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This master thesis concerns the relationship the librarian 
has to the libraries classification system. The system itself 
is made by librarians for librarians and is only used by 
librarians. This raises the question of how the librarians 
relate to their own system to create order. The empirical 
material consists of five in-depth interviews with librarians. 
Two theoretical approaches were used in the analysis of the 
material with one focus on the librarian’s professional roll 
and the other on the postmodern theories about humans 
need for order. The results point towards that not all 
librarians see the classifications system as a part of their 
own profession. Certain diversity can be seen between the 
librarians opinion in the mater of the classifications 
systems importance in their professional role. The 
librarians agree however that the order in the library must 
however be maintained. The librarians agree that as long as 
there are needs of arranging the physical mediums of a 
library the classification system will remain. 
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1. Inledning  
 
Ämnet för min uppsats bygger på ett intresse kring klassifikationssystem som uppstått vid 
mina studier av biblioteks och informationsvetenskap. De olika klassifikationssystem som 
används i biblioteken världen över kan vid första anblicken verka annorlunda. Deras funktion 
verkar också i grunden inte skilja sig överdrivet mycket från varandra. Inom biblioteksvärden 
så fungerar klassifikationssystemet som ett hjälpmedel för bibliotekariens arbete med att 
organisera bibliotekets mediesamling. Detta har accepterats som en självklarhet och sällan 
direkt ifrågasatts inom biblioteksvärlden. Systemet används varje dag i det dagliga arbetet 
med bibliotekets samlingar för att kunna ge bra service till de som använder ett biblioteks 
tjänster. När en yrkesgrupp använder ett unikt system som klassifikationssystemet så ofta som 
bibliotekarierna blir systemet i sig en del av rutinen på arbetsplatsen. Systemet i sig verkar 
alltså bli en del av något som yrkesutövare identifierar sig med i vardagsarbetet. Vilket skapar 
en speciell relation mellan bibliotekarien och klassifikationssystemet och det är denna 
speciella relation som är kärnan i min forskning. 
 
Klassifikationssystemets funktion handlar i grunden om informationshantering. Systemet är 
det som möjliggör att information kan föras in och återfinnas i biblioteket. Enkelt utryckt så är 
systemet bibliotekariens hjälpmedel för att hitta i bibliotekets samlingar på ett relativt enkelt 
och snabbt sätt. Den ändamålsenliga rollen av ett klassifikationssystem är alltså att det håller 
reda på hur samlingen ska organiseras. Bibliotekarien är sedan specialisten som är orienterad i 
samlingen och användaren är i många fall beroende av bibliotekariens expertkunskaper för att 
hitta i beståndet. Funktionen som sådan är i grunden gemensam för samtliga 
klassifikationssystem oavsett land och uppbyggnad. Sveriges system kallas SAB (Sveriges 
Allmänna Bibliotekssystem) och USA:s system kallas DDC (Dewey Decimal Classifikation), 
deras funktion är dock den samma. Under de senaste åren så har en debatt blossat upp inom 
den svenska bibliotekssfären huruvida alla svenska bibliotek ska införa det amerikanska 
klassifikationssystemet DDC. Vissa menar att det skulle underlätta internationellt samarbete 
och effektivisera klassifikationen.1 Andra vill behålla det gamla svenska 
klassifikationssystemet SAB. Det råder delade meningar i frågan då det finns fördelar och 
nackdelar med båda systemen. För och nackdelarna har diskuterats flitigt av både forskare och 
bibliotekarier. Kungliga biblioteket beslutade sig ganska nyligen för att byta 
klassifikationssystem från SAB till DDC. Debatten om vilket system som ska användas 
fortsätter och resultatet får framtiden utvisa. 
 
 Vilken betydelse ett organisationssystem som SAB eller DDC kan ha för dess yrkesutövare 
är dessutom svårt att fastställa. Själva strukturen av systemet av kunskap i biblioteket är så 
komplicerad att det behövs en bibliotekarie för att få en greppbar förståelse för hur systemet 
fungerar. Det komplicerade upplägget av katalogiseringssystemet gör det näst intill omöjligt 
för en vanlig person att förstå strukturen och logiken i bibliotekets mediesamling. Vilket har 
skapat en undran om det ligger något mer bakom systemet förutom att underlätta 
biblioteksarbetet. Vad upprätthåller de komplicerade klassifikationssystemens starka status på 
biblioteket? Har själva systemet blivit så viktigt för bibliotekarierna att de identifierar sig och 
sitt yrke med systemet? Är systemet så viktigt att bibliotekarierna är beroende av det och ser 
det som en del av sin yrkesutövning. Detta är huvudämnet som min uppsats kommer att 
centreras kring. 
 
 
                                                 
1 Svanberg, M , 2006 s42  
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1.2 Bakgrund  
 
Klassifikation i sig på biblioteket handlar om sökning och sökbarhet i de samlingar som 
biblioteket har till uppgift att förse sina låntagare med. Denna funktion har en central roll i en 
bibliotekaries arbete och majoriteten av relationen med låntagaren sker när man söker i 
beståndet. Själva funktionen av klassifikationssystemet centreras kring att bibliotekarien ska 
kunna hitta rätt objekt i bibliotekets enorma mediasamling åt låntagaren. Kravet på sökbarhet 
skapar ett behov av ett system för att hålla ordning i de stora samlingar som biblioteket 
förfogar över och det är här som klassifikationssystem kommer in i bilden. 
Klassifikationssystemet delar in beståndet i biblioteket i områden som liknar varandra så man 
får böcker som handlar om liknade saker på samma ställe. Detta skapar ett speciellt 
förhållande till dem som använder dem, då ingen som arbetar på ett bibliotek undgår att 
komma i kontakt med klassifikationssystemet när de hanterar bibliotekets samlingar. 
 
I slutet av 2005 startade KB (Kungliga biblioteket) en katalogutredning. Syftet var att skapa 
en struktur för kommunikation i gemensamma frågor samt effektivisera katalogiseringen 
inom svenska bibliotek. För att genomföra studien tillsattes en ledningsgrupp av 
riksbibliotekarien som bestod av företrädare från KB och universitetsbiblioteken. Utredningen 
består av tre delar, del ett analyserar postflödet inom Librisbiblioteken. Delstudie två handlar 
om att analysera kommunikation och beslutstruktur med fokus på Bisambibliotekens 
katalogisering och klassifikationsarbete. Delstudie tre är uppdelad i två delar där den första 
delen handlar om vad en övergång till DDC skulle innebära för svenska bibliotek. Ansvarig 
utredare för delstudien var Magdalena Svanberg vid KB. Del ett av delstudien innehåller 
också en presentation och en jämförelse mellan det svenska SAB systemet och DDC. Del två 
av delstudie tre handlar om vad som skulle krävas av svenska bibliotek vid en eventuell 
övergång till DDC. Där man tittar på vad som skulle krävas praktiskt av biblioteken samt 
vilken form av arbete med själva systemet som skulle behövas för att kunna använda det i 
Sverige. Utredningen innehåller många bra synpunkter och slutsatser runt för- och nackdelar 
med ett utländskt system i Sverige. Detta är en viktig faktor då man diskuterar systems 
relation och funktion för bibliotekarierna. Det var bland annat denna utredning som 
frambringade ett intresse av klassifikationssystemets roll i bibliotekariens arbete. Debatten i 
sig var intressant men det verkade som om en del av bakgrundsorsakerna till debatten 
saknades. Varför är systemet så viktigt för just bibliotekarier vad ser de i systemet som är så 
viktigt för yrkesutövningen? Det är dessa tankar som ligger bakom grunden för denna uppsats 
ämne. 
 
