. Studien visar 

även att de flesta av de undersökta biblioteken är nöjda med DDC och inte vill övergå 

till ett annat klassifikationssystem.  

 

June D. Chressanthis studie The Reclassification Decision: Dewey or Library of 

Congress? (1995) är ett annat exempel. I studien undersöker Chressanthis varför 

akademiska bibliotek i USA väljer eller inte väljer att övergå från DDC till LC. Ett 

vanligt argument för en övergång till LC bland bibliotekarier är att man vill förbättra 

servicen för användarna. Man anser även att det blir en alltför stor skillnad i 

klassifikationskoderna mellan de nyare utgåvorna av DDC och därför väljer många 

bibliotek att övergå tilll LC. Ett annat argument är att LC ger möjlighet till en ökad 

standardisering och effektivitet vid katalogisering och klassifikation. Många anser också 

att det är nödvändigt med en övergång för att undvika dubbla klassifikationsystem på 

biblioteken. Man menar dessutom att DDC är otillräckligt vid beskrivningar av 

samlingar och att LC är mer anpassat till större bibliotek p.g.a. dess flexibilitet och 

kortare klassnummer. De bibliotek som däremot väljer att ha kvar DDC menar ofta att 

systemet är mer effektivt vid informationsåtervinning.  

 

I USA och Kanada står alltså valet mellan DCC och LC. Det är relevant att jämföra 

resultaten från dessa två studier med mina resultat eftersom svenska bibliotek nu står 

inför en liknande situation. Varenda svenskt bibliotek kommer nämligen att behöva 

fatta beslut om man ska ha kvar SAB-systemet eller övergå till DDC. Men de båda 

studierna om situationen i USA och Kanada är mer begränsade än min undersökning 

eftersom de endast undersöker de akademiska bibliotekens åsikter. Jag kommer däremot 

att undersöka en bredare grupp, nämligen hela bibliotekssektorn. Trots denna skillnad 

menar jag att det är relevant att göra en kortfattad jämförelse mellan deras och mina 

resultat i kapitlet om diskussion. 

 

Forskningen om bibliotekssektorns synsätt på en övergång till ett nytt 

klassifikationsystem är alltså mycket begränsad. De två utländska studier som 

presenterats är det enda som jag har hittat trots många noggranna sökningar i Högskolan 

i Borås databaser. För att inte missa relevant material så har jag även letat på 

google.com utan vidare resultat. Men även den svenska forskningen inom ämnet är 
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begränsad. Joacim Hansson har undersökt diskussionen om ett eventuellt införande av 

DDC under mitten av 1910-talet i Den svenska hållningen till Dewey-systemet vid tiden 

för utarbetandet av ”Klassifikationssystem för svenska bibliotek” (1995). Diskussionen 

handlade om huruvida det var lämpligt att övergå till DDC eller inte i Sverige. Men 

resultaten visar att diskussionen inte var särskilt omfattande och att bara ett fåtal aktörer 

deltog i den. Hansson visar vilka argument som fanns för en övergång till DDC och då 

var det främst möjligheten till ett ökat internationellt bibliografiskt samarbete som var 

aktuellt. Argumenten för att skapa ett eget klassifikationsystem för folkbibliotek var 

däremot oftast att man ville hålla sig till svensk tradition inom klassifikationsystem. De 

klassifikationsystem som användes på svenska bibliotek byggde nämligen på alfabetisk 

notation. Flexibiliteten i ett alfabetiskt system var huvudargumentet mot DDC och man 

ansåg att en övergång till DDC skulle innebära alltför stora omarbetningar av samlingar. 

 

Hansson har dessutom undersökt varför den svenska biblioteksvärlden valde att skapa 

ett eget klassifikationssystem istället för att t.ex. gå över till DDC i Tillblivelsen av 

”Klassifikationssystem för svenska bibliotek” (1996). Hansson menar att orsaken till att 

SAB-systemet skapades var att man ville ha ett gemensamt klassifikationsystem för alla 

bibliotek. Detta klassifikationsystem skulle vara ett universiellt klassifikationssystem 

och fungera i den svenska miljön. Det fanns alltså ett behov av gemensamma principer 

för organiseringen av bibliotekets bestånd. Orsaken var att man ville underlätta både 

samarbetet mellan biblioteken men även litteraturanskaffningen. DDC valdes därför 

bort och istället skapades SAB-systemet.  

 

Hanssons två studier är relevanta i relation till min uppsats eftersom de behandlar några 

av de frågor som kommer att tas upp. Det är då intressant att se om de resultat som 

Hansson har kommit fram till stämmer överens med mina resultat. Hanssons slutsatser 

kommer därför att jämföras och diskuteras i relation till mina egna resultat i kapitlet om 

diskussion. Hanssons två studier handlar alltså om diskussionen kring en eventuell 

övergång till DDC och idéen om att skapa ett eget klassifikationsystem. Min 

undersökning av synsätten på övergången till SAB-systemet kan ses som en 

komplettering till Joacim Hanssons två studier. Min undersökning bidrar nämligen till 

att ge en bild av de olika synsätt och diskurser som finns inom de diskussioner som 

undersöks av Hansson. Det finns däremot ingen forskning alls om den svenska 

bibliotekssektorns synsätt på övergången till DDC och därför kan min undersökning ses 

som den första inom ämnet.  
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3. Diskursanalys som teori och metod  
 
I detta kapitel presenterar jag den teori och metod som kommer att användas i 

uppsatsen. Jag väljer att hålla samman teori och metod under en rubrik eftersom 

diskursanalys är en metod som även innehåller teoretiska utgångspunkter. Det är därför 

svårt att dela på diskursanalysen och att behandla diskursanalys som teori och 

diskursanalys som metod under varsin rubrik.  

 

Jag kommer först att redogöra för begreppet diskurs och diskursanalysens utgångspunkt. 

Sedan presenterar jag Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursanalys samt de 

begrepp som kommer att användas vid uppsatsens analys. 

 

3.1 Diskurs och diskursanalys 

 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips skriver i sin teori- och metodbok 

Diskursanalys som teori och metod (2000) att teori och metod hänger ihop inom 

diskursanalysen och att man därför inte endast kan använda t.ex. diskursanalys som 

metod (s. 10). Diskursanalys måste istället ses som en teoretisk och metodisk helhet 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 10). Även Iver B. Neumann skriver i Mening, 

materialitet, makt: en introduktion till diskursanalys (2003) att det inte går att dra en 

klar gräns mellan teori och metod inom diskursanalys (s. 14).  

 

En diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. Det finns alltså olika 

mönster för hur man kan tala om och förstå världen och det är just dessa mönster som 

analyseras inom diskursanalysen. (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7, 28) Det 

tankesättet är även synligt i Neumanns definition av en diskurs (2003). Neumann menar 

nämligen att en diskurs är ”ett system som producerar en uppsättning utsagor och 

praktiker som genom att etablera sig inom olika institutioner kan framstå som mer eller 

mindre normala” (2003, s. 157). Diskursanalys innebär att man uppmärksammar det 

som har sagts eller skrivits för att finna mönster i utsagor och vilka konsekvenser olika 

diskursiva framställningar kan få (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 28). 

 

Syftet med min uppsats är att undersöka den svenska bibliotekssektorns synsätt på en 

övergång till SAB-systemet och DDC. Jag vill analysera olika mönster för att tala om 

och förstå verkligheten. I en sådan situation är diskursanalys en relevant metod eftersom 

den ger möjlighet att undersöka de olika bestämda sätt att tala om och förstå övergången 

till SAB-systemet och DDC inom bibliotekssektorn. Jag kommer alltså att försöka 

avspegla olika sätt att tala om övergången till SAB-systemet och DDC i det empiriska 

materialet med hjälp av diskursanalys. Detta kommer att göras genom försöka 

identifiera mönster i utsagor och på så sätt få fram de diskurser som oftast dyker upp i 

materialet.  

 

Diskursanalys handlar inte om att förstå hur verkligheten egentligen är och vad 

människor verkligen menar när de säger något (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 

28). Grundtanken är att vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språket (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s.15f). I min undersökning kommer jag därför inte att lägga 
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någon vikt vid vad en person egentligen menar med sitt uttalande. Jag kommer istället 

att fokusera på det som faktiskt har sagts och skrivits och inte försöka ta reda på hur 

verkligheten egentligen ser ut.  

 

Det är även viktigt att nämna att det finns begränsningar med metoden. Diskursanalys 

följer inget särskilt schema och därför kan man utföra en diskursanalys på många olika 

sätt och dessutom göra olika sorters tolkningar. Resultaten kan därför alltid bli 

annorlunda.  

 

3.2 Laclaus och Mouffes diskursteori  

 
Som utgångspunkt vid analysen kommer jag att använda Ernesto Laclaus och Chantal 

Mouffes modell för hur diskurser byggs upp. Laclaus och Mouffes diskursteori bygger 

på ett poststrukturalistiskt tankesätt om språket. Diskursanalys är en utveckling av 

Ferdinand de Saussures idéer från början av 1900-talet. Saussure ansåg att språket är ett 

system som inte bestäms av den verklighet som det refererar till. Det är istället något 

som är konstruerat. (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 16) 

  

Saussure skiljer på två nivåer i språket: langue och parole. Langue är språkets struktur. 

Det är ett nätverk av tecken som ger varandra betydelse och dessa tecken har en 

oföränderlig plats i nätverket. Parole är den konkreta användningen av språket. Det är 

konkreta människor som använder tecknen i konkreta situationer. Parole baserar på 

langue eftersom språkets struktur gör konkreta yttranden möjliga. Laclau och Mouffe 

håller med om att tecken får betydelse genom att skilja sig från andra tecken men menar 

däremot att tecknens betydelser kan ändras beroende på sammanhang. Betydelse kan 

därför aldrig fastställas slutgiltligt. (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 16f)  

 

Saussures idé om en fastställd struktur är en svaghet eftersom det är omöjligt att 

förklara förändring med det tankesättet. Det är lättare att begripa frågor om förändring 

med Laclaus och Mouffes diskursteori eftersom deras tanke är att det finns strukturer 

men att dessa endast är tillfälliga. Strukturer är alltså föränderliga och en diskurs står 

aldrig fast. (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.18)  

 

Grundtanken med Laclaus och Mouffes diskurteori är alltså att sociala fenomen aldrig 

är färdiga eller totala. Och därför kan betydelser aldrig fixeras slutgiltigt. Betydelser i 

den sociala världen konstrueras och omformas ständigt av diskurser när de är i kontakt 

med andra diskurser. (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 13) En diskurs definieras 

av Laclau och Mouffe som en fixering av betydelse inom ett särskilt område. (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 33). Det pågår en ständig kamp mellan olika diskurser om 

vilka definitioner av samhälle och identitet som ska gälla. Varje diskurs representerar 

nämligen ett bestämt sätt att tala om och uppfatta den sociala världen och diskurserna 

strävar hela tiden efter att låsa fast språkets betydelser på sitt eget sätt. Men det finns 

ingen slutgiltlig sanning. Det är just det som är diskursteorins syfte: att ”kartlägga de 

processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas”. Diskursteori är 

alltså att undersöka kampen om betydelser och strävan att etablera entydighet. (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 31f)  
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Jag kommer att använda mig av diskursteorins tankesätt i uppsatsen och utgå ifrån att 

det inte finns någon slutlig sanning. Betydelser inom en diskurs kan aldrig etableras 

slutgiltlig eftersom en diskurs ständigt befinner sig i konflikt med andra diskurser som 

förklarar verkligheten på ett annat sätt. Olika diskurser försöker alltså att fastställa 

betydelser på sitt eget sätt och därför finns det olika sätt att tala om och förstå 

verkligheten. Jag kommer att betrakta de olika diskursernas betydelser kring 

övergången till SAB-systemet och DDC som något som aldrig kan fixeras slutgiltligt 

eftersom varenda diskurs förklarar verkligheten på sitt eget sätt. Diskurserna försöker 

alltså att låsa fast betydelser vilket är omöjligt eftersom det inte finns en slutlig sanning.  

 

Nedan följer en beskrivning av de begrepp som kommer att användas i uppsatsens 

analys. Hur begreppen kommer att användas i uppsatsen kommer däremot att 

presenteras i nästa kapitel om metodiskt tillvägagångssätt.  

 

Ett tecken är egentligen grunden i diskursanalysen. Ett tecken består av ett uttryck och 

dess innehåll. Tecknet hund består därför både av ett uttryck, vilket är det skrivna eller 

uttalade ordet hund, och även av ett innehåll, d.v.s. begreppet hund med sin innebörd. 

Uttrycket hund skiljs från liknande uttryck som t.ex. hand genom att det skrivs eller 

uttalas lite annorlunda. Innehållet i begreppet hund skiljs däremot från begreppet katt 

genom våra föreställningar om hundar och katter. Ett ord har alltså av naturen ingen 

given betydelse. Människor lär sig istället vad ett tecken betyder. Men ett teckens 

betydelse kan skifta i olika diskurser. Tecknens betydelser kan därför inte fixeras 

slutgiltligt och diskursanalysens uppgift är att undersöka hur processen går till när man 

försöker fixera ett teckens betydelse. (Bergström & Boréus 2005, s. 315f)  

 

Jag kommer också att betrakta övergången till SAB-systemet och DDC som tecken som 

får sina betydelser beroende på hur människor uttrycker sig kring dem. Som jag nämnde 

tidigare så menar nämligen Laclau och Mouffe att tecken får betydelse genom att skilja 

sig från andra tecken och tecknens betydelser kan ändras beroende på sammanhang. 

Utgångspunkten är därför att betydelser aldrig kan fastställas slutgiltligt. 

 

Diskursers stabilitet är alltså ständigt hotad av förändringar i tecknens betydelse. Laclau 

och Mouffe menar att det finns tecken som det hela tiden förs en kamp om mellan 

diskurser eftersom dessa tecken inte har fått sin mening fixerad och därför är de också 

mångtydiga. Dessa mångtydiga tecken kallar Laclau och Mouffe för element. 

(Bergström & Boréus 2005, s. 316) Tecknens betydelser skiftar alltså mellan diskurser. 

Olika diskurser försöker att slutgiltligt fixera ett elements och teckens betydelse. Men 

en slutgiltlig fixering kan aldrig uppnås. (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 34)  

 

Nodalpunkter är tecken som ofta är tomma utan någon betydelse och kring vilka andra 

tecken ordnas och får sin betydelse. Andra tecken i diskursen organiseras kring en 

nodalpunkt. Ett exempel på en nodalpunkt är tecknet kropp i den medicinska diskursen. 

(Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 33ff)   

 

Jag kommer att använda mig av begreppet nodalpunkt i analysen och då menar jag att 

nodalpunkter är tomma och betydelselösa tecken kring vilka andra tecken ordnas och 

får sin betydelse. Jag kommer att försöka visa hur andra tecken organiseras kring 

nodalpunkter. De tecken som ordnas och får sin betydelse kring nodalpunkten ser jag 
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som element. Olika element kommer alltså att identifieras inom varje nodalpunkt. Jag 

kommer att betrakta element som synonymer till nodalpunkter. Element beskriver alltså 

innebörden av en nodalpunkt. Men elementen har inte fått sin mening fixerad och därför 

är de mångtydiga. 

 

Nodalpunkter är alltså tomma tecken utan betydelse som får sin betydelse genom att 

ingå i en ekvivalenskedja. En ekvivalenskedja består av tomma tecken som får betydelse 

genom att de sätts i förbindelse med andra tecken. En ekvivalenskedja visar hur tecken 

får betydelse i förhållande till andra tecken och på så sätt säger den något om en diskurs. 

Man kan alltså karaktärisera diskurser genom att beskriva ekvivalenskedjornas 

betydelser. (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 57f) 

 

Jag kommer att använda mig av ekvivalenskedjor för att försöka ge de tomma 

nodalpunkterna betydelse. Nodalpunkterna kommer att sättas i förbindelse med element 

och på så sätt få betydelse. Sedan kommer jag att försöka identifiera de diskurser som 

finns inom ekvivalenskedjan. Laclau och Mouffe menar att varje ekvivalenskedja säger 

något om en diskurs men jag utgår ifrån att det är möjligt att flera diskurser existerar 

samtidigt inom en ekvivalenskedja. Ekvivalenskedjorna kommer alltså även att 

användas för att identifiera de diskurser som förekommer vid diskussionerna om 

övergången till SAB-systemet och DDC.  

 

Kontingens är ett annat viktigt begrepp inom diskursteorin. Med kontingens menas att 

verkligheten kan tolkas på olika sätt och därför kan verkligheten se annorlunda ut för 

olika personer (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 45). Jag kommer att betrakta 

verkligheten som något som är möjligt men inte slutgiltligt. Det kan finnas olika 

verklighetsuppfattningar och detta hänger samman med Laclaus och Mouffes tankesätt 

om att betydelser aldrig är slutgiltliga. De kan ju alltid förändras och få en ny betydelse.  
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4. Tillvägagångssätt  
 

I det här kapitlet beskriver jag tillvägagångssättet vid min undersökning. Först beskriver 

jag det empiriska materialet och visar hur jag har gått tillväga vid insamlingen och 

urvalet av materialet. Sedan redogör jag för det analytiska tillvägagångssättet i 

uppsatsen.  