 
1.3 Definitioner 
 
Inom klassifikationssystem så finns det en hel del begrepp och förkortningar som inte särskilt 
vanliga i allmänt tal. Nedan så förklaras dessa begrepp och förkortningar så att ämnet blir mer 
lättillgängligt. Avsnittet börjar med klassifikationssystemen och deras förkortningar och 
fortsätter med begreppen runt dem. 
 
Klassifikationssystem: Här syftar jag på det system som sorterar in böckerna på biblioteket 
efter en viss ordning. Det finns flera typer av system som används i olika länder. En del är 
mer utbredda än andra och används i flera länder och inom institutioner inom 
biblioteksvärden. Medan vissa är begränsade till ett land eller ibland bara en enda institution. 
För att spara plats så kommer jag senare i uppsatsen referera till systemen i de förkortningar 
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som förekommer här. Nedan presenteras de större och mest förekommande systemen inom 
biblioteksvärlden i korthet och hur de förkortas. 
  

1. DDC: Dewey Decimal Classification är ett amerikanskt klassifikationssystem som bär 
skaparens Melvil Deweys namn och är det största och mest utbredda 
bibliotekssystemet i biblioteksvärlden. Systemet bygger på ett sifferschema som delar 
in områden i decimaler med en siffra för varje ämne och baserar sig på talet 10. Det 
gavs ut första gången 1876 i USA och dagens version är numer 22 i ordningen. DDC 
finns idag i mer än 135 länder och är översatt till mer än 30 språk och Melvin Dewey 
anses av många som den moderna klassifikationens fader.2 

2. UDC: Detta är i stor utsträckning en modifierad version av det amerikanska DDC och 
översättes till Universal Decimal Classification. Det introducerades för första gången 
1905 i Frankrike och är modifierat för att kunna anpassas efter varje land som 
använder det. Systemet använder DDCs sifferschema som grund och har på det byggt 
till och modifierat delar av systemet så att varje klassifikation kan byggas ut 
individuellt efter varje lands behov.3 

3. SAB: Detta är vårt egna svenska klassifikationssystem som skapades 1921 då man 
ansåg att ett gemensamt nationellt bibliotekssystem behövde införas. Inga av de redan 
existerande bibliotekssystemen ansågs anpassat för svenska biblioteksförhållanden. 
Man beslöt att konstruera ett eget system med svenska förhållanden i fokus. Systemet 
finns bara i Sverige och i vissa delar av svenskspråkiga Finland och bygger på två 
register. Det ena är alfabetiskt från A till Ö och det andra är systematiskt utformat i 
underavdelningar med så väl bokstäver som decimaler.4 

4. CC: Detta ett av det nyaste och mest revolutionerande bibliotekssystem som har 
uppkommit under det förra århundradet. The skapades i Indien av en bibliotekarie vid 
namn S.R. Ranganathan och utkom första gången 1933. CC skiljer sig från de flesta 
övriga klassifikationssystem i att det använder fasetter istället för ett schema för sin 
klassning, mer om detta senare. Systemet används i väldigt begränsad omfattning 
utanför Indien och har i vissa fall blivit omdiskuterat. Systemet har dock fortsatt att 
vara inflytelserikt inom klassifikationsforskningen.5  

5. LOC: Library of Congress skapades av Thomas Jefferson 1897 för att hantera det 
amerikanska nationalbibliotekets, för den tiden, enorma boksamling av ca 1 miljon 
böcker. Att använda DDC var inte aktuellt då Dewey vägrade låta den amerikanska 
staten få kontroll över sitt egna klassifikationssystem och dess utveckling. Systemet 
använder samma princip som SAB med en del skillnader i underavdelningarna som är 
arrangerade i grupperingar. Systemet används främst i USA och Kanada med en del 
sprida utövare i övriga världen till exempel i Australien.6 

 
Notation: Notation eller klassning är inom biblioteksvärlden den kod som ges till en 
klassifikation för att ge mediet en plats i beståndet. Notationen är helt enkelt klassifikationen i 
en kort version anpassad för hyllorna i biblioteket. Ett exempel är SABs 
klassifikationsnotation för svensk historia Kc där K står för historia och c för Sverige. Syftet 
med notationen är att skapa ett enkelt sätt att ordna upp bibliotekets samlingar med 
klassifikationssystemet som guide.7 

                                                 
2 Chan, Mitchell (2003, s2-10) 
3 Marcella, Newton (1994, s89-91) 
4 Berntsson (1997, s2-5) 
5 Marcella, Newton (1994, s71,103) 
6 Marcella, Newton (1994, s79-83) 
7 Batley (2005, s9) 
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Klassifikationsscheman: Klassifikationsscheman är de mallar och listor med indelningar av 
ämnen som finns inom ett område i klassifikationssystemet. Alla ämnen inom 
klassifikationssystemet listas upp systematiskt i över och underavdelningar efter relevans och 
område. Ett sådant nätverk av ämnen och underavdelningar brukar i biblioteksvärlden kallas 
ett klassifikationsschema.8 
 
KB: Kungliga biblioteket och Sveriges nationalbibliotek som har till uppgift att samla in 
tryckt och publicerat material på Svenska från samtliga företag och institutioner för att bevara 
det till eftervärlden. KB betraktas som det främsta biblioteket i Sverige och är i många fall 
något av ett riktmärke för de Svenska biblioteken. Det innefattar dock inte något tvång i 
frågan utan mer en rekommendation för hur Svenska bibliotek ska se ut.9 
 
 
 
 
1.4 Syfte  
 
Syftet med denna studie är att undersöka klassifikationens betydelse för bibliotekariens 
identitet och yrkesroll. Detta innefattar också vad klassifikationssystemet betyder för 
bibliotekariens arbete med att upprätthålla ordningen i bibliotekets mediasamling. Studien 
syftar också på att undersöka systemets betydelse för bibliotekaries yrkesroll som samordnare 
i biblioteket. 
 
 

1.5 Frågeställningar  

För att genomföra min forskning så kommer uppsatsen att utgå från ett antal forskningsfrågor. 
Dessa kommer att vara den röda tråd som uppsatsens ämne kretsar kring och kommer att 
beröra. Tyngdpunkten i uppsatsen kommer att ligga på klassifikationssystemets betydelse i 
bibliotekariens identitet och yrkesroll. Samt i andra hand vad klassifikationssystemet betyder 
för bibliotekarien i dennes arbete. Denna utgångspunkt har resulterat i ett antal 
frågeställningar som presenteras nedan:  
 

1. Hur viktigt är klassifikationssystemet för bibliotekariens yrkesidentitet och 
yrkesroll? 

2. Hur påverkas bibliotekariens arbete av att jobba med ett klassifikationssystem? 
3. Vad betyder klassifikationssystemet för bibliotekarien i dennes yrkesutövning? 
4. På vilket sätt kan bibliotekariens yrkesroll påverkas om biblioteken använder 

modifieringar eller olika klassifikationssystem? 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Batley (2005, s19) 
9 http://www.kb.se/om (2009-02-16) 
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1.6 Avgränsningar 
 
Inom ämnet bibliotekskunskap så finns det stora mängder material och teori om bibliotekens 
roll i samhället och dess funktion som institution. Jag kommer endast av utrymmesskäll ta 
med den del av forskningen som inriktar sig till bibliotekariens roll som samordnare av 
bibliotekets samlingar. Jag kommer inte att ta upp något om olika aspekter av bibliotekariens 
roll som medlem av en politiskt styrd samhällsinstitution. Uppsatsen kommer dessutom inte ta 
upp hur detta kan ha visat sig i bibliotekariens sätt att arbeta eller vad för slag litteratur som 
väljs ut för att ingå i bibliotekets bestånd. Uppsatsens teori kommer att röra sig inom området 
som innefattar bibliotekariens yrkesroller men inte ta upp närmare hur dessa yrkesroller 
uppstod eller motivet bakom dem. Då en analys av tiden för varje yrkesrolls uppkomst skulle 
ta alldeles för stor plats. Emellertid så kommer omständigheterna kring de olika 
yrkesrollernas uppkoms behandlas ytligt då det gör det lättare att få en översikt över 
teoriunderlaget. 
 