 

4.1 Material och urval 

 

I detta avsnitt beskriver jag först det empiriska materialet och sedan visar hur jag har 

gått tillväga vid insamlingen och urvalet av materialet. 
 

4.1.1 Det empiriska materialet  

 

I denna uppsats består den svenska bibliotekssektorn av bibliotekarier på svenska 

universitetsbibliotek, forskningsbibliotek och folkbibliotek, Svensk Biblioteksförening, 

personer som skriver artiklar i tidskrifter för bibliotekarier och andra intresserade av 

biblioteksfrågor samt medlemmar i olika grupper som diskuterar, planerar, organiserar 

och beslutar om övergången till DDC i Sverige. Det material som har använts för att få 

fram de olika gruppernas synsätt på övergångarna är följande: 

 

 Artiklar i tidskrifter för bibliotekarier och andra intresserade av biblioteksfrågor 

 Inlägg på diskussionsforum för bibliotekarier  

 Rapporter  

 Motioner 

 Mötesanteckningar 

 Dokument  

 Filmer från föreläsningar 

 

Det empiriska materialet har alltså olika sorters karaktärer. Därför finns det också stora 

skillnader mellan materialets språk och omfång. T.ex. så har inlägg på diskussionsforum 

ett mer inofficiellt språk och mycket mindre omfång än dokument och rapporter. Även 

mötesanteckningar och filmer från föreläsningar har ett mindre officiellt språk. 

Rapporter har störst omfång medan inlägg på diskussionsforum är många i antalet men 

relativt korta i sin text. Skillnaderna i materialets omfång bidrar till att olika antal 

ämnen behandlas i texterna. Inlägg på diskussionsforum består oftast av några få ämnen 

medan rapporter, dokument, mötesanteckningar, filmer och artiklar behandlar fler 

ämnen. Vid analysen krävs därför olika storlekar på arbetsinsatser vid urval av relevanta 

utsagor. Analysen och urvalet vid rapporter och dokument är mest tidskrävande 

eftersom materialet då är mycket större och mer detaljerat. All text är alltså inte lika 

användbar. När det gäller mötesanteckningar så är de bara en sammanfattning av det 

som har sagts på olika möten. Texten behandlar många olika ämnen men saknar 

detaljerade beskrivningar. Det är därför inte nödvändigt att stryka så mycket orelevant 

text vid analysen av mötesanteckningar, precis som vid analysen av inlägg på 

diskussionsforum.    
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Det finns alltså stora skillnader i det empiriska materialet vilket gör det svårt att 

behandla all material på samma sätt vid analysen. Jag är medveten om dessa skillnader 

men väljer ändå att använda materialet vid analysen. Orsaken är att materialet ger 

möjlighet att få fram en bredare bild av de synsätt som finns bland de olika grupperna 

inom bibliotekssektorn. Rapporter visar t.ex. Svensk Biblioteksförenings synsätt på 

övergången till DDC medan mötesanteckningar ger en bild av hur medlemmar i olika 

grupper som diskuterar, planerar, organiserar och beslutar om övergången till DDC ser 

på övergången. Artiklar visar däremot hur författarna till artiklarna tänker kring 

övergångarna medan inlägg på diskussionsforum och filmer från föreläsningar ger en 

bild av bibliotekariers synsätt.  

 

Det empiriska materialet vid undersökningen av synsätten på övergången till SAB-

systemet består av 15 artiklar från bibliotekstidskriften Biblioteksbladet. Det finns även 

5 texter i Biblioteksbladet som sammanfattar Svensk Biblioteksförenings årsmöten och 

då uttalar man sig bl.a. om SAB-systemet. Materialet om övergången till SAB-systemet 

är alltså ganska begränsat. De synsätt på övergången som kommer fram vid analysen 

tillhör artikelförfattare och deltagare vid Svensk Biblioteksförenings årsmöten. Det 

begränsade materialet kan göra det svårt att senare i uppsatsen säga något generellt om 

synsätten på övergången till SAB-systemet. Jag har försökt att utöka det empiriska 

materialet om bibliotekssektorns diskussion kring övergången till SAB-systemet på 

många olika sätt men det enda som finns tillgängligt är artiklarna och anteckningarna 

från årsmötena i Biblioteksbladet.  

 

Det finns en skillnad mellan mitt empiriska material och det material som Joacim 

Hansson har använt i sina undersökningar. Hansson har inte undersökt de artiklar som 

jag valt ut ur Biblioteksbladet men däremot så använder även han de texter som 

sammanfattar Svensk Biblioteksförenings årsmöten.  

 

Det empiriska materialet vid undersökningen av synsätten på övergången till DDC 

består däremot av 9 artiklar från Biblioteksbladet, Infotrend och Biblioteket i Samhället, 

42 inlägg på diskussionsforumen BIBLIST och SweDewey, 4 rapporter från Svensk 

Biblioteksförening, KB och Btj, 1 motion från bibliotekarier, 10 mötesanteckningar, 2 

dokument från KB och en konferens om DDC samt 5 filmer från  föreläsningar om 

DDC. Materialet är alltså mycket större och bredare än vid övergången till SAB-

systemet. Det visar hur de fyra grupperna inom bibliotekssektorn ser på övergången till 

DDC. Bilden av synsätten på övergången till DDC är alltså bredare och mindre 

begränsad än vid analysen av övergången till SAB-systemet. Detta kan göra det svårt att 

senare jämföra resultaten från analysen av de två övergångarna.  

 

Det är viktigt att nämna att det empiriska materialet består av 2 rapporter från Btj trots 

att Btj inte ingår i min avgränsning av den svenska bibliotekssektorn. Btj är nämligen ett 

företag som säljer sina produkter till biblioteken. Man anpassar produkterna till 

kundernas behov och därför gör Btj undersökningar av bibliotekens synpunkter och 

åsikter kring bl.a. DDC. Rapporterna från Btj är intressanta för min uppsats eftersom de 

kan ge en bild av bibliotekens synsätt på övergången till DDC. Det är alltså inte Btj:s 

synsätt på övergången till DDC som förmedlas i de två rapporterna utan de undersökta 

bibliotekens. 
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Det empiriska materialet presenteras i uppsatsens appendix i form av två tabeller. Den 

första tabellen visar materialet om övergången till DDC medan den andra presenterar 

materialet om övergången till SAB-systemet. Varenda källa har fått ett alldeles eget 

nummer och dessa nummer presenteras i de två tabellerna. Syftet med detta 

nummersystem är att få en ordning på källorna. Därefter har nummersystemet använts 

vid presentationen av citat och referat i analysen. Varenda citat och referat avslutas med 

källans nummer inom parantes. Följande exempel visar hur nummersystemet har 

använts i analysen: 

 

Synpunkter gavs på mötet ur vilka det kunde vara önskvärt att genomföra 

enhetliga metoder i fråga om såväl katalogisering som klassicering... (35) 
 

4.1.2 Datainsamling och urval  

 

Det empiriska materialet har varit relativt begränsat redan från början och därför har jag 

inte behövt att göra några stora urval. När jag sökte efter materialet hade jag som krav 

att texterna måste handla om övergången till SAB-systemet eller DDC och dessutom ta 

hänsyn till mina tidsbegränsningar.  

 

Jag påbörjade min sökning efter relevant material på KB:s hemsida och snabbläste alla 

dokument om deras Deweyprojekt. Jag laddade ner samtliga dokument och rapporter 

som innehöll texter om övergången till DDC och som var från 2005 och framåt. Det 

visade sig att nästan alla dokument och rapporter på hemsidan om Deweyprojektet var 

relevanta. Den första relevanta rapporten var Delstudie 3 i Katalogutredningen. 

Övergång till Dewey Decimal Classification. Vad skulle det innebära? från 2006. Detta 

är KB:s utredning som visar vad en övergång till DDC skulle innebära för svenska 

bibliotek och vilka insatser som skulle krävas. Ett annat relevant dokument är 

Remissvar angående Katalogutredningen avseende svenska forskningsbibliotek från 

2007. KB skickade ut frågor på remiss till LIBRIS-biblioteken innan beslutet om en 

övergång till DDC fattades. Dessa frågor handlade bl.a. om vad biblioteken ansåg om 

en eventuell övergång till DDC. Svarsfrekvensen var låg men dokumentet visar ändå 

vad fyra bibliotek anser om övergången. Kommentarerna från biblioteken är dock 

ganska kortfattade och ger bara en mycket allmänn bild om läget. På KB:s hemsida om 

Deweyprojektet fanns också dokument från olika möten. Tre grupper har bildats för att 

diskutera, planera och organisera övergången till DDC, nämligen styrgruppen, 

referensgruppen och sakkunniggruppen. Samtliga medlemmar i grupperna är 

bibliotekarier på olika svenska bibliotek. När jag sökte efter material på KB:s hemsida i 

augusti 2009 fanns 6 mötesanteckningar från styrgruppen, 1 mötesanteckning från 

referensgruppen och 2 mötesanteckningar från sakkunniggruppen tillgängliga från 2006 

till 2009 och dessa har tagits med som empiriskt material i uppsatsen. KB:s beslut om 

en övergång till DDC togs även med som empiriskt material. På KB:s hemsida fann jag 

också filmer från ett seminarium om DDC och klassifikationens roll som hölls 2009. Av 

alla 10 tillgängliga filmer valdes 5 filmer som empiriskt material till min uppsats. Dessa 

5 filmer visar 5 bibliotekarier som föreläser om övergången till DDC och då förmedlas 

även deras individuella åsikter om övergången. De viktigaste citaten skrevs ner på ett 
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papper när jag lyssnade igenom filmerna och användes sedan vid analysen. Jag såg 

alltså inte om filmerna flera gånger.  

 

Jag fortsatte min sökning efter relevant material på Svensk Biblioteksförenings hemsida 

och där fann jag rapporten Dewey som klassifikationssystem. Varför bör vi byta ut SAB? 

från 2008. Svensk Biblioteksförening har skrivit denna ganska utförliga rapport som 

visar hur föreningen ser på en övergång till DDC. På hemsidan hittade jag även 

information om konferensen för bibliotekarier Mr Dewey och Ms SAB – en konferens 

om klassifikation från 2006. Det finns 1 dokument med minnesanteckningar som 

sammanfattar de diskussioner som fördes vid konferensen och detta dokument togs med 

som empiriskt material i min uppsats. 

 

På Svensk Biblioteksföreningens hemsida finns även bibliotekstidskriften 

Biblioteksbladet (BBL) tillgänglig i elektronisk version. Jag läste igenom samtliga 

nummer från 2005 till 2009 och letade efter artiklar om övergången till DDC. 6 

relevanta artiklar hittades i BBL. Sedan fortsatte jag att söka i den nordiska tidskriften 

för informationsspecialister InfoTrend men endast 2 relevanta artiklar hittades. 

Föreningen Biblioteket i Samhället ger ut tidskriften BIS där man debatterar aktuella 

biblioteksfrågor. BIS är den sista tidskriften som kollades igenom och där hittade jag 1 

relevant men kort artikel.  

 

I en av artiklarna i BBL läste jag att en motion angående införandet av Dewey lämnats 

in 2009 av bibliotekarierna Eva Fred och Lena Lundgren. Resultatet blev att Svensk 

Biblioteksförenings styrelse fick i uppdrag att ytterligare beskriva, kostnadsberäkna och 

analysera konsekvenserna av en övergång för folkbiblioteken och särskilt ur ett 

barnperspektiv. Detta dokument kommer också att användas som empiriskt material i 

min uppsats.   

 

Därefter besökte jag Btj:s hemsida och fann Btj:s Deweyenkät 2009:1 som är en rapport 

som visar resultaten från en undersökning av 22 bibliotek och deras åsikter kring en 

övergång till DDC. Dessutom hittade jag Btj:s hyllutredning. Rapport från 

enkätundersökningen från 2009 som bl.a. visar hur de 22 biblioteken tänker kring 

hylluppställningen vid en övergång till DDC. På hemsidan fann jag dessutom 1 

dokument med mötesanteckningar från 2009 från en grupp som fungerar som rådgivare 

åt Btj vid frågor kring övergången till DDC. Gruppen heter BTJ:s rådgivande grupp 

kring Dewey-frågan och består av bibliotekarier från svenska bibliotek och 

representater från Btj.  

  

Jag fick även ett tips från en arbetskollega att en diskussion kring DDC ägt rum i mars 

2009 på BIBLIST som är ett diskussionsforum för bibliotekarier. Jag kollade igenom 

arkivet och använde följande söksträngar: DDC med tidsbegränsningen 2005 till 2009 

samt Dewey med tidsbegränsningen 2005 till 2009. Jag fick fram 30 inlägg men en 

snabb genomläsning visade att endast 26 inlägg från mars 2009 var relevanta. På KB:s 

hemsida hade jag dessutom tidigare läst om ett nätverk för bibliotekarier med frågor om 

DDC, nämligen SweDewey. Där fanns inte så många inlägg och de flesta var från 2009. 

Jag läste igenom samtliga och fann 16 relevanta inlägg.  
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Det empiriska materialet om övergången till SAB-systemet är mycket mer begränsat än 

materialet om övergången till DDC. Det enda som finns tillgängligt är artiklar från BBL. 

Jag har letat efter material på olika bibliotek. Sedan har jag sökt efter tips bland 

litteraturlistor i böcker om SAB-systemet. Jag har även googlat, sökt i databaser och 

frågat personalen på Högskolan i Borås om råd. Men det enda som jag har hittat är alltså 

BBL som även finns i elektronisk version. En snabbläsning av alla tidskrifter mellan 

1916 och 1922 visar att det finns 15 relevanta artiklar och 5 minnesanteckningar från 

Svensk Biblioteksförenings årsmöten. 

 

När det empiriska materialet sedan var insamlat så började jag noggrannt att läsa 

igenom alla texter. Det visade sig att all material var relevant och jag behövde inte göra 

några ytterligare urval. Därför anser jag att valet av mina texter har blivit ganska 

rättvist. Jag har inte behövt utföra några stora urval utan endast tagit med det material 

som var relevant och fanns tillgängligt. Men det är viktigt att nämna att de slutsatser 

som dras endast beskriver förhållandet i det empiriska materialet. De slutsatser som jag 

kommer fram till kan alltså alltid förändras om det empiriska materialet t.ex. utökas. Jag 

är även medveten om att mina egna åsikter och värderingar om övergången till SAB-

systemet och DDC kan påverka mitt sätt att läsa materialet, analysera och dra slutsatser. 

Min uppgift är därför att försöka se materialet utifrån så mycket som möjligt. Men det 

är svårt att uppnå total objektivitet p.g.a. förekomsten av mina egna värderingar och 

åsikter kring övergångarna. Det är därför också viktigt att klargöra att slutsatserna i min 

uppsats alltid skulle kunna se annorlunda ut.   

 

4.2 Analytiskt tillvägagångssätt  

 

Som jag nämnde tidigare så använder jag diskursanalys som metod i min uppsats. 

Utsagor har alltså studerats för att försöka finna mönster d.v.s. diskurser i 

diskussionerna om övergången till SAB-systet och DDC. Men problemet med 

diskursanalys är att de flesta metodböcker om diskursanalys inte ger konkreta tips på 

hur en undersökning kan genomföras. Iver B. Neumann beskriver dock ganska tydligt 

hur en diskursanalys kan utföras i Mening, materialitet, makt: en introduktion till 

diskursanalys (2003). Neumanns råd för tillvägagångssätt har därför använts i 

uppsatsen. Neumann menar att en diskursanalys kan utföras i tre steg. Men han 

beskriver inte konkret vad dessa tre steg består av. Därför har jag kombinerat Neumanns 

trestegsmodell med Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes begreppsapparat. Laclau och 

Mouffe ger nämligen mer tydliga riktlinjer för hur man kan gå tillväga vid en 

diskursanalys. Jag menar att det är möjligt att använda de två teoretiska hållningarna 

tillsammans eftersom de kompletterar varandra och ger möjlighet att uppnå mitt syfte. 

Neumanns trestegsmodell fungerar nämligen som en ram för undersökningen och denna 

ram fylls med Laclaus och Mouffes begrepp. Hur jag fick idéen att kombinera dessa två 

utgångspunkter kommer att beskrivas närmare i diskussionskapitlet. 