Ämnet klassifikationsteori har många områden som kan vara intressanta för en studie. 
Klassifikationens område innefattar inte bara olika klassifikationssystem. Utan även hur de är 
uppbyggda, hur de fungerar, var de används och hur samt skillnader och olikheter mellan 
systemen. Jag har valt ut en begränsad mängd klassifikationssystem och kommer inte att gå in 
närmare på exakt hur de är uppbyggda eller skapades utan fokusera på hur dessa fungerar och 
används på biblioteken. Frågeställningen och syftet är riktad mot hur bibliotekariens 
användningsområden för klassifikationssystem ser ut. Samt hur de fungerar inom ramarna för 
den institution som använder det. Vilket innebär att skillnader och likheter i olika 
klassificeringar som finns i olika system inte kommer att tas upp. Nya internetbaserade 
system eller i vilken grad dessa skulle kunna påverka biblioteksarbetet kommer heller inte att 
tas upp. De tekniska frågorna om huruvida systemen används på internet och vad det kan 
innebära kommer inte heller dem att behandlas. 
 
Uppsatsen kommer att begränsas till folkbibliotek och universitetsbibliotek och inte spilla 
över på eventuella arkiv eller slutna specialbibliotek. Dessa institutioner inte har samma 
ändamål och målsättning som folkbiblioteken. De bedöms hålla sig till sin slutna målgrupp 
och har ett annat utgångsläge än övriga bibliotek. Vilket gör att en analys av deras 
klassifikationssystem skulle bli alltför komplicerad och onödig. 
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2 Tidigare forskning  
 
I detta avsnitt så kommer ett urval av relevant forskning inom området för uppsatsens syfte att 
presenteras. Avsnittet utgår ifrån forskning som behandlar klassifikationssystemets utryck i 
bibliotekarierollen. Därefter så följer ett antal verk som berör forskning kring bibliotekariens 
yrkesroll samt yrkesidentitet. 
 
 
2.1 Klassifikationssystemet i bibliotekariens yrkesroll 
 
 
Inom området som rör klassifikationssystem så finns det mycket forskning kring hur 
klassifikationssystemet är uppbyggt eller innehållsmässiga avvikelser, som hur avdelningar 
utrycker ämnen. Forskning kring hur klassifikationssystemet är resvant för bibliotekariens 
arbete är sälsyntare, men i en magisteruppsatts av Michael Fens och Urban Lindgren 
undersökt hur diskussionen om den bibliografiska praktiken inom bibliotekssektorn utrycks i 
KB:s katalogutredning. Syftet med uppsatsen var att undersöka synen på klassifikation i KB:s 
katalogutredning. Detta har man genomfört genom att undersöka protokoll artiklar mm som 
berör katalogutredningen, samt intervjuer med personer som medverkat eller haft samröre 
med utredningen. Studien visar att någon omfattande diskussion runt katalogutredningen har i 
princip uteblivit. Det som har diskuterats är främst tekniska och ekonomiska aspekter, samt en 
del klassifikationsteoretiska spörsmål som rör utredningen. Slutsatsen är att klassifikation ses 
som en praktisk fråga och endast i undantagsfall som en social praktik. I uppsatsen finns en 
del intressanta iakttagelser i diskussionen runt klassifikation i Sverige och hur bibliotekarier 
ser på klassifikation. Vilket är intressant då bibliotekariernas uppfattning och syn på 
klassifikation kommer att vara en central del av min forskning. 10 
 
Att hantera litteratur från avdelningar i klassifikationssystemet ingår även i andra akademiska 
yrkesgruppers arbetsrutiner. En av dessa yrkesgrupper är sjuksköteskor och I en avhandling 
skriven av Olof Sundin vid biblioteksskolan i Borås så tar han upp sjuksköteskors användning 
av facklitteratur i sitt skapande av en ny yrkesidentitet. Vilket är intressant då jag undersöker, 
inte bara en viss sorts litteraturs inverkan på yrkesrollen, hur användningen av hela 
klassifikationssystemet i sig påverkar på yrkesrollen på de som använder det mest i sitt arbete. 
Sundin kommer bland annat fram till att sjuksköterskorna gått från en mer traditionell 
medicinsk orientering, till en modernare teoretisk omvårdnadsorientering. Vidare så skildrar 
han de aspekter av yrkesidentiteten som formellt identifieras och anses vara yrkets 
kunskapsbas samt hur denna delges i form av fackinformation. Han nämner också att samma 
diskurs kommer till utrycks i ämnens normativa forskning både inom biblioteks och 
informationsvetenskap som inom omvårdnad. Vilket ger avhandlingen ett visst mått av insikt 
om hur yrkesidentitet kan förändras och hur nya kunskap och verktyg kan användas för att 
förändra yrkesidentiteten.11 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Fen, Lindberg (2007) 
11 Sundin (2003) 
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2.2 Bibliotekarien och dess yrkesroll och identitet 
 
 
Bibliotekariens yrkesroll beskrivs rikligt i flera verk som tar upp aspekter av yrkesrollen. En 
av dessa är Jesper Ducander gör i sin magisteruppsats en analys av bibliotekarierollen utifrån 
de fyra svenska utbildningarna i biblioteks och informationsvetenskap. Vilket är relevant för 
min forskning då han tar upp bibliotekariernas yrkesroll utifrån två intressanta aspekter, ett 
tidigt stadium av sin yrkesbana som innefattar biblioteksstudenter som har påverkats ganska 
lite av klassifikationssystemet eftersom att de inte har börjat arbeta. Samt de bibliotekarier 
som arbetar inom biblioteksutbildningarna och har mångårig erfarenhet av biblioteksarbete. 
De utbildningar han har granskat är de som var förlagda i Borås, Lund, Umeå och Uppsala. 
Studien genomförs utifrån ett flertal intervjuer med bibliotekarier från olika institutioner samt 
att dela ut enkäter till studenterna på biblioteksutbildningarna. Ducander kommer fram till att 
man vid de fyra utbildningarna inte utbildar bibliotekarier ur yrkesmässigt hänseende. Man 
utbildar inte bibliotekschefer eller referensbibliotekarier utan de som examineras är en slags 
generell bibliotekarie. De har en mer generell biblioteksutbildning som gör att de anpassar sig 
efter deras anställning. Ducander menar också att detta gör att bibliotekariens yrkesroll och 
identitet kommer att växla en del under deras yrkesbana, på grund av att bibliotekarier i sig är 
mer anpassningsbara och kan anta flera olika yrkesroller under sin karriär.12 
 