 

Neumanns trestegsmodell har alltså användts tillsammans med Laclaus och Mouffes 

begreppsapparat för att identifiera diskurser. Som jag nämnde i kapitlet om 

diskursanalys som teori och metod så har jag använt en egen version av Laclaus och 

Mouffes begreppsapparat. Jag har alltså endast använt de begrepp som var relevanta för 

min uppsats. 
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Neumanns analysmodell består av följande steg: avgränsning, representationer och 

uppbyggnad (2003, s. 47-64). I det första steget utför man en avgränsning av 

diskurserna. Det finns nämligen många olika teman inom diskurserna och man måste 

välja vilka av dessa teman som kommer att användas i diskursanalysen. (Neumann 

2003, s. 52f) Med Laclaus och Mouffes begreppsapparat innebär detta att 

nodalpunkterna identifieras. Jag har först läst igenom materialet och skrivit ner alla de 

olika teman som förekom i texterna på ett papper. Sedan har jag räknat hur ofta jag 

hittar de olika teman i texterna och skrivit upp detta på pappret. De teman som oftast 

dykt upp i texterna har sedan använts som nodalpunkter i uppsatsen och resten har 

strukits.  

 

Det andra steget i Neumanns analysmodell är att identifiera centrala representationer 

(Neumann 2003, s. 56) d.v.s. ord som ofta förekommer i texten. Med Laclaus och 

Mouffes begreppsapparat innebär detta att elementen, d.v.s. mångtydiga tecken som inte 

fått sin betydelse fixerad, identifieras. Jag har läst texterna och skrivit ner de ord som 

ofta förekom inom nodalpunkterna på ett papper. De ord som oftast dykt upp inom 

nodalpunkterna har betraktats som element. 

 

Det sista steget är att undersöka nodalpunkternas uppbyggnad för att kunna identifiera 

de diskurser som förekommer i det empiriska materialet (Neumann 2003, s. 59). Med 

Laclaus och Mouffes begreppsapparat blir det då att element kopplas till nodalpunkterna 

i ekvivalenskedjor. Jag har byggt en ekvivalenskedja inom varje nodalpunkt genom att 

koppla ihop elementen. Sedan har jag identifierat de diskurser som förekom i texterna 

utifrån de ekvivalenskedjor som skapats. Två modeller har skapats för att visa mitt 

tillvägagångssätt vid identifieringen av diskurser. Dessa modeller kommer att 

presenteras i slutet av kapitlet om diskussionerna om övergången till DDC samt i slutet 

av kapitlet om diskussionerna om övergången till SAB-systemet.    
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5. Analys  
 

I detta kapitel ska jag göra en analys av det empiriska materialet med hjälp av en 

diskursanalys. Det första avsnittet handlar om diskussionerna om övergången till DDC 

och det andra om diskussionerna om övergången till SAB-systemet. Varje avsnitt är 

uppdelat på så sätt att jag först presenterar de nodalpunkter som jag har funnit i 

materialet. Sedan följer en redogörelse av de diskurser som jag har identifierat och 

därefter en sammanfattning av respektive analys. 

 

5.1  Diskussionerna om övergången till DDC 

5.1.1 Nodalpunkter 

 

Fem nodalpunkter har identifierats i det empiriska materialet om övergången till DDC. 

Nedan följer en presentation av dessa nodalpunkter. Varje nodalpunkt avslutas med en 

ekvivalenskedja som formuleras utifrån de element som hittas inom respektive 

nodalpunkt.  

 

5.1.1.1 Rationella fördelar 

 

En genomläsning av det empiriska materialet visar att man ofta uttalar sig om tre 

rationella fördelar med en övergång till DDC: rationalisering, internationalisering och 

kvalitetshöjning. Dessa tre termer hålls samman under en nodalpunkt eftersom jag anser 

att de är knutna till varandra och att det därför finns ett speciellt samband mellan dem 

när man talar om övergången till DDC. 

 

Det finns många olika element, eller synonymer, till nodalpunkten rationella fördelar i 

texterna. De element som jag har valt att beskriva är de som oftast förekommer i det 

empiriska materialet.  

 

En sak som ständigt dyker upp i diskussionerna kring de rationella fördelarna är den 

internationella användningen av DDC. Man talar ofta om att DDC är världens mest 

spridda klassifikationssystem, att systemet används i över 136 länder och att det är 

översatt till över 30 språk. Denna information används som ett av huvudargumenten för 

en övergång till DDC och utsagorna ser vanligtvis ut på följande sätt: 
 

”...det är i särklass det mest använda klassifikationssystemet i omvärlden.” (6) 

 

”...systemet har den stora fördelen att det faktiskt används över hela världen...” (6) 

 

”...i dagens internationella värld har alla en hel del att vinna på denna förändring.” (9) 

 

”I en global värld där forskningen är internationell och där den egna katalogen är en 

droppe i havet är knappast ett nationellt klassifikationssystem en tillgång.” (9) 
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Men det förekommer även ganska ofta att man ifrågasätter den internationella 

användningen av DDC som viktigt argument för en övergång till DDC. Exempel på 

utsagor är följande: 
 

”Det är inte självklart att ett internationellt system är mindre resurskrävande att anpassa 

och utveckla för svenska förhållanden jämfört med att vidareutveckla ett befintligt 

nationellt system.” (16) 

 

”Om ni vill ha extrajobb utan att det egentligen tillför annat än att visa omvärlden att vi är 

med på tåget, så gör det.” (9) 

 

”Störst behöver inte vara bäst.  ...om alla använder endast ett system då kan vi inte längre 

prata om störst, utan om "en-fald". I mångfaldens tidevarv kommer vi så småningom att 

upptäcka eller känna ett behov av att upptäcka flera nya klassifikationssystem.” (9) 

 

Tids- och resursbesparing är ett annat element som ofta dyker upp i texterna. DDC 

används internationellt och då blir ett internationellt samarbete kring klassifikation 

möjligt. På så sätt menar man att en övergång till DDC kan bidra till tids- och 

resursbesparing. 
 

”...en stor del av klassifikationsarbetet försvinner.” (3) 

 

”Cirka 80 procent av det utländska förvärvet vid universitets-och högskolebibliotek 

kommer från länder som använder Dewey, och har därmed redan en Dewey-klassning 
som vi kan ta över. Detta skulle spara mycket tid för klassifikationsarbetet.” (11) 

Man kan även hitta många uttalanden kring tillgängligheten till svensk litteratur och 

forskning i texterna. De som uttalar sig om frågan menar att svensk litteratur och 

forskning blir mer synlig och sökbar internationellt med en ddc-kod. 
 

”...en övergång till Dewey gynnar spridning av svensk forskning och svensk litteratur.” 

(11) 

 

”Den svenska litteraturen och forskningen skulle också göras mer tillgänglig utomlands 

vid en övergång till DDC.” (12) 

 

”En övergång till DDC gör det möjligt att i internationella sammanhang på ett 

bättre sätt lyfta fram det svenska materialet.” (12) 

 

Men samtidigt finns det också kritik mot argumentet om den ökade tillgängligheten till 

svensk litteratur och forskning. Då uttalar man sig ofta på följande sätt: 
 

”Jag tror att utländska intressenter av våra media hittar digitalt trots SAB-systemet. Jag 

skulle likaså bli förvånad om inte duktiga svenska bibliotekarier hittar i utländska 

bibliotekskataloger på webben.” (9) 

 

Det talas även mycket om att DDC är ett aktuellt, underhållet och ständigt utvecklat 

system i texterna. Man menar att detta innebär en kvalitetshöjning av 

klassifikationssystem för de svenska bibliotek som beslutar att övergå till DDC. 
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”Dewey är bättre underhållet och mer aktuellt än SAB-systemet. När KB och 

universitetsbiblioteken lämnat SAB, finns det inte längre en klassifikationskommitté som 

kan underhålla det gamla systemet.” (9) 

 

”Dewey är ett system med goda resurser för fortlöpande underhåll och utveckling. 

Förändringstakten är hög...” (11) 

 

”...systemet uppdateras väldigt regelbundet och är därför aktuellt.” (12) 

 

En annan sak som ofta dyker upp i texterna är argumentet om att det finns vinster med 

en övergång till DDC. Utsagorna om vinsterna ser vanligtvis ut på följande sätt: 
 

”En rationaliseringsvinst är att cirka 80% av den utländska litteraturen redan har en DDC-

kod.” (3) 

 

”...en övergång till Dewey gynnar på sikt det svenska biblioteksväsendet och långsiktigt 

är det även ekonomiskt gynnsamt.” (11) 

 

”Sverige har mycket att tjäna på att ansluta sig till ett stort internationellt system.” (14) 

 

Nästa element som ständigt återkommer i texterna är frågan om ett gemensamt 

klassifikationssystem bland biblioteksväsendet i Sverige. Utsagorna ser oftast ut på två 

olika sätt: 
 

”Ingenting hindrar att vi har olika system på olika bibliotek. ...vi kan tänka oss att ha 

olika system på samma bibliotek eller biblioteksgrupp.” (9) 

 

”Personligen kan jag tänka mig två system, ett inhemskt och ett internationellt.” (9) 

eller: 

 
”Det är av stor vikt att hålla samman det svenska biblioteksväsendet med ett gemensamt 

system för klassifikation.” (11) 

 

”Det känns viktigt att följa majoriteten av de svenska forskningsbiblioteken.” (16) 

 

”...två helt olika uppställningssystem. Verkar inte särskilt användarvänligt...” (9) 

 

”Vem tycker att det är en god idé att dubbelklassa all svensk utgivning, i all framtid, i två 

olika klassifikationssystem, samtidigt som vi är överens om att klassningens värde både 

som sökinstrument och hylluppställningssystem minskat?” (9) 

 

Jag har redovisat de element som oftast förekommer i uttalandena kring nodalpunkten 

rationella fördelar. Med hjälp av dessa element har jag skapat en ekvivalenskedja som 

redovisas nedan. Ekvivalenskedjan kommer att användas senare vid analysen av 

diskurser.  
 
 

Ekvivalenskedja för rationalisering, internationalisering och kvalitetshöjning: 
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Internationellt använt system - tids- och resursbesparing - spridning av svensk forskning 

och litteratur - aktuellt, underhållet, utvecklat system – vinster - gemensamt 

klassifikationssystem i Sverige. 
 

5.1.1.2 Insatser  

 

Diskussionen om en övergång till DDC handlar ofta om de insatser som är nödvändiga 

att utföra i samband med bytet av klassifikationssystem. De insatser som man talar om 

är främst förbättring av konverteringstabellen mellan SAB och DDC, översättning av 

DDC till svenska, utveckling av samsökningsverktyg, utbildning av biblioteksanställda, 

mappning av svenska ämnesord mot DDC och utveckling av ett samsökningsverktyg. 

Men det diskuteras inte lika mycket om samtliga insatser. En insats som det talas lite 

mer om är översättningen av DDC. Man är då relativt överens om en blandad 

översättning på svenska och engelska.  

 

En annan omdiskuterad insats är hylluppställningen. Frågan är då hur man ska hantera 

en övergång till DDC utan att behöva göra en total omflyttning av böcker på hyllorna. 

Man diskuterar olika sätt att lösa problemet och många bibliotek kommer att försöka sig 

på en blandad hylluppställning med både SAB-systemet och DDC. 

 

Det diskuteras alltså ganska mycket kring de nödvändiga insatserna vid en övergång till 

DDC. Men vilka ord förekommer då oftast i diskussionerna? Jag har hittat ett par 

element som ständigt dyker upp när man talar om insatser. 

 

Det första elementet som ofta nämns i uttalandena om insatser är kostnader.  Det talas 

mycket om kostnader i de texter som behandlar frågan om insatser. Man anser att 

insatserna är ett stort arbete som kostar tid och pengar. Det finns många exempel på 

utsagor kring kostnader:  
  

”Vid en övergång krävs bland annat utbildning ... och en översättning vilket innebär stora 

kostnader.” (2) 

 

”...jag tycker inte att man ska översätta systemet. Inte bara därför att det blir dyrbart...” 

(6) 

 
”Vilket alternativ för översättning man skulle välja beror i hög grad på kostnaderna...” 

(30) 

 

Det är också vanligt att frågan om kostnader dyker upp när man diskuterar de enskilda 

bibliotekens insatser vid en övergång till DDC. 
 

”Övergångskostnaderna på de enskilda biblioteken ... är beroende av hur biblioteken 

väljer att göra med hylluppställningen m m.” (3) 

 

”Vem ska finansiera kalaset ...?” (2) 
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Ett annat element som ofta återkommer i texterna är uttrycket ”jobbig 

övergångsperiod”. Man menar då att övergången till DDC kan komma att bli 

ansträngande både för personal och biblioteksanvändare. 

 
”Under en övergångsperiod kommer det att finnas pararellarbete i två system, vilket kan 

upplevas som rörigt, även för biblioteksanvändarna.” (3) 

 

En sak som samtliga diskussioner om de olika insatserna har gemensamt är att 

elementet problem alltid dyker upp. De problem som är aktuella i samband med 

insatserna vid en övergång till DDC diskuteras ständigt:  
 

”...en fullständig eller förkortad version av DDC ... kan  medföra en rad 

specialanpassningar och särskilda problem också vid översättningen.” (21)  

 

”För alla bibliotek med öppna samlingar uppställda enligt SAB-systemet innebär en 

övergång ett problem.” (21) 

 

”Problemen kring uppställningen när ämnesord inte finns med i klassningen 

diskuterades.” (17) 

 

Det finns ytterligare två element som ofta nämns när man talar om insatser, nämligen 

resurser och verktyg. De två termerna dyker ofta upp i texterna på följande sätt:  

 
”Översättningen och mappningen kräver resurser...” (19) 

 

”Konverteringstabellen DDC-SAB är ett viktigt verktyg för att göra samsökning mellan 

SAB och DDC möjlig.” (21) 

 

Följande ekvivalenskedja har formulerats för insatser:  

 

Kostnader - jobbig övergångsperiod - problem - resurser – verktyg 
 

5.1.1.3 Folkbibliotek 

 

Folkbibliotek är en nodalpunkt som ofta förekommer i det empiriska materialet. 

Diskussionen handlar då främst om nackdelar för folkbibliotek i samband med en 

övergång till DDC. Orsaken till problemen är att situationen i folk- och 

forskningsbiblioteken ser ganska olika ut (21). Det talas ofta om att den stora nackdelen 

är att rationaliseringsvinsterna inte är så stora för folkbiblioteken. Andelen utländsk 

litteratur är nämligen mindre på folkbibliotek än på forskningsbibliotek (19). Tids- och 

resursbesparing i samband med klassifikation blir då inte ett lika starkt argument för 

folkbiblioteken (19). Dessutom så är det få folkbibliotek som klassificerar/katalogiserar 

sitt material själva. Rationaliseringspotentialen anses därför vara betydligt mindre för 

folkbiblioteken vid en övergång till DDC (3). 

 

Men samtidigt menar man att de argument för en övergång till DDC som gäller för 

forskningsbibliotek även är aktuella för folkbibliotek. Men då är argumenten av olika 

vikt för olika bibliotek. Forskningsbibliotek och stora folkbibliotek är de bibliotek som 
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har störrre behov av ett mer aktuellt och utbyggt klassifikationssystem än SAB. För 

mindre folkbibliotek är SAB kanske tillräckligt. (12) Och då blir det svårt för de mindre 

folkbiblioteken att se långsiktiga fördelar med en övergång (3). Exempel på utsagor 

kring de mindre folkbiblioteken är många och ser ofta ut på följande sätt: 
 

”Fördelarna är inte så stora för mindre folkbibliotek på landsbygden. Dessa köper mer 

svenskt material...” (21) 

 

De nackdelar som finns för folkbiblioteken bidrar till att många är tveksamma till en 

övergång till DDC. Intresset för en övergång till DDC på folkbiblioteken är ganska 

svalt. Dessutom så diskuteras inte frågan om en övergång till DDC särskilt mycket på 

biblioteken. BTJ:s enkätundersökning till bibliotek visar att bara 34% av de svarande 

har fört någon diskussion om DDC på biblioteken. Endast 1%  har planer på att byta 

klassifikationssystem. 18% tror dock att de kommer att använda DDC inom 5 år. (13) 

Tveksamheten till övergången är tydlig i många uttalanden: 
 

”Är det verkligen så stora fördelar med Dewey ens för alla forskningsbiblioteken? ... 

varför göra något krångligare... Var det inte tillgängligare biblioteken skulle bli?” (8) 

 
”Jag kan förstå ifall folkbiblioteksvärlden kan finna det svårt att se någon mening i detta 

byte.” (9) 

 

Det finns alltså en risk att många folkbibliotek inte övergår till DDC och då blir 

resultatet att olika klassifikationssystem används på folk- och forskningsbibliotek. 

Diskussionen handlar då om vad en sådan situation skulle innebära och hur det skulle 

påverka användarna. Utsagorna ser ofta ut på följande sätt: 
 

”Om forskningsbiblioteken gick över till DDC skulle hylluppställningen troligen se olika 

ut på olika bibliotek. ...frågan är hur stora problem det egentligen skulle orsaka 

användarna.” (12) 

 

”Risken med övergång till DDC är framförallt att användarperspektivet kan bli lidande...” 