Bibliotekarieyrkets inledning efter studietiden är viktigt för min forskning men även yrkets 
framtida dilemman. Framtidens utvecklig kommer att förändra yrket och därmed yrkesrollen 
vilket gör framtiden till ett intressant område för min forskning. Att få en objektiv bild av 
framtiden är svårt men i ett verk av John M, Budd tars bibliotekarieyrkets nutida och framtida 
problem samt utmaningar upp. Med ett objektivt synsätt analyserar han bibliotekarieyrkets 
områden där det finns dilemman som är svåra att ge precisa svar på. Genom att granska 
områden inom biblioteks och informationsvetenskapen på ett objektivt sätt, samt att relatera 
vad andra forskare har framfört inom ämnena, så presenterar han ett slags självbetraktelse av 
bibliotekarieyrket och dess framtid och de problem utvecklingen för med sig. Ett av de 
områden författaren berör ingår demokrati på bibliotek och om allt ska finnas eller om bara 
den godskända accepterade litteraturen ska tillgängligöras. 13 Denna forskning undersöker på 
en mer förenklad nivå bibliotekariearbetets dilemman om klassifikation och hur det ska kunna 
användas som informationsflödeskanal till användare, och blir viktig när man undersöker 
klassifikationen och framtiden för bibliotekariernas yrkesroll som måste hantera ett ökande 
flöde av information. 
 
Inom sin doktorsavhandling av Monica Hansen vid Göteborgs universitet så behandlas två 
närbesläktade yrkens yrkesidentiteter och yrkesroller. Studien syftar till att studera mötet och 
integrationen mellan läraren och fritidspedagogen. Detta för att få en utökad förståelse för 
yrkestillhörighetens innebörd so utvecklas i samarbete mellan två närliggande yrkeskulturer. 
Hansen har med hjälp av observationer och intervjuer analyserat de båda yrkeskulturernas 
möte på tre skolor. En av hennes slutsatser är att de båda grupperna karakteriseras av begrepp 
som formas ur yrkenas yrkeskulturella synvinkel. Hansen menar att vår förståelse för en 
annan yrkeskultur påverkas starkt av den synvinkel som vår egen yrkeskultur har. Hansen 
utrycker det som att man tar på sig ett par ”kulturella glasögon” när man betraktar en annan 

                                                 
12 Ducander (1999) 
13 John M Budd, professor assisterande rektor vid Information science and learning Technologies vid University 
of Missouri-Columbia (2008) 
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yrkeskultur. 14 I avhandlingen så behandlas dessa fenomen som uppstår i mötet mellan två 
yrkeskulturer där synvinkeln man har på yrket påverkar uppfattningen av yrket och därmed 
yrkets yrkesroll. Vilket gör att det finns en hel del intressanta insikter för min forskning om 
hur utövare ser på sin egen och andras yrkeskulturer och yrkesroller. Insikterna i andra 
yrkeskulturer blir intressanta vid en granskning av bibliotekariers yrkesroll och identitet, då 
man måste räkna med ett visst mått av självkritik då man granskar sitt eget yrke samt olika 
aspekter i det. 
 
Inom den svenska bibliotekarieforskningen kring bibliotekariens identitet och yrkesroll så har 
Maj Klasson länge varit en av de ledande forskarna. Hon har publicerat flera verk om 
bibliotekariens pedagogiska roll och identitet i högskolesammanhang. Ett av dessa är 
avhandlingen Högskolebibliotek i förändring från 1984 där hon tar upp bibliotekariens 
yrkesroll i biblioteket utifrån högskolereformen 1977. I avhandlingen så pressenterar Klasson 
förändringar i bibliotekarien och högskolebibliotekens position och uppdrag inom högskolan. 
Klasson upplever att biblioteket och bibliotekariens uppdrag har gått från autonoma 
bildningsinstitutioner till att få en serviceinriktning. Bibliotekarien ska förmedla information 
och dokument och fungera som en slags mellanled till dem som behöver informationen och de 
som disponerar den. Detta ger högskolans bibliotekarie en slag länkroll mellan bibliotekets 
olika institutioner. Klasson beskriver rollen på följande sätt: 
 

För min egen del har länkrollen inneburit att skapa kontakter mellan tidigare upplevelser och 
erfarenheter och om möjligt använda dem för att tolka och förstå skeenden i nuet. Det har inneburit en 
resa i tiden, som också gett mig perspektiv å mitt eget agerande och en starkare känsla av närvaro och 
identitet.15 

 
Detta verk är mycket viktigt för min forskning då den behandlar bibliotekariens yrkesidentitet 
och hur den har förändrats i takt med att uppdraget har förändrats.  Tidigare var biblioteket en 
sluten institution där klassifikationssystemet var något endast bibliotekarien kom i kontakt 
med. Det ger en intressant insikt i hur bibliotekariens yrkesidentitet har förändrats i samband 
med att behovet av att fördela information ökar och klassifikationssystemet är en viktig del av 
det arbetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Hansen (1999) 
15 Klasson (1984) 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 
Den teoretiska utgångspunkten har delats in i två områden större områden. Det första är 
bibliotekariens yrkesroll där fokus ligger på bibliotekarien och hur denne ser på utövningen 
av sitt yrke. Den andra delen utgår ifrån ett mer filosofiskt teoriavsnitt där drivkraften bakom 
klassifikationens mening tas upp i resonemang kring postmodernismens teorier kring 
ordningens betydelse i samhället.  
 
 
3.1 Bibliotekariens yrkesroll  
 
För att kunna göra en rättvis bedömning av klassifikationssystemets del av bibliotekariens 
yrkesroll behövs en teoretisk ram som innefattar hur en bibliotekarie ser på sin egen identitet 
som bibliotekarie, samt hur bibliotekarien ser på sin roll inom sitt yrke. Biblioteksforskningen 
inom dessa ämnen en stor mängd material, men bara en del har direkt betydelse för 
uppsatsens syfte. Den teori som jag har valt till grund för uppsatsens teoretiska utgångspunkt 
är bibliotekarieyrkets utveckling under 1900-talet och de förändringar i yrkesrollen och 
yrkesidentiteten som det har medfört. Inom detta område så är Maj Klasson en av Sveriges 
mest framstående forskare. Klasson har i ett flertal verk tagit upp bibliotekariens yrkesroll och 
hur bibliotekariens yrke har förändrats under 1900-talet. För att komplettera Klassons teorier 
så har jag även valt att ta upp Anders Øroms forskning om hur den moderna 
bibliotekarierollen har utvecklats under senare delen av 1900-talet. Øroms mer moderna 
teorier om bibliotekarieyrkets utveckling utger ett bra komplement till Klasson, då det tar upp 
mycket av den tekniska utvecklingen som har skett inom biblioteksvärlden och vad det har 
betytt för bibliotekariernas yrkesroll. 
 
Högskolebiblioteken stod vin mitten av 1970 talet inför en stor förändring och modernisering 
av både yrket och institutionen. Högskolebiblioteken gick från att vara en stängd institution av 
forskare till en serviceinrättning för den nya högskolan vilket förändrade yrkets karaktär. 
Bibliotekarierna har med tiden utvecklat en så kallad ”profession” inom yrket. Att vara 
bibliotekarie blev ett yrke där biblioteken var en arbetsplats för bibliotekarier inte forskare 
inom akademiska ämnen. Olika bibliotekarier har hanterat utvecklingen på olika sätt och har i 
sitt yrke sedan dess utformat sina egna yrkesroller i den nya institutionen. Samtidigt har 
bibliotekariekåren delats upp inom sin profession i ett antal ”delroller”16 där man beskriver 
hur yrkesrollen. Den ”delroll” som Klasson beskriver mest är den så kallade länkrollen. Där 
ses bibliotekarien som en länkagent mellan informationsproducenter och 
informationskonsumenter. Denna länkroll kännetecknas och förstärks av en mängd 
arbetsuppgifter som bibliotekarien utför i biblioteket. Bland andra: 
 

1. Förmedlare: Där bibliotekarien överför kunskap till användare. 
2. Konsult: Då man hjälper användaren att identifiera problem och lokalisera resurserna 

för att lösa problemet. 
3. Instruktör: I hur informationssystemet fungerar genom användarundervisning. 
4. Innovatör: Då de marknadsför användarsystemet genom nyförvärvslistor och 

networking mm. 
5.  Bevakare: Genom att förklara att vissa sökningar inte är relevanta och ger 

undervisning i källkritik. 

                                                 
16 Klasson (1984, s68) 
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6. Sorterare: Då de fungerar som gatekeeper för bevakningen av vad som kommer in till 
biblioteket och därmed tillgången till kunskap. 

7. Participatör: Genom att samarbeta med olika användargrupper så länkar bibliotekarien 
ihop deras kunskaper med egna. 

 
En roll som länkare existerar enligt Klasson i flera forskares efterforskningar under andra 
termer som t.ex. ”field agent”, ”middleman” och ”gatekeeper” med flera. I litteraturen är 
”gatekeeper-funktionen” ofta förlagd till någon i en kundgrupp som har till uppgift att 
slussa/stoppa information till sin kundgrupp. Bibliotekarien fungerar enligt Klasson som en 
slags sållare av information med sin utökade kunskap om kunskapsbankerna. Samt ett 
professionellt slags uppvisning av bokbedömning utan vetenskaplig grund som mer vuxit 
fram ur praxis.  Som ett exempel på en länkroll tar Klasson upp barnbibliotekarier som har en 
typisk ”gatekeeper-funktion” på biblioteket. De har ofta ett starkt engagemang i deras 
kundgrupps behov av litteratur. Där finns också en stark viljeinriktning samt en aktiv 
handledning av deras kundkrets i relation till uppgiften17. 
 
I ett paper i artikelsamlingen ”Folkbildning och bibliotek” utvecklar Klasson länkrollen i tre 
delroller som ofta återfinns på bibliotek. Klasson delar in denna nya relation bibliotekarierna 
har till sina användare i tre roller. Den första är förmyndarrollen som innebär att 
bibliotekarien ska värna om den goda boken och vår kultur. Bibliotekarien intar en slags 
beskyddande roll över vad som anses vara god bildning. Biblioteken tar på sig rollen som en 
bevarare av kulturarvet som ska kunna vara tillgängligt för alla kostnadsfritt. Det som bevaras 
ska vara den fria resurs som karakteriserar den klassiska bildningens roll i individens egna 
kunskapssökande. Genom att värna om kunskapen och bilda de okunniga ska man kunna 
förändra maktbalansen i samhället. Detta var de gamla folkrörelsernas roll då de ville 
uppmuntra folk att gå ”rätt” väg genom att bli nykter och skötsam och ta ansvar för sin egna 
och samhällets förbättring18.  
 
I nutidens bibliotek ser dessa folkrörelser lite annorlunda ut än sina företrädare. De är inte 
beroende av biblioteket för sin bildning och relationerna till biblioteken är relativt okänt. De 
består ofta av personer från välutbildade yrken och är regelbundna besökare på biblioteket.  
Dessa nya rörelser på biblioteket med aktiva användargrupper ser det som en självklarhet att 
gå till biblioteket för det de behöver. Medlemmarna inom grupperna ser besök på biblioteket 
som vardagshändelser där man dagligen för en dialog med bibliotekarien. Vilket ger 
bibliotekarien en dialogroll där man kan föra en aktiv dialog med användaren på ett jämlikt 
plan. Nya behov inom användargrupper gör att bibliotekarien tvingas anpassa sig till 
omgivningen för att kunna tillfredställa användarnas krav19. 
 
 Den sista modellen handlar om hur biblioteket ska kunna anpassa sig till denna omgivning 
som är i ständig förnyelse. Det kan vara inom områden som informationsteknisk natur där 
data är i ständig förändring, men också arbetsmarknadsorienterade krav. Detta gör att många 
av de nya folkbiblioteken anpassar sina samlingar efter marknadens krav och intar en 
marknadsorienterad inställning. Detta ger biblioteket ett slag köpar- och säljarroll där de 
agerar utifrån en marknad och bibliotekarien intar en marknadsroll. Klasson menar att ofta så 
existerar alla eller några av rollerna parallellt på biblioteket och ibland så kan en av rollerna 
vara mer framträdande.20 
                                                 
17 Klasson (1984, s74-77) 
18 Klasson (1997, s13-14) 
19 Klasson (1997, s14-15) 
20 Klasson (1997, s15-16) 
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3.2 Moderna bibliotekarieidentiteters utveckling 
 
Klassons teorier om bibliotekarieidentiteter är av lite äldre datum men har stor vetenskaplig 
tyngd i sammanhanget. En forskare som har utvecklat teoribilden av bibliotekariens yrkesroll 
och yrkesidentitet är Lektorn Anders Ørom som har producerat flera verk och artiklar i ämnet. 
I flera artiklar presenterar Anders Ørom ett flertal yrkesidentiteter som har framkommit av 
utvecklingen i samhället de senaste decennierna. Ørom har identifierat ett antal 
bibliotekarieidentiteter som är kopplade till vad som anses vara bibliotekariens centrala 
uppgifter inom professionen från sextitalet till nutid. 
 
Den första identiteten som Ørom identifierar som den dominerande på sextiotalet är 
Kulturförmedlaridentiteten. En identitet där man som bibliotekarie ser som sin uppgift att 
främja den allmänna läsningen av kvalitativ litteratur. Man värderade förmågan att kunna 
kommunicera med låntagaren och förmedla den kultur som fanns i biblioteket, en bra 
bibliotekarie hade en bra överblick av bibliotekets mediasamling. Denna identitet går enligt 
Ørom långt tillbaka i bibliotekshistorien och var fastställd som en idealtyp av bibliotekarie. 
Under samma årtionde växte en annan bibliotekarieidentitet fram nämligen 
ämnesreferensidentiteten. Denna identitet refererar till mer specificerat vetande inom 
vetenskaper och fackområden. Det anses vara centralt att följa med inom ett fackområde eller 
vissa områden i klassifikationssystemet. Den professionella kunskapen inom området ligger 
till grund för kvalificerad kunskapsförmedling till de användare som söker information inom 
bibliotekariens specifika område. 
Under mitten och senare delen av sextiotalet så uppkom förslag på rationalisering av 
bibliotekariernas arbete. Man ville dels skilja biblioteksuppgifter till sådant som kunde göras 
av annan personal, t.ex. informationsdisk och utlåningsdisk, samt sammanslagning av 
besläktade arbetsuppgifter. De mer specificerade arbetsuppgifterna gynnade också den 
identitet som kallas dokumentationsidentiteten. Denna identitet ansåg att bibliotekariens 
arbete är knutet till ”bibliotekariearbetets kärna” vilket innebar klassiskt biblioteksarbete som 
klassifikation och katalogisering. Det som anses viktigt är de systemmässiga färdigheterna där 
man behärskar regler och metoder inom registrering och referensarbete.21 
 