(16) 

 
En fråga som ofta diskuteras i texterna är vad ett införande av DDC skulle innebära för 

samarbetet mellan forskningsbibliotek och folkbibliotek. Man är rädd för att samarbetet 

med klassifikation skulle försvåras. Men katalogiseringen på folk- och 

forskningsbibliotek sker dock oftast isolerat från varandra. Folkbiblioteken köper 

katalogposter från Btj medan forskningsbiblioteken katalogiserar i LIBRIS (12). Men 

det finns några folkbibliotek som katalogiserar i LIBRIS. Man menar att detta 

samarbete skulle påverkas vid en övergång till DDC från forskningsbibliotekens sida 

eftersom man då inte längre kommer kunna använda varandras poster fullt ut (13). 

Utsagorna ser vanligtvis ut på följande sätt: 
 

”Vid utbyte av katalogdata skulle man inte kunna använda sig av varandras 

klassifikationskoder.” (12) 

 

”En risk med övergång till DDC är att samarbetet med folkbiblioteken blir lidande. 

Hittills har båda närmat sig varandra mer och mer.” (16) 
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Det är dock ganska vanligt att man anser att nackdelarna för folkbiblioteken är 

hanterbara i de mer formell texterna som t.ex. Svensk Biblioteksförenings rapport om 

DDC. Svensk Biblioteksförening rekommenderar alla svenska bibliotek att övergå till 

DDC trots nackdelar för folkbibliotek. Man menar att det är viktigt att det svenska 

biblioteksväsendet hålls samman med ett gemensamt klassifikationssystem. Men 

samtidigt finns det många som anser att konsekvenserna av en övergång till DDC för 

folkbiblioteken inte visas tillräckligt tydligt i KB:s utredning om vad en övergång skulle 

innebära för svenska bibliotek. Man tycker att folkbiblioteken behöver mer information 

och fakta för att kunna fatta beslut om en övergång till DDC. Därför har Svensk 

Biblioteksförenings styrelse fått i uppdrag att tillsätta en utredning om konsekvenserna 

av en övergång för folkbiblioteken och då särskilt ur ett barnperspektiv.  
 
”Visst borde det väl göras lite mer omfattande konsekvensanalyser för folk- och 

skolbibliotekens del?” (8) 

 

”Denna utredning är förmodligen fortfarande ganska okänd ute i folkbibliotekssverige. 

Mer information behöver nå ut till folkbiblioteken.” (21) 

 

 

Ekvivalenskedja för folkbibliotek: 

 

Nackdelar – mindre rationaliseringsvinster – svalt intresse på folkbiblioteken – olika 

klassifikationssystem på biblioteken – försämrat samarbete mellan folk- och 

forskningsbibliotek – mer fakta om konsekvenserna för folkbibliotek efterfrågas 

 

5.1.1.4 Klassifikationssystemens värde 

 

En fråga som ständigt dyker upp i texterna är om man överhuvudtaget behöver 

klassifikationssystem idag. Nästan samtliga texter behandlar frågan och den största 

debatten ägde rum på BIBLIST i mars 2009. Man diskuterade då vad 

klassifikationssystem används till på biblioteken. Frågan var om man överhuvudtaget 

skulle ha kvar eller lägga ner klassifikationssystemen. Denna tveksamhet till behovet av 

klassifikationssystem i dagens bibliotek syns inte bara i debatten på BIBLIST utan i 

nästan alla texter som tar upp frågan.   
 

”...vi lägger ner arbete på något som i framtiden är fullständigt onödigt.” (9) 

 

”Frågan ställdes också om man behöver klassifikation överhuvudtaget...” (28) 

 

”...biblioteken behöver inte någon klassifikation överhuvudtaget. Och därför är det 

meningslöst att gå över till DDC.” (18) 

 

”Vi ställer oss mycket tveksamma till en övergång till DDC. Den grundläggande frågan 

är inte hur, utan om, litteraturen i framtiden överhuvudtaget skall klassificeras.” (16) 

 

Klassifikationssystemens värde ifrågasätts alltså ofta i texterna. Men samtidigt verkar 

ändå väldigt många vara överens om att klassifikationssystemen fortfarande behövs i 

dagens bibliotek. 
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”Klassifikationen behövs trots allt fortfarande ... för att maskinellt kunna ordna och 

återvinna information.” (9) 

 
”...det är klart att man inte måste klassificera men det är ju ett väldigt bra sätt att 

ämnesbeskriva litteratur.” (3) 

 

”De flesta tycker att klassifikationen är viktig och kommer att förbli så...” (14) 

 

Den diskussion om klassifikationssystemens värde som pågår i texterna handlar oftast 

om hur man ser på systemens funktion och användning. Ett exempel är Btj:s 

Deweyenkät till bibliotek och hyllutredningsrapport som båda visar hur biblioteken ser 

på klassifikationens roll i ett tioårsperspektiv. De flesta ansåg att klassifikation är viktig 

för att göra kvalificerade sökningar och för att ge samlingarna struktur fysiskt och 

virtuellt. Många menade även att klassifikation behövdes som verktyg för statistik och 

överblick samt som metadata. Bara en liten andel ansåg att klassifikationen är onödig. 

(13, 14) En fråga som även dyker upp i texterna när det gäller klassifikationens 

användning är hylluppställningen:  

 
”Klassifikationen är också ofta en bas för hylluppställningen.” (11) 

 

”...klassifikationssystemen används enbart till att ställa upp böcker på hyllan.” (27) 

 

”...klassifikationens roll har minskat, och inte bara som sökinstrument i kataloger, utan 

kanske ännu mer som bas för hylluppställningen.” (9) 

 

Sökmotorerna på nätet är en annan sak som ofta nämns i uttalandena om 

klassifikationssystemens värde. Många menar att klassifikationssystem inte längre 

behövs eftersom man ändå kan hitta material på olika sökmotorer. Google, Amazon och 

andra sökmotorer är mycket enkla att använda och därför står inte längre biblioteken i 

centrum vad gäller informationsförsörjningen (28). 

 
”Varför bibliotekskataloger när vi har Google?” (28) 

”Jag hittar nästan allt på Google. ...det finns massor av sätt att söka böcker på som inte 

behöver nån klassifikationsmodell.” (9) 

”Jag tror visserligen på den traditionella klassificeringens möjligheter men vi måste 

samtidigt vara medvetna om att alla människor, inklusive jag själv, googlar och ofta 

finner den information man söker ändå.” (9) 

 

”Hur viktiga är systemen idag? Är det mödan värt att byta system i ett läge då sökningar 

sker på andra sätt än via bibliotekssystemen?” (9) 

 

Diskussionerna om klassifikationens värde behandlar även ofta frågan om användare. 

Man undrar då vad användaren egentligen behöver klassifikation till och hur ofta den 

används av användaren. Exempel på utsagor kring användare är följande: 

 
”...mindre än 1 % av användarnas sökningar sker i fältet för klassifikationskod.” (12) 

 

”...vad behöver egentligen användaren klassifikationen till. För vem klassificerar vi och 

varför?” (20) 
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Ekvivalenskedja för klassifikationens värde: 

 

Funktion/användning - sökmotorer – användare 
 

5.1.1.5 Ett amerikanskt klassifikationssystem 

 

Den sista frågan som återkommer i många texter är det amerikanska synsättet i DDC. 

Många menar att DDC är alldeles för amerikanskt och att det därför är ett olämpligt 

klassifikationssystem för svenska bibliotek. Exempel på utsagor kring det amerikanska 

synsättet i DDC är följande:   
 

”...det är en amerikansk världsbild man beslutat att övergå till förhoppningsvis med viss 

försvenskning.” (8) 

 

”Dewey har en slagsida mot USA och genomsyras i vissa delar av ett synsätt som för oss 

är främmande. Det är naturligtvis inte önskvärt att förlora svenska aspekter och särskilda 

förhållanden.” (11) 

 

”Ett av argumenten mot DDC är att det inte är lämpligt för Sverige. Det är för 

amerikanskt.” (28) 

 

”Där jag för närvarande jobbar ... tror jag inte att man ser det som att man antagit en 

amerikansk världsbild genom att använda Dewey-systemet. Den synen tror jag heller inte 

att man har i övriga nordiska läder eller i t.ex Tyskland.” (9) 

 

Diskussionen handlar oftast om hur man ska lösa problemet med den kulturella och 

nationella prägeln inom DDC för att få fram ett lämpligt och effektivt 

klassifikationssystem. Man pratar mycket om att frågan kan lösas genom en anpassning 

av DDC till svenska förhållanden. De ämnesområden som anses vara i störst behov av 

en anpassning är geografi, juridik, skolväsen, historia, litteratur. 
 

”Till en viss del är det nödvändigt med en anpassning till svenska förhållanden. Ett 

utländskt system kan ju t.ex. knappast ha koder för svenska detaljerade geografiska 

förhållanden. Det finns delar där vi inte kan beskriva våra förhållanden i ett anglosaxiskt 

system. Juridik lär vara ett sådant...” (6) 

 

”Det är viktigt att införa en svensk praxis, eftersom systemet bygger på amerikanska 

förutsättningar.” (16) 

 
”Dewey-systemet måste initialt och fortlöpande anpassas till svenska förhållanden.” (11) 

 

Ekvivalenskedja för ett amerikanskt klassifikationssystem: 

 

Amerikansk världsbild - lösa problem – anpassning 
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5.1.2 Diskurser  

 

Jag har definierat fem olika diskurser utifrån de ekvivaleringskedjor som jag har funnit: 

den rationella diskursen, den ekonomiska diskursen, den instrumentella diskursen, IT-

diskursen och den nationella diskursen. I de flesta texter förekommer oftast mer än en 

diskurs samtidigt och då är det främst den rationella diskursen, den ekonomiska 

diskursen eller den instrumentella diskursen som dyker upp. Dessa tre diskurser 

dominerar alltså tydligt texterna. De återkommer dessutom i olika diskussionsämnen.  

IT-diskursen däremot förekommer endast inom ett enda diskussionsämne i texterna och 

detsamma gäller den nationella diskursen.  

 

Jag låter ekvivalenskedjorna styra diskursanalysens riktning och därför väljer jag att 

betrakta den rationella diskursen, den ekonomiska diskursen eller den instrumentella 

diskursen som dominerande diskurser. IT-diskursen och den nationella diskursen 

kommer däremot inte att behandlas vidare eftersom de inte är lika dominerande som de 

tre övriga diskurserna i texterna. Men den nationella diskursen har ett bredare inflytande 

och kommer att beskrivas närmare vid analysen av SAB-systemet.  

 

Nedan redovisar jag en tabell för de diskurser som jag har formulerat utifrån de 

ekvivalenskedjor som hittats i texterna. Sedan följer en presentation av de tre diskurser 

som identifierats.  

 

 

 

Ekvivalenskedja för rationella konsekvenser 

 

 

Internationellt använt 

system, aktuellt, 

underhållet, utvecklat 

system 

Tids- och 

resursbesparing, vinster, 

spridning av svensk 

litteratur och forskning 

Gemensamt 

klassifikationssystem i 

Sverige 

 

 

         ↓                    ↓ 

 

         ↓ 

 

RATIONELL    

DISKURS 

RATIONELL 

DISKURS / 

EKONOMISK 

DISKURS 

 

 

RATIONELL  

DISKURS  

 

Ekvivalenskedja för insatser 

 

 
Kostnader 

 
Jobbig 

övergångsperiod, 

problem 

Resurser  Verktyg  
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          ↓ 

 
         ↓          ↓            ↓ 

EKONOMISK 

DISKURS  
RATIONELL 

DISKURS 
EKONOMISK 

DISKURS 
INSTRUMENTELL 

DISKURS 

 

 
 

Ekvivalenskedja för folkbibliotek 

 

 
Nackdelar, svalt intresse 

 

Rationaliseringsvinster, försämrat samarbete, olika 

klassifikationssystem 

 

         ↓                  ↓ 

  

RATIONELL  

DISKURS 

RATIONELL DISKURS /  

EKONOMISK DISKURS 

 

 

 

Ekvivalenskedja för klassifikationssystemens värde 

 

 
Funktion/användning Sökmotorer  Användare  

 

             ↓          ↓              ↓ 

 

INSTRUMENTELL 

DISKURS 

IT-DISKURS INSTRUMENTELL 

DISKURS 
 

 

 

 

Ekvivalenskedja för ett amerikanskt klassifikationssystem 

 

 
Amerikansk världsbild Lösa problem Anpassning   

 

          ↓         ↓            ↓ 

 

NATIONELL       

DISKURS 

RATIONELL     

DISKURS 

RATIONELL DISKURS / 

INSTRUMENTELL 

DISKURS/ 

NATIONELL DISKURS 
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5.1.2.1 Den rationella diskursen 

 

Rationalitet är en term som används inom olika ämnesområden som t.ex. filosofi, 

sociologi och ekonomi och därför har termen många olika inriktningar. Rationalitet 

innebär enligt Nationalencyklopedin att medvetet och metodiskt välja de bästa medlen 

för att uppnå sina mål (Nationalencyklopedin 2009). Jag kommer att använda det 

ekonomiska perspektivet och betrakta rationalitet som handlingar och åtgärder som 

syftar till att öka effektiviteten inom biblioteken.  

 

Den rationella diskursen är alltså ett uttryck för att öka effektiviteten och 

produktiviteten. Utsagorna i texterna handlar ofta om hur man kan rationalisera arbetet 

på biblioteken. Man menar att en övergång till DDC ska bidra till vinster. Det 

kalkyleras hur mycket tid och resurser som kan besparas och hur olika problem kan 

lösas för att inte minska övergångens beräknade rationaliseringsvinster. De olika 

insatser som planeras och diskuteras syftar främst till att uppnå de beräknade 

rationaliseringsvinsterna.  

 

Målet med övergången till DDC är rationalisering, internationalisering och 

kvalitetshöjning enligt KB:s beslut om en övergång till DDC. Internationalisering 

handlar om att ansluta sig till ett globalt klassifikationssystem och göra det svenska 

synligt i den globala världen.  Kvalitetshöjning däremot innebär att övergå till ett mer 

aktuellt och utvecklat klassifikationssystem. Precis som rationalisering syftar alltså 

internationalisering och kvalitetshöjning till att höja effektiviteten. 

 

Den rationella diskursen är den diskurs som oftast förekommer i det empiriska 

materialet. Den dyker upp i de flesta texter och nodalpunkter och kännetecknas av att 

den legitimerar övergången till DDC genom rationella argument. Inom den rationella 

diskursen pågår dessutom en diskussion om hur hållbara de rationella argumenten 

egentligen är. Det finns alltså många utsagor där man ifrågasätter de rationella 

argumenten. Man diskuterar även ofta hur olika praktiska problem kan lösas och vilka 

åtgärder som är nödvändiga för att inte sänka rationaliseringsvinsterna. Följande 

exempel visar hur rationella argument ofta används inom den rationella diskursen:   
 

”SAB-systemet visar redan idag stora brister pga begränsade resurser att anpassa det till 

förändringar i omvärlden. Rådet menar att en övergång till Dewey på sikt gynnar det 

svenska biblioteksväsendet, spridning av svensk forskning och svensk litteratur, och att 

det långsiktigt också är ekonomiskt gynnsamt.” (11) 

 

”Härigenom hålls Dewey aktuellt och blir ett verktyg för kunskapsorganisation som kan 

fungera i många olika kulturella och sociala sammanhang.” (26) 

 

”Efter en övergång till Dewey är vi en del av ett internationellt sammanhang vad gäller 

klassifikation. Den svenska litteraturen blir mer synlig och tillgänglig i andra länder, och 

det blir lättare att söka i internationella databaser.” (26) 

 

I den rationella diskursen uppfattas övergången till DDC som ett sätt att öka 

bibliotekens och klassifikationssystemets effektivitet. Man ser alltså på övergången till 

DDC som ett verktyg för att uppnå sina mål. Man kan därför säga att man inom den 
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rationella diskursen ser på övergången till DDC som en åtgärd som syftar till att öka 

effektiviteten.   

 

5.1.2.2 Den ekonomiska diskursen 

 

I denna uppsats handlar den ekonomiska diskursen om besparingar, vinster, kostnader 

och förluster i form av resurser som arbetskraft, tid, pengar, kunskap m.m. Den 

ekonomiska diskursen berör alltså frågan om resurser och då ser man ofta övergången 

till DDC som något som kostar men förmodligen även bidrar till långsiktiga vinster och 

besparingar. Man diskuterar hur mycket övergången och de nödvändiga insatserna 

egentligen kommer att kosta i form av pengar, tid och arbetskraft. Man talar om 

övergångens budget och KB:s finansiering av övergången till DDC. Frågan är också hur 

stora kostnaderna förväntas bli för de enskilda biblioteken.  

 

Den ekonomiska diskursen förekommer i nästan samtliga texter. Den dyker oftast upp i 

samband med diskussionerna om de nödvändiga insatserna för en övergång till DDC 

men även vid uttalanden om för- och nackdelar med övergången. Följande exempel 

visar hur utsagorna ofta ser ut inom den ekonomiska diskursen:   
 

”Vinsten av detta projekt måste ställas mot dess totala kostnader. Kan inte detta 

genomlysas på ett tydligare sätt så anser jag att projektet bör läggas ner innan det slukar 

mer resurser.” (20) 

 

”...en övergång, en konvertering, kostar. Inte minst mannatimmar!” (9) 

 

”...kostnaden för en övergång behöver inte bli så stor för det enskilda biblioteket. 

Centrala kostnader har KB redan budgeterat...  Jag tror att en övergång gynnar oss alla på 

lång sikt!” (9) 

 

Den ekonomiska diskurser karaktäriseras av att man ser på övergången till DDC som 

något som man måste lägga ner resurser på och ofta även som något som kan ge vinster 

och besparingar i form av resurser. Övergången uppfattas alltså som något som kostar 

men som samtidigt också kan löna sig i längden. Diskussionen handlar om att bespara, 

vinna, finansiera, kosta, slösa och förlora resurser.  
 

5.1.2.3 Den instrumentella diskursen 

 

Den instrumentella diskursen handlar om att använda något som verktyg för att uppnå 

ett visst tillstånd eller mål. En sak utnyttjas alltså som ett instrument för att åstadkomma 

en annan sak. Ett exempel kan vara att man anser att övergången till DDC ska bidra till 

att förbättra möjligheten till att svenskt material blir mer synligt utomlands. Det 

önskvärda tillståndet är alltså att bli del av ett internationellt sammanhang och 

övergången till DDC är då ett verktyg för att uppnå detta mål.   

 

Den instrumentella diskursen förekommer i många olika sammanhang i texterna. Ett 

sådant är när den återkommande frågan om vad klassifikationssystem och DDC 

överhuvudtaget kan användas till dyker upp. Man diskuterar hur klassifikationssystem 
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kan utnyttjas rent instrumentellt för att uppnå olika tillstånd som anses vara viktiga för 

biblioteken. Ett instrumentellt tankesätt är även vanligt när det talas om de insatser som 

är nödvändiga för en övergång till DDC. Ett exempel är att man ser 

konverteringstabellen som ett viktigt verktyg för att underlätta klassifikationsarbetet vid 

övergången till DDC. Anpassning av DDC till svenska förhållanden för att lösa 

problemet med det alltför amerikanska synsättet i DDC är ännu ett exempel på 

instrumentellt tänkande. De olika insatserna används alltså som ett verktyg som 

möjliggör och underlättar en övergång till DDC. Men även själva övergången till DDC 

är ett instrument för att uppnå mål som t.ex. internationalisering, rationalisering och 

kvalitetshöjning. Följande exempel visar hur utsagorna inom den instrumentella 

diskursen vanligtvis ser ut: 

 
”För att en övergång 2011 ska vara möjlig att genomföra måste förutsättningar vara 

uppfyllda: tillräckligt mycket av Deweysystemet måste vara översatt... Verktyg för 

sökning på Deweykod och för samsökning av SAB-klassat och Deweyklassat material 

måste finnas. Utbildning måste kunna erbjudas biblioteken.” (23)  

 

”Det finns tre mål med en övergång: Sverige blir en del av ett internationellt 

sammanhang, klassifikationsarbetet kan rationaliseras genom att utländska poster kan 

utnyttjas fullt ut, och det innebär en kvalitetshöjning att använda Dewey.” (23) 

 
”...man kan räkna med dubbelklassning under lång tid. Aagaard svarade att en del kan 

lösas via användargränssnitt och mappning.” (27) 

 

Inom den instrumentella diskursen uppfattas alltså övergången till DDC som en åtgärd 

som kan leda till ett önskvärt tillstånd. Man ser på övergången som ett verktyg för att 

uppfylla de mål som anses vara viktiga för biblioteken.  
 

5.1.3 Sammanfattning av analysen  

 

I analysen av det empiriska materialet har jag kommit fram till att utsagorna om 

övergången till DDC kan grupperas i tre diskurser: den rationella diskursen, den 

ekonomiska diskursen och den instrumentella diskursen. Inom den rationella diskursen 

ser man på övergången till DDC som ett sätt att öka bibliotekens och 

klassifikationssystemets effektivitet. I den ekonomiska diskursen ser man däremot på 

övergången till DDC som något som kostar men som även är lönsamt i längden. I den 

instrumentella diskursen ser man på övergången till DDC som ett verktyg för att uppnå 

mål. 

 

Det finns en stor likhet i synen på övergången till DDC mellan den rationella diskursen 

och den instrumentella diskursen. I båda fallen ser man på övergången som ett verktyg 

för att uppnå mål. Skillnaden ligger i målens karaktär. Inom den rationella diskursen är 

målet alltid att effektivisera. Målet i den instrumentella diskursen kan däremot vara 

olika saker. Effektivisering är dock ofta effekten av att mål inom den instrumentella 

diskursen uppnåtts. Den rationella diskursen och den instrumentella diskursen står 

därför i en nära relation till varandra. 

 



35 

 

När det gäller det kvantitativa utrymmet så har den ekonomiska diskursen och den 

instrumentella diskursen fått ta ungefär lika mycket plats i det empiriska materialet. Den 

diskurs som dominerar materialet är den rationella diskursen. Diskussionen om 

övergången till DDC består oftast av rationella utsagor. Orsaken är att biblioteken 

försöker hänga med i den snabba utvecklingen i samhället och då blir det viktigt att 

fungera så effektivt som möjligt. Diskussionerna består därför oftast av rationella 

argument och uttalanden.  

 

Sammanfattningsvis har jag kommit fram till att det finns tre olika sätt att se på 

övergången till DDC: 

 

-som ett sätt att öka effektiviteten   

-som något som kostar men även lönar sig i längden 

-som ett verktyg för att uppfylla mål  
 

5.2 Diskussionerna om övergången till SAB-systemet 

5.2.1 Nodalpunkter 

 

Fyra nodalpunkter har identifierats i det empiriska materialet om övergången till SAB-

systemet. Nedan följer en presentation av dessa nodalpunkter. Varje nodalpunkt 

avslutas med en ekvivalenskedja som formuleras utifrån de element som hittas inom 

respektive nodalpunkt.  
 

5.2.1.1 Lämpliga klassifikationssystem för svenska bibliotek 

 

Biblioteksbladets första nummer gavs ut 1916 och detta nummer innehåller två artiklar 

som berör frågan om vilka klassifikationssystem som kan vara lämpliga för svenska 

bibliotek. I båda texterna anses DDC och Cutters tabeller vara de bästa 

klassifikationssystemen för svenska bibliotek och man rekommenderar Sverige att börja 

använda både DDC och Cutters tabeller (30, 31). Utsagorna ser ofta ut på följande sätt: 
 

”...systemet är på många sätt så praktiskt, att jag anser det vara det absolut bästa för 

folkbibliotek.” (31) 

 

Man redogör för DDC:s och Cutters uppbyggnad och diskuterar de två systemens för- 

och nackdelar i texterna. Man menar att DDC:s och Cutters tabellers starka sida är att de 

båda kan kombineras och användas tillsammans med vilket annat system som helst. En 

annan fördel med DDC anses vara att systemet har en ”energiskt genomförd 

utarbetning”. Men samtidigt ser man DDC:s  numeriska uppbyggnad som en nackdel 

som ger systemet ”en styvhet”. Att DDC och Cutters är amerikanska system uppfattas 

dessutom som en stor nackdel. Men man menar att de två systemen kan bli lämpliga för 

svenska bibliotek om de anpassas till svenska förhållanden. (30, 31) Exempel på utsagor 

kring behovet av en svensk anpassning av DDC:  
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”Vad svenska bibliotek beträffar, skulle emellertid systemets tillämpning i oförändrat 

skick långt ifrån vara någon ”amerikansk genväg” utan en ganska opraktisk omväg.” (30) 

 

”Jag tror inte, att det är möjligt att använda ett internationellt klassifikationssystem. 

Kanske låter det sig göras innanför vissa vetenskapliga ämnen, men på många andra 

områden har utvecklingen i varje land varit så olika, att dessa olikheter kräver sitt uttryck 

genom bibliotekens klassindelning.” (31)  

 

Man menar alltså att det inte går att använda DDC och Cutters utanför USA:s gränser i 

ett oförändrat skick. Verkligheten ser annorlunda ut i varenda land. Därför är vissa 

avdelningar inom DDC som geografi och historia oanvändbara för svenska bibliotek. 

En svensk anpassning av systemen anses därför vara nödvändig. I båda texter från 

Biblioteksbladet från 1916 rekommenderar man svenska folkbibliotek att börja använda 

DDC och Cutters tabeller men att först göra en anpassning av systemen till de nationella 

förhållandena. DDC och Cutter anses nämligen vara de bästa klassifikationssystemen 

för svenska bibliotek när en nationell anpassning väl utförts. (30, 31) 

 

En annan fråga som ofta diskuteras i samband med alternativa klassifikationssystem är 

hylluppställningen. Ett problem som dyker upp i samband med DDC är t.ex. 

uppställning av böcker efter nummer. Man menar nämligen att en uppställning endast 

efter nummer gör det svårare att hålla böckerna i den rätta ordningen. Man diskuterar 

möjligheten till en blandad uppställning med både alfabetiskt ordnad uppställning och 

uppställning efter nummer. (30) 

 

 

Ekvivalenskedja för möjliga klassifikationssystem: 

 

DDC och Cutters tabeller - uppbyggnad, för- och nackdelar - anpassning - 

hylluppställning 

 

5.2.1.2 Ett gemensamt system 

 

Den diskussion om lämpliga klassifikationssystem för svenska bibliotek som äger rum i 

det första numret av Biblioteksbladet uteblir 1917. Man börjar då istället att diskutera 

behovet av ett gemensamt klassifikations- och katalogiseringssystem för svenska 

bibliotek och så småningom uppstår idéen om ett alldeles eget, svenskt system. 

 

Diskussionen om ett gemensamt system dyker upp i många av texterna i 

Biblioteksbladet mellan 1917 till 1919. Frågan börjar att diskuteras i det andra numret 

av Biblioteksbladet från 1917 i samband med att man vill införa tryckta kortkataloger. 

Man inser då att det är opraktiskt med avvikelser i katalogiseringen och menar att det är 

nödvändigt med gemensamma katalogiseringsregler vid användningen av  tryckta 

kortkataloger (32). Man blir dessutom alltmer överens om behovet av gemensamma 

regler i texterna och utsagorna ser vanligtvis ut på följande sätt: 
 
 

”Synpunkter gavs på mötet ur vilka det kunde vara önskvärt att genomföra enhetliga 

metoder i fråga om såväl katalogisering som klassificering...” (33) 
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”Bristen på en för vårt lands folkbibliotek fullt lämpad framställning i ämnet 

(klassifikations- och katalogiseringsregler) är synnerligen kännbar...” (37) 

 

Men det finns många olika klassifikations- och katalogiseringssystem och frågan är 

fortfarande vilket system som bör användas på svenska bibliotek. Man diskuterar vilka 

uppgifter som bör vara med och i vilken ordning vid katalogisering samt var arbeten bör 

placeras (32). Man börjar att titta på hur andra länder som Norge, Danmark, Tyskland 

och USA har löst problemet och gör även studiebesök på deras bibliotek för att skaffa 

kunskap. 

 

Slutligen bestämmer man sig för att skapa ett eget nationellt system eftersom man vill 

följa svensk ”hävdvunnen praxis” när det gäller klassifikation (33). DDC utesluts då 

automatiskt som möjligt klassifikationssystem i Sverige och beslutet presenteras på 

Sveriges Allmänna Biblioteksförenings tredje årsmöte 1917. Man pratar om att utarbeta 

ett svenskt, gemensamt klassifikations- och katalogiseringssystem för ”Sveriges folk- 

och skol- samt andra med dem jämförliga bibliotek” (33). SAB-systemets uppbyggnad 

och användning diskuteras även (43). Man menar att systemets fördel är att det har 

utarbetats med hänsyn till svenska förhållanden och därför rekommenderar man svenska 

bibliotek att börja använda det nya systemet (41, 42).  

 

Diskussionen om ett gemensamt system avslutas när beslutet om att skapa SAB-

systemet fattats. Man börjar då istället att diskutera de ekonomiska frågor som dyker 

upp i samband med SAB-systemet.  

 

 

Ekvivalenskedja för ett gemensamt system:  

 

Ett gemensamt system/regler - vilket klassifikationssystem för Sverige - ett eget 

nationellt system/systemets uppbyggnad 

  

5.2.1.3 Ekonomiska frågor 

 

När SAB-systemet är färdigt börjar man att diskutera ekonomiska frågor i samband med 

tryckning, utgifter och priser. Utsagorna handlar om vem som ska utföra tryckningen 

och till vilket pris, om den ansökan om understöd till tryckningen av SAB-systemet som 

lämnas in till den svenska kungen, beloppet för understödet samt hur mycket SAB-

systemt kommer att kosta i t.ex. bokhandeln (39, 43). Diskussionen handlar mest om 

siffror och därför är det inte relevant för denna uppsats att gå närmare in på hur 

uttalandena kring de ekonomiska frågorna ser ut.  

 

 

Ekvivalenskedja för ekonomiska frågor:  

 

Kostnad - pris - belopp – tryckning 
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5.2.1.4 Erfarenheter från andra länder 

 

Det är vanligt med texter om erfarenheter och studieresor från andra länder i 

Biblioteksbladet under hela den undersökta perioden, 1916-1922. I dessa texter är man 

bl.a. intresserad av vilket klassifikationssystem de olika länderna använder samt hur de 

har löst olika problem i samband med klassifikationssystemen. Ett land som man ofta 

återkommer till i texterna är USA eftersom landet uppfattas att ha en ledande ställning 

inom klassifikation och katalogisering (36). Man skriver ofta om att olika bibliotek i 

USA följer gemensamma katalogiseringsregler och redogör för hur detta fungerar (34). 

Följande exempel visar hur utsagorna vanligtvis ser ut: 
 

 

”Båda (bibliotek) följa de katalogregler, som utarbetades för omkring tio år sedan av en 

kommitté av American Library Association...” (34) 

 

Ett annat land som man ofta inhämtar kunskap från är Danmark. Man tittar på hur 

danska bibliotek löser olika frågor kring klassifikationssystem och klassifikationarbete 

och skriver ofta om att det används gemensamma katalogiseringsregler på biblioteken. 

Man menar att bibliotek som har ett utvecklat biblioteksystem även har gemensamma 

katalogiseringsregler (45). De klassifikationssystem som oftast används på de danska 

biblioteken är DDC och Cutters namntabell. Men man upprepar ständigt att systemen 

har anpassats till danska förhållanden. (37, 46, 49). Följande exempel visar hur 

utsagorna vanligtvis ser ut: 
 

”... det är de Dewey- Cutterska systemen för klassifikation och signering, vilka efter en 

omarbetning för anpassning efter den danska bokvärlden visat sig så ändamålsenliga, att 

även den danska bokmarknaden upptagit och tillämpar dem.” (46) 

 

Vikten av gemensamma regler samt en nationell anpassning av klassifikationssystemet 

är alltså något som ofta dyker upp i texterna om erfarenheter från andra länder.  

 

 

Ekvivalenskedja för erfarenheter från andra länder: 

 

Vilket klassifikationssystem - gemensamma regler – nationell anpassning 

  

5.2.2 Diskurser  

 

Tre diskurser har formulerats utifrån de ekvivalenskedjor som jag har funnit. Dessa tre 

diskurser är egenskapsdiskursen, den nationella diskursen och den rationella diskursen. 

Det förekommer vanligtvis fler än en diskurs i samtliga texter och då är det oftast 

egenskapsdiskursen, den nationella diskursen eller den rationella diskursen som dyker 

upp. Därför kan man säga att dessa tre diskurser dominerar texterna. Det finns även två 

andra diskurser i texterna: den praktiska diskursen och den ekonomiska diskursen. Men 

dessa diskurser förekommer inte lika starkt som egenskapsdiskursen, den nationella 

diskursen och den rationella diskursen. Den praktiska diskursen dyker sällan upp medan 

den ekonomiska diskursen dominerar nodalpunkten för ekonomiska frågor. Men denna 
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nodalpunkt är inte lika stark och återkommande som de tre dominerande 

nodalpunkterna: lämpliga klassifikationssystem för svenska bibliotek, ett gemensamt 

system och erfarenheter från andra länder. Därför kommer varken den praktiska 

diskursen eller den ekonomiska diskursen att behandlas vidare i uppsatsen. 

 

Nedan redovisar jag en tabell för de diskurser som jag har formulerat utifrån de 

ekvivalenskedjor som hittats i det empiriska materialet. Därefter följer en presentation 

av de tre diskurser som identifierats.   