På sjutiotalet så kom andra användargruppers olika behov att ställas i fokus. 
Informationssamhällets intåg gjorde att biblioteket fick nya konkurrenter, prioriteringar och 
service och aktivitetsområden. Biblioteket skulle uppfylla sociala och kulturellt betingande 
behov till bestämda användargrupper. Detta kallas socialarbetaridentiteten där det centrala i 
arbetet är en målinriktad förmedling för att uppfylla specifika behov. Denna 
bibliotekarieidentitet bygger upp en mediesamling som ska kunna uppfylla specifika behov. 
Vilket gör behovsuppfyllningen blir det centrala i arbetet och inte själva medierna i sig. 
Inom det nyare modernare informationssamhället har information blivit en vara som man kan 
köpa och sälja efter behov. Information blir hopsatt med ekonomi och styrning och för 
bibliotekarier i ett sådant yrke kan inte de traditionella yrkesidentiteterna upprätthållas. De 
behöver istället kunna tänka ekonomirationellt för att täcka specifika företagsanknutna 
informationsbehov. Denna nyare identitet kallas informationsorganisatörsidentiteten och har 
som central funktion att kunna analysera verksamhetsspecifika informationsbehov och 
designa informationssystem.22 
 

                                                 
21 Ørom (1993, 228-229) 
22 Ørom (1993, 229) 
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I det nya it-samhället ställer informationsteknologi nya krav på bibliotekarierna och ett av 
dem är att kunna behärska mjukvara som är i konstant utveckling. I denna kontext så finns 
värden som skiljer sig radikalt från de övriga mer klassiska bibliotekarievärderingarna. 
Bibliotekarien har gått från att behärska innehållsmässiga i kultur och litteraturområdet till att 
hantera elektroniska informationsförmedlingssystem. Denna nya typ av identitet räknas till en 
vad som kallas informationsförmedlaridentiteten. Där bibliotekarierna anser att en effektiv 
teknisk informationstillgänglighet är bibliotekarie arbetets centralvärde.23 
 
Enligt Ørom så har de olika identiteterna till viss del sina egna mål och krav på yrket. De har 
även i viss mån olika syn på var de centrala värdena i yrket ligger. Denna förändring av 
prioriteringar och värden är enligt Ørom en förändring som har utvecklats under det senaste 
århundradet. Vilket enligt Ørom delvis kan förklaras av informationssamhällets utveckling, 
samt dess ständigt föränderliga och växande behov av information. Förändringen mot ett 
informationssamhälle har enligt Ørom lett till ett viktigt trendbrott från bibliotekariernas 
traditionella kulturbevarare till informationsförmedlare. Ørom kallar det en övergång från 
“den ptolemaiska världsbilden” till ”den kopemikanska världsbilden”24. 
 
I korthet kan säga att den ptolemaiska världsbilden har en gammaldags syn på 
biblioteksarbetets centralområden. Detta gör att biblioteket blir en central för god bildning 
och kunskaper som ska förvaltas och föras vidare till framtiden. Bildningstraditionen har en 
kanonistisk syn på vilka kunskaper som ska förmedlas till bibliotekets brukare utifrån en 
universell och normativt ”fin” kultur. Kunskapen och kulturen produceras på en institutionell 
nivå för att sedan förmedlas till brukarna. Biblioteket anpassar sitt utbud efter den ”vanlige” 
brukarens behov och satsar på att alla ska kunna ta del av samma kunskap och kultur25. 
 
Den kopemikanska världsbilden har däremot andra prioriteringar för vad som är centralt inom 
bibliotekens värderingar. Till skillnad från det tidigare synsättet så anses räntabilitet, 
efterfrågan och behov som centrala värden inom bibliotekets verksamhetsutövning. Behovet 
av information blir en fråga om styrning där brukarens efterfrågan har stor betydelse. 
Brukarna ses som starka individer som vet vad de vill ha och biblioteket blir en 
informationsbank där de kan hitta det de söker efter. Information blir något som produceras, 
säljs och används i produktions- och beslutsprocesser där den enskilde brukaren har både 
många och specifika behov och intressen. Detta gör att biblioteket anpassar sig efter 
brukarnas behov genom bland annat omorganisering, nya prioriteringar och nya service- och 
aktivitetsområden26. 
 
 
3.3.1 Biblioteksordning och postmodernistisk teori 
 
 
Den förändring inom biblioteksvärlden som Klasson och Ørom tar upp i sin forskning är både 
relevant när man ska se till hur bibliotekariens relation med klassifikationssystemet har 
utvecklats. För att ge en nyanserad bild och gå lite mer på djupet av frågeställningarna och 
syftet med uppsatsen, som är att undersöka betydelsen av klassifikationssystemet i 
bibliotekariens yrkesroll, så behövs en djupare mer filosofisk teori när man går in på vad som 
kan ligga bakom klassifikationssystemets starka ställning i biblioteket. Jag har därför valt att 
                                                 
23 Ørom (1993, 229) 
24 Ørom (2000, 23-24) 
25 Ørom (1993, 231) 
26 Ørom (1993, 231) 
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ta med Zygmunt Baumans27 postmodernistiska teorier om samhällets ständiga jakt på ordning 
inom uppsatsens teoretiska ramverk. Bauman har författat ett stort antal 
sociologiska/filosofiska verk inom ämnet postmodernism och är en av de största tänkarna och 
forskaren inom det postmodernistiska området.  
 
Den postmodernistiska teorin kanske inte ligger så nära biblioteks och 
informationsvetenskapen vid en första anblick. Men om man går lite djupare i Baumans 
teorier så handlar det om någonting som är mycket viktigt för bibliotekariens yrkesutövning, 
nämligen ordning. Alla biblioteksidentiteter som tidigare har presenterats har sina egna sätt att 
se på biblioteksverksamheten men alla är beroende av just den ordning som postmodernismen 
förespråkar. Utan ordning inom biblioteket så skulle det vara nästintill omöjligt att bedriva 
verksamheten på biblioteket som ska förvara och förse sina brukare med kunskap. Om 
biblioteket inte har ordning sina samlingar så skulle man inte kunna hitta de medier och 
kunskap som besökaren vill ha. Då spelar det ingen roll om du som bibliotekarie anser att 
bibliotekarien ska vara en bevarare av ett kulturarv eller en informationsorganisatör som 
bibliotekarie är du alltid beroende av att ordningen upprätthålls. 
 
Den postmodernistiska teorin ger mig alltså möjligheten att se forskningen runt 
bibliotekariens identitet och yrkesroll ur en annan vinkel. När yrket har förändrats med 
tekniska framsteg har klassifikationssystemet fortsatt att vara en viktig del av arbetet. För trots 
alla tekniska landvinningar är ordningen som klassifikationssystemet skapar i 
mediesamlingen fortfarande nödvändig för att huvuddelen av biblioteket ska fungera. Vilket 
gör att klassifikationssystemet har stått lite vid sidan av utvecklingen inom bibliotekarieyrket 
som Klasson och Ørom forskat kring, och därmed räcker inte endast traditionell 
biblioteksforskning till för att ge en bra grund till att förklara klassifikationssystemets 
betydelse i bibliotekariens yrkesroll. 
 