 

  

 

 

Ekvivalenskedja för lämpliga klassifikationssystem för svenska bibliotek 

 
DDC och Cutters 

tabeller 

Uppbyggnad, för- 

och nackdelar 

Anpassning  Hylluppställning 

 

       ↓         ↓          ↓         ↓ 

EGENSKAPS    

DISKURS 

EGENSKAPS   

DISKURS 

NATIONELL 

DISKURS 

PRAKTISK 

DISKURS 

 

 

 

 

Ekvivalenskedja för ett gemensamt system 

 
Ett gemensamt system/regler Vilket klassifikationssystem  Ett eget system,  

systemets uppbyggnad  

 

           ↓        ↓          ↓ 

 

RATIONELL         

DISKURS 

EGENSKAPS               

DISKURS 

NATIONELL        

DISKURS/               

EGENSKAPS                

DISKURS 

 

 

 

Ekvivalenskedja för ekonomiska frågor 

 
Kostnad Pris  Belopp Tryckning 

        ↓         ↓        ↓        ↓ 

EKONOMISK 

DISKURS 

EKONOMISK 

DISKURS 

EKONOMISK 

DISKURS 

EKONOMISK 

DISKURS 

 

 



40 

 

 

 

Ekvivalenskedja för erfarenheter från andra länder 
 
     Vilket         

     klassifikationssystem 
Gemensamma regler Nationell anpassning 

            ↓           ↓           ↓ 
     EGENSKAPS           

    DISKURS 
RATIONELL         

DISKURS 

NATIONELL              

DISKURS 

 

 

5.2.2.1 Egenskapsdiskursen 

 

Egenskapsdiskursen är ett sätt att visa hur man ser på olika klassifikationssysten. 

Egenskapsdiskursen handlar alltså om diskussionen om olika klassifikationssystem och 

deras egenskaper. Man diskuterar de olika systemens uppbyggnad, användning och för- 

och nackdelar samt deras lämplighet för svenska bibliotek. Följande exempel visar hur 

utsagorna inom egenskapsdiskursen vanligtvis ser ut: 
 

”Styrkan i Dewey´s system/... /ligger framförallt i den energiskt genomförda 

utarbetningen.” (30) 

 

”Man valde detta system hellre än att uppgöra ett eget för biblioteket, emedan det hade ett 

tryckt alfabetiskt ämnesregister.” (34) 

 

Egenskapsdiskursen förekommer ofta i texterna och man kan hitta diskussionen om 

klassifikationssystemens egenskaper i alla de tre viktigaste nodalpunkterna: lämpliga 

klassifikationssystem, ett gemensamt system och erfarenheter från andra länder.  

Egenskapsdiskursen är alltså ett uttryck för diskussioner om klassifikationssystem. 

Uttalandena handlar oftast om systemens starka och ibland även svaga sidor. De 

fördelar som man ser med respektive klassifikationssystem används som argument för 

att använda det specifika systemet på bibliotek.   

 

En övergång till respektive klassifikationssystem uppfattas som något mycket bra och 

positivt för biblioteken inom egenskapsdiskursen. Man ser på en övergång till 

respektive klassifikationssystem som den bästa vägen för biblioteken. Men samtidigt 

saknas en diskussion där man jämför de olika klassifikationssystemen med varandra i 

Biblioteksbladet. Man är övertygad om att ”det egna” systemet är det bästa och uttalar 

sig inte om andra möjliga lösningar. Detta är speciellt fallet när SAB-systemet 

diskuteras. Man presenterar enkelriktad information om att man ska skapa ett eget, 

nationellt system och redogör för systemets uppbyggnad och användning. Men en 

diskussion om andra möjliga utvägar saknas.  

 

5.2.2.2 Den nationella diskursen 

 

Termen nationell används inom den nationella diskursen för att beteckna det svenska. 

Vid diskussionerna om olika klassifikationssystem talar man ofta om vikten av att 
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anpassa systemen till svenska förhållanden. Klassifikationssystem som inte anpassas 

anses vara olämpliga för svenska bibliotek. Man menar att verkligheten ser annorlunda 

ut i varje land och att ett klassifikationssystem därför aldrig kan användas internationellt 

utan anpassningar till den specifika landets förhållanden. Utsagorna inom den nationella 

diskursen ser vanligtvis ut på följande sätt: 
 

”Endast under förutsättning av att här funnes utarbetad en svensk motsvarighet till det... 

omnämnda danska decimalklassystemet, skulle skäl tala för att tillämpa detsamma i 

smärre bibliotek.” (30) 

 

”...det skulle vara bättre, om man hade en svensk namntabell...” (30) 

 

Det nationella är den viktigaste orsaken till att SAB-systemet skapas. Man väljer att 

utarbeta ett eget, svenskt klassifikationssystem istället för att använda det amerikanska 

DDC eller Cutters tabeller. Motiveringen är att man vill följa äldre svensk tradition när 

det gäller klassifikation. SAB-systemets uppbyggnad påminner nämligen om de 

klassifikationssystem som man tidigare använde på svenska bibliotek innan SAB-

systemet skapades. Utländska system som t.ex. DDC har däremot en annorlunda 

uppbyggnad med siffror.  

 

Den nationella diskursen förekommer ofta i texterna och precis som egenskapsdiskursen 

så kan man hitta den nationella diskursen i alla de tre största nodalpunkterna: lämpliga 

klassifikationssystem, ett gemensamt system och erfarenheter från andra länder. 

Den nationella diskursen är alltså ett uttryck för det svenska. Uttalandena handlar om 

vikten av att ett klassifikationssystem anpassas till svenska förutsättningar och 

förhållanden. En övergång till SAB-systemet uppfattas däremot som ett sätt att hålla sig 

till svensk tradition inom klassifikation. 
 

5.2.2.3 Den rationella diskursen 

 

Termen rationalitet har samma betydelse både vid analysen av övergången till SAB-

systemet och övergången till DDC. Rationalitet innebär alltså handlingar och åtgärder 

som syftar till att öka effektiviteten inom biblioteken.  

 

 Den rationella diskursen förekommer främst i samband med diskussionen om ett 

gemensamt klassifikations- och katalogiseringssystem. Diskursen dyker alltså inte upp i 

så många olika nodalpunkter men är ändå ganska dominerande. Orsaken är nämligen att 

frågan om att skapa ett gemensamt system är en av de största diskussionerna i 

Biblioteksbladet när det gäller klassifikation. 

 

Den rationella diskursen är alltså ett uttryck för att öka biblioteksarbetets effektivitet. 

Man vill uppnå olika mål i biblioteksarbetet i samband med ett gemensamt 

klassifikations- och katalogiseringssystem. Följande exempel visar hur utsagorna inom 

den rationella diskursen ofta ser ut: 
 

”Den allra främsta fördelen med de tryckta korten gentemot de handskrivna är deras vida 

strörre överskådlighet, läslighet och snygghet...dylika kort förutsätta alldeles lika 
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katalogiseringsregler i alla de bibliotek, som använda dem...man har största fördel med 

(katalog)korten, om reglerna äro absolut identiska...” (32) 

 

Det gemensamma systemet anses vara ett sätt att utveckla det svenska 

bibliotekssystemet, förbättra biblioteksarbetet och helt enkelt göra det mer praktiskt. 

Man ser alltså på övergången till ett gemensamt klassifikationssystem, vare sig det 

handlar om DDC eller SAB-systemet, som ett sätt att öka biblioteksarbetets effektivitet 

inom den rationella diskursen. 

 

5.2.3 Sammanfattning av analysen  

 

I analysen av det empiriska materialet har jag kommit fram till att utsagorna om 

övergången till SAB-systemet kan grupperas i tre diskurser: egenskapsdiskursen, den 

nationella diskursen och den rationella diskursen. Inom egenskapsdiskursen ser man 

övergången till SAB-systemet som den bästa vägen för biblioteken. I den nationella 

diskursen ser man däremot övergången till SAB-systemet som ett sätt att hålla sig till 

svensk tradition inom klassifikation. I den  rationella diskursen ser man övergången till 

SAB-systemet som ett sätt att öka biblioteksarbetets effektivitet.   

 

En likhet som finns i synen på övergången i alla de tre diskurserna är att SAB-systemet 

kan bidra till att utveckla det svenska biblioteksssystemet. Man ser en övergång till 

SAB-systemet som något mycket positivt för utvecklingen av Sveriges 

biblioteksssystem i diskurserna. Det pågår naturligtvis även diskussioner om andra 

klassifikationssystem inom diskurserna men när SAB-systemet väl nämns så anses det 

vara det bästa för svenska bibliotek. SAB-systemet ifrågasätts alltså inte i någon av de 

tre diskurserna.  

 

Den diskurs som har fått mest utrymme i det empiriska materialet är 

egenskapsdiskursen. Den dyker upp vid utsagorna om olika klassifikationssystem och 

deras egenskaper. Man diskuterar då främst DDC och Cutters tabeller och slutligen även 

SAB-systemet. Egenskapsanalysen dominerar det empiriska materialet eftersom 

materialet till stor del består av artiklar som skrevs vid ett tillfälle då man insåg behovet 

av ett nytt klassifikationssystem i Sverige. Man ville ha ett gemensamt och mer utbyggt 

system och började att reflektera kring olika klassifikationssystem och deras 

egenskaper. 

 

De två övriga diskurserna har tagit ungefär lika mycket plats i det empiriska materialet. 

Den nationella diskursen dyker upp i utsagor om behovet av ett klassifikationssystem 

som är anpassat till svenska förhållanden och om beslutet att skapa ett svenskt system. 

Den rationella diskursen finns däremot i utsagor om behovet av ett gemensamt 

klassifikationssystem i Sverige. Båda dessa frågor har fått mindre utrymme i det 

empiriska materialet eftersom den viktigaste frågan handlade om själva 

klassifikationssystemets egenskaper som t.ex. uppbyggnad. Huvudproblemet var att 

hitta eller skapa ett klassifikationssystem som var mest lämpligt för svenska bibliotek. 

Det som man dock visste och var överens om var att detta klassifikationssystemet skulle 

vara så svenskt som möjligt och användas av många svenska bibliotek.  
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Sammanfattningsvis har jag alltså kommit fram till att det finns tre olika sätt att se på 

övergången till SAB-systemet i det empiriska materialet: 

 

-som den bästa vägen för biblioteken 

- som ett sätt att hålla sig till svensk tradition inom klassifikation 

- som ett sätt att öka effektiviteten 
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6. Diskussion  
 

I detta kapitel kommer jag först att försöka besvara mina frågeställningar med hjälp av 

de resultat som jag har fått fram vid diskursanalysen. Resultaten kommer att diskuteras 

utifrån mina egna synpunkter och tolkningar. Sedan kommer jag att jämföra mina 

resultat med den tidigare forskningen. Därefter diskuterar jag diskursanalys som teori 

och metod. Slutligen ges förslag till framtida forskning. 
 

6.1 Frågeställningar  

 

Jag kommer nu att försöka besvara de frågeställningar som formulerades i det första 

kapitlet. Dessa var följande: 

 

 Vad betecknar diskussionerna om en övergång till SAB-systemet respektive DDC i 

den svenska bibliotekssektorn?  

 Vilka diskurser om övergången till SAB-systemet och DDC kan identifieras i det 

empiriska materialet och vad berättar dessa diskurser om hur synen på övergången 

till SAB-systemet och DDC ser ut i den svenska bibliotekssektorn?  

 Vilka slutsatser är tänkbara och rimliga när det gäller de identifierade synsättens 

eventuella påverkan på bibliotekssektorn och själva övergången till SAB-systemet 

och DDC? 

 

Vad betecknar diskussionerna om en övergång till SAB-systemet respektive DDC i 

den svenska bibliotekssektorn? 

 
Det finns många skillnader mellan diskussionerna kring övergången till SAB-systemet 

och DDC. En av dessa är att diskussionen om övergången till SAB-systemet 

huvudsakligen handlar om andra frågor än just själva övergången till SAB-systemet. De 

undersökta artiklarnas titlar är t.ex. Dewey´s klassificeringssystem och Cutter´s 

namntabeller, Anteckningar om amerikanska bibliotek, med en blick på Sverige och Det 

Deichmanska biblioteket i Kristiania. Huvudämnet i artiklarna är alltså inte själva 

övergången till SAB-systemet men däremot så innehåller de diskussioner kring ett 

eventuellt införande av ett nytt och även gemensamt klassifikationssystem i Sverige. 

Det talas alltså inte om övergången på ett direkt och tydligt sätt och utsagor om ett 

eventuellt nytt klassifikationssystem dyker upp vid diskussioner om frågor som är 

relaterade till biblioteksarbete och klassifikation.  

 

Diskussionen om dagens övergång handlar däremot endast om övergången till DDC. 

Exempel på de undersökta artiklarnas titlar är Dewey Decimal Classification. Intresset 

för en övergång ökar, Behövs ett nytt klassifikationssystem? och Är det dags att byta ut 

SAB mot DDC?. Orsaken till denna skillnad kan vara att beslutet om att skapa SAB-

systemet förmodligen inte offentliggjordes förrän på Svensk Biblioteksförenings 

årsmöte 1917. Frågan om att införa DDC på svenska bibliotek diskuteras däremot både 

före och efter beslutet om en övergång till DDC. Jag gissar att övergången till SAB-



45 

 

systemet inte diskuteras i Biblioteksbladet eftersom man troligen inte kände till att ett 

nytt svenskt klassifikationssystem skulle skapas. Därför är diskussionen begränsad och 

handlar istället mer allmänt om att införa ett nytt och gemensamt klassifikationssystem 

på svenska bibliotek. Men man nämner inte SAB-systemet som ett möjligt 

klassifikationssystem utan talar istället oftast om DDC och Cutters tabeller.  

 

Mitt argument om en begränsad diskussion om övergången till SAB-systemet p.g.a. 

brist på information om ett beslut att skapa ett nytt klassifikationssystem håller 

egentligen inte. Det uppstår nämligen ingen diskussion om en övergång till SAB-

systemet i det empiriska materialet efter att beslutet om att skapa det nya 

klassifikationsystemet offentliggörs 1917. Frågor som det nya klasssifikationssystemets 

för- och nackdelar, nödvändiga insatser för en övergång m.m. diskuteras inte alls. 

Istället har utsagorna om övergången till SAB-systemet en informativ och enkelriktad 

karaktär vilket innebär att man endast informerar hur långt man kommit med arbetet 

med det nya klassifikationssystem på årsmötena. Men en diskussion, ifrågasättning eller 

kritik saknas alltså. När SAB-systemet sedan är färdigt och när dess innehåll och 

användningssätt presenteras på årsmötet och i Biblioteksbladet uppstår heller ingen 

diskussion om det nya klassifikationssystemet. Man får därför intrycket av att det 

allmänna mottagandet av övergången till SAB-systemet är mycket positivt.  

 

Diskussionen om en övergång till SAB-systemet betecknas alltså av att den är 

begränsad till informativa och enkelriktade utsagor. Övergången till SAB-systemet 

diskuteras dessutom inte tydligt som en separat fråga utan lindas in i debatter som har 

andra frågor än just övergången till SAB-systemet som huvudämne. Diskussionen om 

övergången till SAB-systemet betecknas även av att den huvudsakligen handlar rent 

generellt om klassifikationssystem.  

 

En annan viktig skillnad mellan de två övergångarna är att diskussionen om övergången 

till SAB-systemet är betydligt mer begränsad än vid övergången till DDC. Analysen av 

diskussionen om övergången till SAB-systemet är därför också mycket mer begränsad. 

Frågan är då om resultaten hade varit annorlunda om jag haft tillgång till ett rikare 

material. De röster som hörs i det empiriska materialet tillhör främst medlemmar i 

Svensk Biblioteksförening. Det hade varit intressant att undersöka hur enskilda 

bibliotek och bibliotekarier uttrycker sig kring övergången till SAB-systemet. Kanske 

hade diskussionen då blivit mindre enkelriktad, informativ och kanske t.o.m. mindre 

positiv? Det begränsade materialet om övergången till SAB-systemet bidrar alltså till 

svårigheter med generalisering och konklusioner eftersom det inte är så många personer 

som uttalar sig. 

 

Skillnaderna i diskussionernas storlek får även andra konsekvenser. Det är svårt att göra 

riktiga jämförelser mellan de två övergångarna. Men jag menar ändå att vissa slutsatser 

kan dras utifrån de reslutat som jag fått fram.  

 

När det gäller diskussionen om övergången till DDC så är den mycket mer omfattande 

och utvecklad än diskussionen om övergången till SAB-systemet. Den är inte 

enkelriktad i sin karaktär utan består både av för- och motargument. Olika frågor i 

samband med övergången till DDC diskuteras och det finns både informativa, 

ifrågasättande och kritiska utsagor i det empiriska materialet. Det är dock något 
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vanligare med kritiska och ifrågasättande utsagor i forumet BIBLIST än i resten av det 

empiriska materialet. Dessutom så deltar betydligt fler personer vid diskussionen om 

dagens övergång än vid övergången till SAB-systemet. Bilden av diskussionen kring 

övergången till DDC är därför även rikare och mycket mer nyanserad.   