 
3.3.2 Postmodernism och klassifikation 
 
Den ordning som postmodernismen beskriver är kan man säga människans vilja att separera 
sig från den ursprungliga naturens oordnade tillvaro. När början till en separation av ordning 
och oordning blev till ett begrep som man eftersträvade inom samhället och inte bara i sin 
närhet är väldigt svårt att säga. Men moderniteten som har ordningen i släptåg kom med så 
mycket annat i vårt moderna samhälle med industrialismen. Den plats som användes för att 
leda utvecklingen mot denna nya ordning var full av dess monument i stål och betong28. 
 
Ordningen gör att människan kan förutse resultaten av sina handlingar och man kan 
koncentrera sig på det man gör utan att vara rädd för överraskningar. Så snart man börjar 
tänka på oordning så är det ett tecken på att något kan ha gått snett någonstans och man måste 
göra något för att återställa ordningen. För det moderna samhället är lockelsen med ordningen 
att man kan se och förstå allt och därmed kontrollera det, så är med andra ord det skrämmande 
med kaos att man inte kan se samband mellan det man gör och det som händer29. 
 
När Bauman tar upp om ordning i former av klassifikation menar han att det betyder att dela 
in och separera olika ting från varandra. För att göra detta måste man först anta att allt i 

                                                 
27 Professor i sociologi vid universiteten i Leeds, Warszawa och Tel Aviv 
28 Bauman, 2002, s30-31 
29 Bauman, 2002, s43-44 
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världen består av antingen avskilda och distinkta enheter. För att sedan anta att alla dessa 
enheter har en specifik grupp av liknande enheter till vilket det hör hemma. Dessa enheter står 
i sin tur tillsammans som motsatts till andra enheter som liknar varandra. För att sedan göra 
antagandet verkligt så måste man länka mönster i skillnader mellan olika klasser av dessa 
enheter30. Med andra ord så måste man för att klassificera enligt Bauman dela in världen och 
allt i den inom kategorier som liknar varandra. Vilket är en beskrivning av klassifikation som 
många teoretiker väljer att använda när de förklarar vad klassifikation egentligen syftar till. 
Bauman menar dock att det inte bara handlar om att dela in världen, utan det handlar också 
om tvetydlighet att ha flera alternativ. Själva möjligheten av att kunna tilldela någonting till 
mer än en kategori är något som vi ser som en slags oordning. Bauman förklarar det som att 
”The main symptom of disorder is the acute discomfort we feel when we are unable to read 
the situation properly and to choose between alternative actions.”31. Detta menar han är 
orsaken till att vi ser oordning som något obehagligt och oroande. Vi ser tvetydighet som 
oordning och anklagar antingen språket för att sakna precision eller oss själva för dåliga 
språkkunskaper. Men tvetydlighet är enligt Bauman inte språklig produkt, utan är snarare en 
normal reaktion av lingvistisk praktik. Det är här som han menar att klassifikation kommer in, 
att klassificera är en av språkets huvudfunktioner32. 
 
Att klassificera innebär enligt Bauman att ge världen ett slags struktur att manipulera de 
möjligheter som finns, men också att göra vissa händelser mer sannolika än andra. Man vet 
hur man kan räkna ut hur stor möjligheten är att något ska hända och man vet också hur man 
kan höja och sänka sannolikheten för det. En värld som länkar situationer och handlingar så 
de kan använda tidigare framgångar som guider till nya. På grund av denna typ av lärdom så 
har vi anledning att se avvikelser och tvetydlighet som ett hot mot vår värld. Vi ser det som 
något oroande som kan störa våra beräkningar av att något ska hända och skapar oregelbundet 
i våra tidigare lärdomar33. 
 
Idealet att klassifikation strävar efter att skapa något slags oändligt stort skåp som inte bara 
ska innefatta allt som existerar i vår världsbild. Det ska också skapa en gräns mellan varje 
kategori av ämnen som får sin separata plats, tyvärr gör detta att tvetydlighet runt vissa ämnen 
som ska sorteras in oundvikligt. Närvaron av en sådan tvetydighet gör att konstruktionen av 
ett sådant skåp hela tiden skapar ny tvetydlighet. Man kan helt enkelt inte undvika att drabbas 
av tveksamheter och tvivel när man ska göra indelningen. Vilket i sin tur skapar en ny ström 
av osäkerhet och tvetydighet inför nästa gång man ska göra en indelning av ett ämne34. 
Eftersom att klassifikation behandlar vad som kommer att inkluderas i ett ämne och vad som 
kommer att uteslutas. Så delas alltså själva klassningen av ämnen upp i två delar det som man 
anser vara det som hör till dess namn, samt resten. En del av de ämnen som har blivit 
namnade kan sedan inkluderas i en klassning, med de andra möjligheterna lämnade utanför. 
Detta gör att när man klassificerar något så krävs det ständigt underhåll och redigering 
eftersom tveksamheter alltid kan uppstå. Om klassifikationen inte redigeras på ett bra sätt så 
kommer detta at visa sig senare. Det som otillräcklig ämnesbetydelse kan leda till är att ämnet 
skickar signaler som förvirrar mottagaren och finner det hela motsägande35.  
 

                                                 
30 Bauman, 1995, s1 
31 Bauman, 1995, s1 
32 Bauman, 1995, s1 
33 Bauman, 1995, s1-2 
34 Bauman, 1995, s2 
35 Bauman, 1995, s2-3 
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Tvetydighet är alltså en biprodukt av att vi klassificerar saker i vår omgivning som i sin tur 
ständigt kräver mer klassning för att fungera. Denna eviga jakt på perfektion av något som 
alltid är av behov av att ändras och utökas, leder till att man kräver mer och mer av något som 
leder till mer oklarhet. Vilket gör att kampen mot tvetydighet är i sig själv självförstörande, 
det fortgår med oförminskad fart eftersom att den skapar sitt eget problem. Däremot så kan 
det avta i intensitet beroende på hur många det är som arbetar med problemet. Men också 
medvetenheten att av tvetydigheten är ett problem av det ständiga skapandet av upptäckter 
och forskning36. 
 
Av de många omöjliga uppdrag som modernitet ger sig själv och det som i slutändan skapar 
modernitet sticker dess uppdrag att skapa ordning ut från de övriga. Den är den minst möjliga 
av alla omöjliga uppgifter och gör att alla andra uppdrag ser ut som mindre metaforer av sig 
själva. Vad som är ordning brukar förklaras som det som inte är kaos, de är moderna tvillingar 
av två sidor av verkligheten. Vi försöker se det som något som världen har varit och bara helt 
enkelt var, och vi tänker att modernitet som en tid av ordning37. Med andra ord så räknas det 
som inte anses vara gjort av den moderna människan som kaos. Vilket i sin tur innebär att 
naturen själv är ett kaos som är den andra världen som inte är ordnad, själva ordet natur 
betyder frånvaro av människan. Om detta skulle vara sant att vår värld som vi känner till den 
tros vara en artificiellt gjord ö som flyter runt i ett hav av kaos. Detta betyder inte att världen 
före moderniteten trodde att ordning gällde överallt utan snarare att de inte visste om att det 
fanns ett alternativ. Man brukar säga att existensen av modernitet räcker så långt att det kan se 
skillnaden mellan ordning och kaos. Detta gör att existensen i sig själv är modern så länge den 
innehåller alternativen av ordning och kaos38. 
 