 

När det gäller det allmänna mottagandet av en övergång till DDC så är det vanligare 

med en mer positiv inställning i styrgruppsmedlemmars, sakkunnigmedlemmars, 

beslutsfattares och Svensk Bibliotekstjänsts utsagor. När enskilda bibliotekarier eller 

bibliotek uttalar sig på BIBLIST, i remissvaren angående Katalogutredningen eller i 

Btj:s Deweyenkät till bibliotek så är det allmänna mottagandet av DDC mer kyligt. 

 

Den sista stora skillnaden mellan diskussionerna om de två övergångarna handlar om de 

frågor som berörs. Vid övergången till SAB-systemet domineras diskussionerna av två 

frågor. Utsagorna handlar dels om att försöka hitta ett lämpligt klassifikationssystem för 

svenska bibliotek och dels om behovet av ett gemensamt klassifikationssystem på 

svenska bibliotek. Men själva övergången till SAB-systemet diskuteras egentligen inte 

alls.  

 

Diskussionerna om övergången till DDC handlar däremot om andra frågor. Man talar 

ofta om de rationella fördelarna med en övergång till DDC samt de insatser som måste 

utföras för att kunna övergå till DDC. Man diskuterar även flitigt hur folkbiblioteken 

kommer att påverkas av övergången till DDC, om klassifikation överhuvudtaget behövs 

i dag och om det amerikanska synsättet i DDC.  

 

Man kan även hitta likheter mellan diskussionerna om de två övergångarna. En sak som 

dyker upp i båda fallen är nämligen rationalitet. Men de rationella argumenten 

förekommer dock oftare och på ett tydligare sätt vid diskussionerna om dagens 

övergång. Man diskuterar även det amerikanska synsättet i DDC både i samband med 

övergången till SAB-systemet och DDC. Liknande argument förekommer vid båda 

diskussioner. Man menar nämligen att DDC är för amerikanskt och att det därför måste 

anpassas till svenska förhållanden för att bli lämpligt för svenska bibliotek. Men 

diskussionen är mer utvecklad vid dagens övergång och man går djupare in på de 

ämnesområden som måste anpassas. Dessutom så deltar fler personer vid diskussionen 

om det amerikanska synsättet vid övergången till DDC vilket bidrar till att fler åsikter 

kommer fram. Men samtidigt är det viktigt att nämna att intresset för frågan är relativt 

svagt inom bibliotekssektorn trots att den handlar om en så pass grundläggande 

förändring. Exempel på detta är den låga svarsfrekvensen till bl.a. Delstudie 3 i 

Katalogutredningen. Övergång till Dewey Decimal Classification. Vad skulle det 

innebära?. Ett annat exempel är bibliotekariers diskussion på BIBLIST som är 

begränsad till mars 2009. Sedan slutar man att diskutera frågan om en övergång till 

DDC på forumet.  
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Vilka diskurser om övergången till SAB-systemet och DDC kan identifieras i det 

empiriska materialet och vad berättar dessa diskurser om hur synsätten på 

övergången till SAB-systemet och DDC ser ut i den svenska bibliotekssektorn?  
 

Det finns många olika diskurser som kan identifieras i det empiriska materialet. Jag har 

valt att endast beskriva de diskurser som oftast förekommer i texterna. Man kan därför 

säga att det sammanlagt finns fem olika diskurser i det empiriska materialet. Vid 

övergången till DDC kan följande tre diskurser identifieras: den rationella diskursen, 

den ekonomiska diskursen och den instrumentella diskursen. Den rationella diskursen 

förekommer även vid övergången till SAB-systemet. Dessutom kan man hitta två andra 

diskurser vid övergången till SAB-systemet: egenskapsdiskursen och den nationella 

diskursen. 

 

Vid övergången till DDC är det oftast den rationella diskursen som dyker upp i det 

empiriska materialet. Diskussionen om övergången domineras alltså av rationella 

utsagor och övergångens olika frågor betraktas ofta utifrån ett rationellt perspektiv. Den 

stora frågan handlar om fördelarna och vinsterna med en övergång till DDC. Hur 

mycket kan man vinna på övergången? Till hur stor del kan biblioteksarbetet 

rationaliseras? Hur stora tid- och resurssbesparingar kan man göra vid en övergång? 

Men förutom att man diskuterar de olika frågorna kring övergången utifrån ett rationellt 

tankesätt så är det även vanligt att rationalitet används som argument för en övergång 

till DDC. Argumenten är då ofta den internationella användningen av DDC, att 

tillgängligheten till svensk litteratur och forskning ökar utomlands, att DDC är ett 

mycket mer utvecklat system än SAB-systemet o.s.v.  

 

Diskussionen om övergången till DDC domineras alltså av ett rationellt tankesätt som 

handlar om att öka effektiviteten inom biblioteken. Man kan därför säga att den 

vanligaste synen på övergången till DDC i den svenska bibliotekssektorn är just det 

rationella synsättet. Övergången ses då som ett verktyg för att uppnå rationella mål och 

på så sätt öka effektiviteten. 

 

Bibliotekssektorn har även ett rationellt synsätt vid diskussionen om övergången till 

SAB-systemet. Det rationella synsätt är dock dominerande vid dagens övergång medan 

det vid övergången till SAB-systemet endast dyker upp när man diskuterar frågan om 

ett gemensamt klassifikationsystem. Det synsätt som istället dominerar diskussionen om 

övergången till SAB-systemet har sina rötter i egenskapsdiskursen, som är den 

vanligaste diskursen i det empiriska materialet om övergången till SAB-systemet. 

Diskussionen karaktäriseras alltså av att man främst diskuterar klassifikationssystemens 

egenskaper. Men det förekommer egentligen ingen diskussion om 

klassifikationssystemens egenskaper utan det handlar mer om strikt informativa utsagor 

angående de olika klassifikationssystemens egenskaper. Man informerar helt enkelt om 

DDC:s, Cutters tabellers och SAB-systemets uppbyggnad, användning och för- och 

nackdelar men det väcks ingen diskussion kring denna fråga. Det är därför svårt att säga 

hur bibliotekssektorns syn på övergången till SAB-systemet ser ut. Det saknas nämligen 

empiriskt material om åsikter kring övergången. Men utifrån det begränsade materialet 

som jag faktiskt har tillgång till kan jag konstatera att bibliotekssektorn ser på 

övergången till SAB-systemet som den bästa vägen för svenska bibliotek. Synsättet är 
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att det nya klassifikationssystemet är något mycket bra och positivt för biblioteken och 

kritik och ifrågasättande av SAB-systemet saknas.  

 

De två dominerande diskurserna är alltså egenskapsdiskursen vid diskussionerna om 

övergången till SAB-systemet och den rationella diskursen vid diskussionerna om 

övergången till DDC. Men det finns ytterligare tre diskurser i det empiriska materialet. 

En diskurs som ofta dyker upp i  samband med diskussionerna om övergången till DDC 

är den ekonomiska diskursen. Det är alltså även vanligt med ett ekonomiskt synsätt på 

övergången till DDC. Man ser då på övergången som något som kostar men som 

samtidigt också kan löna sig i längden. Diskussionen handlar om att bespara, finansiera, 

kosta, slösa och förlora resurser.  

 

Även den instrumentella diskursen förekommer vid diskussionerna om övergången till 

DDC. Bibliotekssektorns synsätt är då att man ser på övergången som ett verktyg för att 

uppfylla de mål som anses vara önskvärda och viktiga. Man har alltså ett instrumentellt 

synsätt på övergången  till DDC.  

 

Den sista diskursen som dyker upp vid diskussionen om övergången till SAB-systemet 

är den nationella diskursen. Bibliotekssektorn ser då på övergången som ett sätt att hålla 

sig till svensk tradition inom klassifikation. Det nationella synsättet är mycket synligt i 

utsagor om beslutet att skapa SAB-systemet och vid utsagor om förklaringar av SAB-

systemets uppbyggnad som bygger just på äldre svenska tradition inom klassifikation.   

Sammanfattningsvis har bibliotekssektorn oftast ett okritiskt synsätt på övergången till 

SAB-systemet medan övergången till DDC domineras av ett rationellt synsätt. Det finns 

en stor skillnad mellan dagens och gårdagens sätt att se på och diskutera ett nytt 

klassifikationssystem. Idag är diskussionen betydligt mer utvecklad, många fler åsikter 

kommer fram och fler frågor ventileras. Vid övergången till SAB-systemet handlar 

utsagorna oftast bara om klassifikationssystemets egenskaper medan man vid 

övergången till DDC även berör en mängd andra frågor. Bibliotekssektorns synsätt på 

de två övergångarna skiljer sig också. Förutom det okritiska sättet att se på övergången 

till SAB-systemet förekommer även ett nationellt och rationellt synsätt. 

Bibliotekssektorn ser däremot annorlunda på övergången till DDC och det vanligaste 

synsättet är då istället det rationella, ekonomiska och instrumentella synsättet.  

 

 

Vilka slutsatser är tänkbara och rimliga när det gäller de identifierade synsättens 

eventuella påverkan på bibliotekssektorn och själva övergången till SAB-systemet 

och DDC? 

Bibliotekssektorns olika synsätt på övergångarna kan till viss del påverka både själva 

bibliotekssektorn och även övergången till SAB-systemet och DDC. De synsätt som jag 

har kommit fram till i uppsatsen är följande: 
 

 Ett okritiskt synsätt 

 Ett nationellt synsätt 

 Ett rationellt synsätt 
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 Ett ekonomiskt synsätt  

 Ett instrumentellt synsätt 

 

Det okritiska synsättet är ett mycket vanligt sätt att se på övergången till SAB-systemet 

i det empiriska materialet. Jag menar att det finns en möjlighet att det okritiska synsättet 

kan ha påverkat själva övergången till SAB-systemet. Bristen på kritik och 

ifrågasättande kan ha bidragit till att man missade eller t.o.m. ignorerade möjliga 

alternativ till SAB-systemet. Kanske fanns det bättre lösningar än att skapa ett alldeles 

eget klassifikationsystem? Det empiriska materialet visar dock inga tecken på en sådan 

diskussion om alternativa lösningar. Men samtidigt är det viktigt att nämna att kritiska 

diskussioner mycket väl kan ha ägt rum trots att detta inte avspeglas i materialet. 

Eftersom man inte vet så mycket om debatten kring övergången till SAB-systemet är 

det egentligen svårt att komma fram till några definitiva slutsatser. 

 

När det gäller det nationella synsättet så är det möjligt att det kan ha påverkat 

tillkomsten av SAB-systemet. Motiveringen till att skapa ett eget klassifikationssystem 

var nämligen bl.a. att man ville följa svensk tradition inom klassifikation. Jag menar 

alltså att både det okritiska och det nationella synsättet kan ha haft inflytande på 

tillkomsten av SAB-systemet. Men hur kan då det rationella synsättet tänkas ha 

påverkat övergången till SAB-systemet? Jag ser en ganska positiv konsekvens av det 

rationella synsättet på övergången till SAB-systemet. Det kan nämligen ha bidragit till 

att föra fram frågan om ett gemensamt klassifikationssystem för svenska bibliotek. 

Diskussionen om behovet av att använda samma klassifikationsystem på biblioteken 

ledde ju så småningom till beslutet om övergången till SAB-systemet.  

 

Det rationella synsättet är dock mest synligt och dominerande vid diskussionerna om 

övergången till DDC. En positiv effekt av ett rationellt synsätt kan vara att biblioteken 

försöker att följa med i samhällets snabba utveckling. Man inser inom bibliotekssektorn 

att man måste anpassa och ständigt utveckla sin verksamhet. DDC ger t.ex. större 

möjlighet till ett internationellt samarbete och dessutom så blir svensk litteratur och 

forskning mer synlig utomlands. Ett annat exempel är att DDC är mycket mer aktuellt, 

utvecklat och uppdaterat än SAB-systemet. Det rationella synsättet kan därför bidra till 

att man får ett mer utvecklat klassifikationssystem på svenska bibliotek. I dagens snabba 

värld där nya uttryck och ord ständigt skapas är det viktigt med en kontinuerlig 

uppdatering av klassifikationssystem. Men frågan är om de enskilda biblioteken 

verkligen har behov av ett så pass aktuellt och utvecklat klassifikationssystem. Detta 

beror på hur bibliotekens samlingar ser ut. Ett litet folkbibliotek på landbygden har 

troligen inte samma behov av ett välutvecklat klassifikationssystem som ett stort 

forsknings- eller specialbibliotek. Effekten kan då bli att de mindre folkbiblioteken 

väljer att behålla SAB-systemet medan de större folkbiblioteken och 

forskningsbiblioteken övergår till DDC. Det är alltså möjligt att det rationella synsättet 

kan skapa en klyfta inom bibliotekssektorn. 

 

Det rationella tankesättet kan även leda till att biblioteksarbetet måste effektiviseras och 

rationaliseras. En övergång till DDC bidrar till att ett annat klassifikationssystem 

försvinner. Den svenska bibliotekssektorn går över till ett amerikanskt 

klassifikationssystem och det egna, nationella SAB-systemet läggs ner. Det nationella 
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synsättet, som var ett vanligt synsätt vid övergången till SAB-systemet, tas alltså bort 

och ersätts av en idé om ett globalt klassifikationssystem. Sverige har då inte längre ett 

individuellt och eget klassifikationssystem utan ansluter sig till det globala DDC.  

 

En fråga som dyker upp i samband med en övergång till ett globalt 

klassifikationssystem är om DDC blir lika effektivt som SAB-systemet vid 

beskrivningar av svenska förhållanden. Detta återstår att se när den svenska 

anpassningen av DDC blir klar.  

 

Ett annat synsätt som dyker upp vid diskussionerna om övergången till DDC är det 

instrumentella tänkandet som innebär att man ser olika handlingar och insatser som 

verktyg för att uppnå mål. Det positiva kan då vara att det inom bibliotekssektorn blir 

tydligt vad man vill uppnå samt hur dessa mål ska uppnås.  

 

Det sista synsättet som förekommer i det empiriska materialet är det ekonomiska sättet 

att se på övergången till DDC. En övergång till ett nytt klassifikationssystem kräver 

resurser som t.ex. tid och pengar och detta synsätt kan därför eventuellt tänkas påverka 

den svenska bibliotekssektorn på så sätt att man börjar se på övergången till DDC på ett 

negativt sätt. Man kan bli skeptisk och irriterad på att resurser slösas på övergången 

istället för att användas till andra saker som man kanske anser vara viktigare. 

 

6.2 Resultaten i relation till den tidigare forskningen 

 

Jag kommer nu att jämföra de likheter som finns mellan mina resultat och den forskning 

som presenterades i kapitel 2. Jag börjar med två utländska studier och avslutar sedan 

med att jämföra mina resultat med den svenska forskningen.  

 

De slutsatser som Jay Shorten, Michele Seikel och Janet H. Ahrberg kom fram till i Why 

do you still use Dewey? Academic libraries that continue with Dewey decimal 

classification (2005) var att det ofta fanns ekonomiska faktorer som bidrog till att de 

undersökta biblioteken valde att ha kvar DDC. Men samtidigt var de flesta biblioteken 

nöjda med DDC och ville inte övergå till ett annat klassifikationssystem. Ett sådant 

tankesätt är inte synligt i mitt resultat eftersom många svenska bibliotek ännu inte 

bestämt sig för om de ska övergå till DDC eller behålla SAB-systemet. Detta gäller 

speciellt folkbibliotek där man knappt diskuterat frågan om en eventuell övergång till 

DDC. Däremot så visar resultaten att man ofta diskuterar kostnader och ekonomiska 

frågor i det empiriska materialet. Man menar att kostnaderna för de enskilda biblioteken 

i samband med en övergång till DDC kan bidra till att mindre bibliotek väljer att inte 

övergå till DDC. Dessa mindre bibliotek har dessutom mindre behov av ett såpass 

utvecklat och aktuellt klassifikationsystem som DDC och kan istället komma att ha kvar 

SAB-systemet. Det återstår dock att se hur många svenska bibliotek som kommer att 

övergå till DDC. Och då är frågan varför resten av biblioteken beslutar att ha kvar SAB-

systemet.  

 

June D. Chressanthis studie The Reclassification Decision: Dewey or Library of 

Congress? (1995) visade de akademiska bibliotekens argument för och emot LC och 

DDC. Ett liknande resonemang finns både i denna studie och i mina resultat. Man 
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menar nämligen att det nya klassifikationssystemet ger möjlighet till en ökad effektivitet 

vid katalogisering och klassifikation. I Chressanthis studie talar man då om LC medan 

det i min undersökning handlar om DDC. LC anses alltså vara mycket mer effektiv än 

DDC medan man i den svenska diskussionen menar att DDC är effektivare än SAB-

systemet. Och detta används ofta som ett argument för en övergång till LC respektive 

DDC. Ett annat argument som finns både i min och Chressanthis studie är att en 

övergång är nödvändig för att undvika olika klassifikationsystem på biblioteken. Man 

vill alltså ha ett gemensamt klassifikationsystem.  

 

När det gäller den svenska forskningen så undersökte Joacim Hansson diskussionen om 

ett eventuellt införande av DDC på svenska bibliotek i Den svenska hållningen till 

Dewey-systemet vid tiden för utarbetandet av ”Klassifikationssystem för svenska 

bibliotek” (1995). Diskussionen handlade då även om möjligheten att skapa ett eget 

klassifikationsystem. De slutsatser som Hansson kom fram till stämmer överens med 

mina resultat och slutsatser. Han menar nämligen att diskussionen inte var så 

omfattande och att bara ett fåtal aktörer deltog i den. Ett annat resonemang som kan 

hittas både i mina och Hanssons resultat är att SAB-systemet skapades eftersom man 

ville hålla sig till svensk tradition inom klassifikationsystem. I Tillblivelsen av 

”Klassifikationssystem för svenska bibliotek” (1996) kom Hansson fram till att det även 

fanns en annan orsak till att man skapade SAB-systemet. Man ville nämligen ha ett 

gemensamt klassifikationsystem för alla bibliotek. Även detta resonemang stämmer 

överens med mina resultat och slutsatser. 
 

6.3 Diskursanalys som teori och metod 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka den svenska bibliotekssektorns synsätt på 

en övergång till SAB-systemet och DDC. Detta har uppnåtts med hjälp av 

diskursanalys. Diskursanalys har fungerat väl för att uppnå mitt syfte och 

frågeställningar men det fanns även en rad problem vid förberedelsen av analysen. 

Orsaken till problemen var att diskursanalys som metod inte tillhandahåller konkreta 

och tydliga riktlinjer för diskursanalysens tillvägagångssätt. Diskursanalysen fokuserar 

främst på teoretiska utgångspunkter och därför var det mycket otydligt hur man 

egentligen skulle gå tillväga vid analysen. Metodböckerna gav inga konkreta svar och 

därför fick jag istället spendera en hel del tid på att titta på hur man löst problemet i 

andra magisteruppsatser från Högskolan i Borås. Jag fick slutligen inspiration från 

Therese Nilssons magisteruppsats med titeln Folkbibliotek och IT - diskurser om 

folkbibliotek och informationsteknologi i fyra bibliotekstidskrifter från 2006 där man 

använt sig av en kombinerad version av Neumanns trestegsmodell och Laclaus och 

Mouffes begreppsapparat vid analysen. Men det finns begrepp inom Laclaus och 

Mouffes diskursteori som inte fyller någon funktion i min uppsats. Jag har därför gjort 

ett urval av begrepp och använder endast de som kan utnyttjas för att besvara mitt syfte 

och frågeställningar. Jag använder alltså en ”hemmagjord” version av Laclau och 

Mouffes diskursteori tillsammans med Neumans trestegsmodell. 

 

Diskursanalys som metod var alltså ganska oklar för mig och därför stötte jag också på 

problem vid analysens gång. Men diskursanalys som metod har även bidragit till att 

avgränsa det empiriska materialet, identifiera diskurser i texterna och på så sätt även 
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besvara mina frågeställningar och uppnå mitt syfte. Det empiriska materialet kändes 

stort i början och jag hade svårt att hitta de viktigaste diskussionsämnena. 

Diskursanalysen hjälpte mig att avgränsa materialet genom att hitta de frågor som oftast 

förekom i utsagorna. Och sedan kunde jag fortsätta med att välja ut nodalpunkter, 

element och så småningom även identifiera diskurser.   

 

Om jag haft mer tid så hade jag försökt att göra en bredare undersökning med ett utökat 

empiriskt material om övergången till DDC. Det är däremot svårt att göra en större 

undersökning om övergången till SAB-systemet eftersom det finns så lite material 

bevarat. Jag hade gärna gjort intervjuer med bibliotekspersonal angående deras synsätt 

på övergången till DDC. Jag anser nämligen att mitt empiriska material är begränsat när 

det gäller de enskilda bibliotekens synsätt på övergången. Uttalandena görs istället ofta 

av medlemmar i t.ex. styrgruppen, Btj, Svensk Biblioteksförening. Frågan är alltså hur 

man ser på övergången till DDC på de olika biblioteken. Jag undrar om jag hade fått 

fram samma diskurser och synsätt på övergången vid en bredare undersökning. Detta 

hänger samman med diskursanalysens teoretiska utgångspunkter. Som jag nämnde 

tidigare i kapitlet om diskursanlys som teori och metod så är kontingens en av 

utgångspunkterna. Detta innebär att det inte finns någon slutlig sanning. Verkligheten 

kan alltid förändras och därför skulle allt kunna vara annorlunda. De diskurser och 

synsätt om övergångarna som har hittats i det empiriska materialet är inte slutgiltliga 

utan kan hela tiden förändras. Synsätten och diskurserna är alltså möjliga men inte 

slutgiltliga. De hade kunnat vara annorlunda och få nya betydelser om t.ex. det 

empiriska materialet varit större. 

 

Det resultat som jag har fått fram visar alltså att det finns olika sätt att se på övergången 

till SAB-systemet och DDC. Jag tolkar detta som att det egentligen inte finns en 

slutgiltlig sanning. Resultaten visar att de olika diskurserna försöker att fastställa 

betydelser och förklara verkligheten på sitt eget sätt. De befinner sig i konflikt med 

varandra eftersom de talar om och förstår övergångarna på olika sätt och förklarar 

därför verkligheten på olika sätt. Men en slutgiltlig sanning kan aldrig uppnås och 

därför betraktar jag de diskurser och synsätt som jag fått fram som möjliga men inte 

slutgiltliga. Det finns alltså olika sätt att se på övergången till SAB-systemet och DDC 

och dessa synsätt kan alltid förändras. 
 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

Jag har undersökt bibliotekssektorns synsätt på övergången till DDC under tidsperioden 

2005- 2009. Men själva övergången kommer att ta några år att genomföra och därför 

kan det vara relevant att undersöka bibliotekssektorns synsätt efter övergången till 

DDC. Syftet med sådan forskning kan vara att undersöka om bibliotekssektorn ser 

annorlunda på övergången till DDC när den väl är genomförd än tidigare? Man skulle 

alltså kunna jämföra resultaten med slutsatserna från min undersökning. Vilka likheter 

och skillnader finns i synsätten och är det samma diskurser som förekommer i det 

empiriska materialet?  
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7. Sammanfattning 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka den svenska bibliotekssektorns synsätt på 

övergången till SAB-systemet och DDC. Bakgrunden till KB:s beslut om en övergång 

till DDC beskrivs i inledningskapitlet. Där förklarar jag att SAB-systemet skapades för 

nästan hundra år sedan och var anpassat till dåtidens verklighet. Nya upplagor av SAB-

systemet har utgivits men trots detta anses det vara otillräckligt för många 

forskningsbibliotek. DDC är också ett klassifikationssystem som skapades för länge 

sedan men skillnaden är att det uppdateras och utvecklas snabbare än SAB-systemet. De 

problem som forskningsbiblioteken har med SAB-systemet ska lösas med hjälp av en 

övergång till DDC.  

 

Beslutet om övergången till DDC påverkar den svenska bibliotekssektorn men samtidigt 

så saknas det en tydlig bild av hur man ser på övergången inom bibliotekssektorn. Men 

den svenska bibliotekssektorn har stått inför en liknande utmaning vid övergången till 

SAB-systemet. Frågan är då om man såg annorlunda på en övergång till ett nytt 

klassifikationssystem.  

 

Den första frågeställningen är vad som betecknar diskussionerna om en övergång till 

SAB-systemet respektive DDC i den svenska bibliotekssektorn. Nästa frågeställning är 

vilka diskurser om övergången till DDC och SAB-systemet som kan identifieras i det 

empiriska materialet och vad dessa berättar om hur synsätten på övergången till DDC 

och SAB-systemet ser ut i den svenska bibliotekssektorn. Den sista frågeställningen är 

vilka slutsatser som är tänkbara och rimliga när det gäller de identifierade synsättens 

eventuella påverkan på bibliotekssektorn och själva övergången till SAB-systemet och 

DDC. 

Den svenska bibliotekssektorn har avgränsats till bibliotekarier på svenska 

universitetsbibliotek, forskningsbibliotek och folkbibliotek, Svensk Biblioteksförening, 

personer som skriver artiklar i tidskrifter för bibliotekarier samt medlemmar i olika 

grupper som diskuterar, planerar, organiserar och beslutar om övergången till DDC i 

Sverige. 15 artiklar och 5 mötesanteckningar från bibliotekstidskriften Biblioteksbladet 

som är utgivna mellan 1916 och 1922 analyserades vid undersökningen av övergången 

till SAB-systemet. Vid undersökningen av övergången till DDC analyserades 9 artiklar 

från bibliotekstidskrifterna Biblioteksbladet, Infotrend och Biblioteket i Samhället, 42 

inlägg på två diskussionsforum för bibliotekarier BIBLIST och SweDewey, 4 rapporter 

från Svensk Biblioteksförening, KB och Btj, 1 motion från bibliotekarier, 10 

mötesanteckningar, 2 dokument om DDC från KB och en konferens om DDC samt 5 

filmer från  föreläsningar om DDC. Tidsbegränsningen var då från 2005 till 2009. 

Tillgången till lämpligt material har varit relativt begränsat och därför har jag inte valt 

att göra några stränga urval i uppsatsen.  

 

Diskursanalys användes som teori och metod eftersom den ger möjlighet att undersöka 

de olika bestämda sätt att tala om och förstå övergången till DDC och SAB-systemet 

och på så sätt identifiera diskurser i materialet. Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes 

diskursteori valdes eftersom den består av en begreppsapparat som möjliggjorde att 

uppnå syftet och besvara frågeställningarna. De fem analysbegrepp som användes var 

tecken, element, nodalpunkt, ekvivalenskedja och kontingens. 
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En kombinerad version av Iver B. Neumanns trestegsmodell och Laclaus och Mouffes 

begreppsapparat användes vid analysen. Steg 1 var att utföra en avgränsning genom att 

identifiera nodalpunkterna. Steg 2 var att identifiera centrala representationer d.v.s. 

elementen. Steg 3 var att undersöka om en viss representations kännetecken är lika fasta 

d.v.s att koppla element till nodalpunkterna i ekvivalenskedjor. Slutligen identifierades 

diskurser utifrån de ekvivalenskedjor som skapats. 

 

Vid analysen av diskussionerna om övergången till DDC upptäckte jag fem 

nodalpunkter: rationella fördelar, insatser, folkbibliotek, klassifikationsystemens värde 

och ett amerikanskt klassifikationssystem. Ett par element och en ekvivalenskedja 

identifierades inom varenda nodalpunkt. Slutligen identifierades även tre diskurser: den 

rationella diskursen, den ekonomiska diskursen och den instrumentella diskursen.  

 

Vid analysen av övergången till SAB-systemet urskilde jag däremot fyra nodalpunkter: 

lämpliga klassifikationsssystem för svenska bibliotek, ett gemensamt system, 

ekonomiska frågor och erfarenheter från andra länder. Även här identifierades ett par 

element och en ekvivalenskedja inom varje nodalpunkt. Slutligen identifierades även tre 

diskurser: egenskapsdiskursen, den nationella diskursen och den rationella diskursen.  

 

I diskussionen kommer jag fram till att diskussionen om övergången till DDC är mycket 

bredare än diskussionen om övergången till SAB-systemet. De fem synsätt som 

identifierades utifrån de diskurser som framträdde är följande: ett okritiskt synsätt, ett 

nationellt synsätt, ett rationellt synsätt, ett ekonomiskt synsätt och ett instrumentellt 

synsätt. 

 

Vid övergången till SAB-systemet dominerades diskussionen av det okritiska synsättet. 

Därefter följde det nationella synsättet och det rationella synsättet. Slutsaten är att både 

det okritiska och det nationella synsättet hade inflytande på tillkomsten av SAB-

systemet. Det rationella synsättet bidrog däremot till att föra fram frågan om ett 

gemensamt klassifikationssystem för svenska bibliotek och på så sätt utvecklades det 

svenska bibliotekssystemet och en möjlighet för ett bättre samarbete mellan de svenska 

biblioteken. 

 

Vid övergången till DDC dominerades däremot diskussionen av det rationella synsättet. 

Slutsatsen är att det rationella synsättet bidrar till ett mer utvecklat klassifikationssystem 

på svenska bibliotek. Men samtidigt leder det till att biblioteksarbetet måste 

effektiviseras och rationaliseras. Det ekonomiska synsättet kan utveckla en negativ bild 

av DDC inom bibliotekssektorn vilket kan leda till att mindre bibliotek än väntat 

övergår till DDC. Det instrumentella synsättet underlättar övergången till DDC och man 

blir även målmedveten och resultatorienterad inom bibliotekssektorn. 
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Appendix 1: Det empiriska materialet om övergången till DDC 

 

 

 

Det empiriska materialet om övergången till DDC 

 
Tidskrifter Nummer 

BBL  

2005:8. Dewey Decimal Classification. Intresset för 

en övergång ökar 

1 

2006:9. Behövs ett nytt klassifikationssystem? 2 

2008:10. Forskningsbiblioteken väljer Dewey. Följer 

folkbiblioteken efter? och Hallå där... Magdalena 

Svanberg. Avdelningen för nationell samverkan på 

KB  

3 

2009:3. Konverteringstabell – fritt tillgänglig  4 

2009:5. På årsmötet: -Debatt om Deweymotion – 

Inga Lundén ny ordförande 

5 

InfoTrend  

2007:2. Är det dags att byta ut SAB mot DDC? 6 

2008:4. Blandet utgave av Dewey. Presentasjon av en 

pilotundersokelse 

7 

BIS  

2009:1. Notiser: Fördel Dewey? 8 

Diskussionsforum   

BIBLIST  

26 inlägg, mars 2009 9 

SweDewey  

16 inlägg till oktober 2009 10 

Rapporter   

Dewey som klassifikationssystem. Varför bör vi byta 

ut SAB? 

11 

Delstudie 3 i Katalogutredningen. Övergång till 

Dewey Decimal Classification. Vad skulle det 

innebära?  

12 

Btj:s Deweyenkät 2009:1 13 

Btj:s hyllutredning. Rapport från 

enkätundersökningen. 

14 

Motioner  

Motion angående införandet av Dewey  15 

Minnesanteckningar och dokument  

Remissvar angående Katalogutredningen avseende 

svenska forskningsbibliotek 

16 

Styrgruppsmöte, juni 2006 17 

Styrgruppsmöte, september 2008 18 

Styrgruppsmöte, november 2008 19 
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Referensgruppsmöte, mars 2006 20 

Styrgruppsmöte, maj 2006 21 

Styrgruppsmöte, februari 2008 22 

Styrgruppsmöte, april 2009 23 

Sakkunnigmöte, september 2009 24 

Sakkunnigmöte, juni 2009 25 

Beslutsunderlag, maj 2009 26 

Btj:s rådgivande grupp, juni 2009 27 

Mr Dewey och Ms SAB 28 

Filmer  

5 föreläsningar från Dewey let´s do it!  29 
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Appendix 2: Det empiriska materialet om övergången om till SAB-systemet 

 

 

 

Det empiriska materialet om övergången om till SAB-

systemet 

 
BBL Nummer 

Första årgången. 1916  

Dewey´s klassificeringssystem och Cutter´s 

namntabeller 

30 

De nordiske landes folkebiblioteker og amerikanske 

systemer 

31 

  

Andra årgången. 1917  

Tryckta katalogkort 32 

Berättelse över Sveriges Allmänna Biblioteksförenings 

tredje årsmöte 

33 

  

Tredje årgången. 1918  

Anteckningar om amerikanska bibliotek, med en blick 

på Sverige 

34 

Berättelse över Sveriges Allmänna Biblioteksförenings 

fjärde årsmöte 

35 

  

Fjärde årgången. 1919  

Amerikanska specialbibliotek och frågebyråer. Hur bör 

institutionen lämpligen anpassas efter svenska 

förhållanden? 

36 

En ståtlig dansk bibliotekshandbok 37 

Amerikanskt biblioteksarbete 1918 38 

Berättelse över Sveriges Allmänna Biblioteksförenings 

femte årsmöte 

39 

Amerikansk bibliotekskand. Intryk fra en studiereise i 

de Forenede Stater. Föredrag vid S.A.B:s femte 

årsmöte 

40 

  

Femte årgången. 1920  

När vi börja. Några praktiska vinkar angående 

grundande av ett folkbibliotek. 

41 

Klassifikationsssystem (plan för uppdelningen i en 

systematisk katalog) 

42 

Berättelse över Sveriges Allmänna Biblioteksförenings 

sjätte årsmöte 

43 

Köpenhamns kommunbibliotek. Erfarenheter från en 

studieresa 

44 
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Sjätte årgången. 1921  

Det Deichmanska biblioteket i Kristiania 45 

Nordiskt biblioteksmöte i Kristiania 46 

Berättelse över Sveriges Allmänna Biblioteksförenings 

sjunde årsmöte 

47 

Klassifikationssystem för svenska bibliotek 48 

  

Sjunde årgången. 1922  

Några anteckningar från en studieresa i Danmark 49 

 
 