Ordning som ett koncept i sig självt kan dock inte bli bekräftat som ordning om det inte vore 
för en insikt i total tvetydighet och kaos. Ordning är i en ständig kamp för att överleva 
eftersom att ordning utan ordning i sig inte är ordnat utan då finns bara kaos som alternativ. 
Avvikelsen från ordning är det obestämbara och oförutsägbara som man inte kan förutsäga. 
Denna avvikelse och osäkerhet till det vi inte förstår och kan förutsäga är källan och 
skapandet av all rädsla vi känner. Detta kaos som är alternativet till ordning är endast 
förknippat med negativa referenser. Det är allt vad vi moderna människor försöker undvika, 
och är en motsats till det som ordning strävar mot. Det är också ur denna negativa miljö runt 
kaos som det positiva med ordning skapas. Det är en sidoeffekt av kaosets hemska 
uppenbarelse, utan det negativa hos kaos inget positivt av ordning eller inget kaos ingen 
ordning39.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Bauman, 1995, s3 
37 Bauman, 1995, s4-5 
38 Bauman, 1995, s6 
39 Bauman, 1995, s7 



19 
 

4 Metod  

I denna del av uppsatsen kommer metodvalet för uppsatsens empiriska del redovisas. 
Avsnittet börjar med att redovisa den empiriska undersökningens metodval. Därefter så 
presenteras de intervjuoffer samt de geografiska områden som har valt ut för undersökningen. 
Till sist redovisas även intervjumetodiken hur intervjuerna gjordes. 
 
 
4.1 Metodval  
 
Metod är enligt Holme och solvang ett redskap för att lösa ett problem och komma fram till 
ny kunskap40. För att kunna besvara på mina forskningsfrågor beslutade jag mig för att 
använda forskningsintervjuer som forskningsmetod. Forskningsintervjuer bedömer jag som 
det bästa alternativet för att få fram information av djupare karaktär, och eftersom mina 
forskningsfrågor berör hur bibliotekarien ser på sitt arbete med klassifikationssystemet. Vilket 
i sig berör en djupare del av bibliotekariens arbete och för att få tillräckligt djupgående 
information bedömdes forskningsintervjuer vara nödvändiga för att få ett bra resultat. 
Forskningsintervjun är enligt Steinar Kvale både ett professionellt samtal och ett vardagligt 
samtal. Kvale definierar forskningsintervjun som ”en intervju vars syfte är att erhålla 
beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens 
mening.”41. De bedöms ge en bra bild av bibliotekariernas yrkesliv utifrån deras eget 
perspektiv. Samtidigt är det en professionell utfrågning i en dialog för att beskriva de 
fenomen och samband som bedöms nödvändiga att undersökas. 
 
En eventuell kvantitativ studie i for av till exempel en enkät valdes bort dels på grund av att 
svaren inte bedömdes ge tillräckligt kvalitativ information för att vara relevant för min 
forskning. En enkät ger helt enkelt inte ge samma möjligheter att gå in på djupet av hur 
bibliotekarien relaterar sig till klassifikationssystemet, då möjligheten att ställa följdfrågor 
och be eventuella bibliotekarier förklara närmare hur denne menar inte är möjligt på samma 
sätt i en enkät som i en intervju. Dessutom så bedömdes det ta för lång tid att göra både en 
enkät som skulle nå ut till tillräckligt många bibliotekarier för att vara ett komplement för 
mina intervjuer. Så ett antal djupgående intervjuer med relevanta och insatta bibliotekarier 
bedömdes vara tillräckligt för att få ett bra empiriskt underlag för att ge svar på mina 
forskningsfrågor. 
 
 
4.2 Bibliotekarieurval  
 
Antalet intervjuer som behövdes för att uppnå ett tillräckligt forskningsunderlag beräknades 
till fem. Inledningsvis verkade fem intervjuer vara för lite så jag beslöt mig för att om behovet 
uppstod utöka antalet intervjuer. Resultaten av de inledande intervjuerna blev däremot så 
utförligt att det stod klart att behovet av flera intervjuer inte var nödvändigt. Det mindre 
antalet intervjuer gjorde dock att risken att forskningsunderlaget blir för litet. Men då 
intervjuresultaten i flera fall var väldigt uttömmande och relevanta för undersökningen 
bedömdes materialet som tillräkligt starkt för min forskning. Dessutom blev resultatet av 
intervjuerna i flera fall väldigt oväntade från vissa informanter och gick emot de övriga 
informanternas åsikter vilket gjorde att materialet ansågs tillförlitligt och fullt tillräckligt. 
                                                 
40 Holme, Solvang (1997, s13) 
41 Kvale (1997, s13) 
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Bibliotekarierna som valdes ut för intervjuer utsågs för det första utifrån vilken typ av 
klassifikationssystem som deras bibliotek använder, orsaken var att genom att ta in olika typer 
av klassifikationssystem så bedömdes intervjumaterialet ge en mer nyanserade bild av hur 
bibliotekarier ser på klassifikationssystem. Ett antal intervjuer med bibliotekarier på bibliotek 
där endast det svenska SAB klassifikationssystemet användes bedömdes inte ge ett tillräkligt 
bra diskussionsunderlag för hur bibliotekarierna ser på klassifikationssystemets del i deras 
yrkesroll.  
 
För det andra skulle bibliotekarien som sedan valdes ut för en intervju skulle ha 
arbetsuppgifter som var nära knutna till klassifikationssystemet, detta bedömdes vara 
nödvändigt då de bibliotekarier som arbetar närmast klassifikationssystemet bedömdes kunna 
ge ett väl berättigat och uttömmande svar på mina forskningsfrågor. De bibliotekarier som 
ansågs relevanta för en intervju arbetade med att antingen klassificera nytt material som 
anlände till biblioteket eller alternativt hade hand om bibliotekets eller en avdelnings struktur 
i form av klassifikationskategoriernas inrättning i hyllorna. Att välja ut så specifika 
bibliotekarier för mina forskningsintervjuer skapade dock ett problem. Jag uppgav vid 
intervju tillfället att bibliotekarien skulle förbli anonym, men då det oftast inte fans så många 
bibliotekarier vid varje bibliotek skulle det inte vara svårt att räkna ut vem min informant var. 
Jag upplyste mina informanter om problemet men då min forskning inte är särskilt 
kontroversiell så kom vi överens om att inte nämna informanterna vid namn skulle räcka. 
 
Den tredje faktorn som påverkade urvalet var bibliotekens geografiska läge där 
bibliotekarierna arbetade. Intervjuerna spreds ut över södra Sverige då avsikten var att inte få 
undersökningen att verka begränsad till en viss del av Sverige. Dessutom så beslutades att inte 
göra någon intervju på några mindre filialbibliotek eftersom att de sällan har någon ansvarig 
för det klassifikationssystem som de använder. Utan den delen bestäms oftast centralt från 
deras huvudbibliotek.  
 
De bibliotek som valdes ut för att intervjuer med en bibliotekarie var följande: Växjö och 
Göteborgs stadsbibliotek då de använder i huvudsak en SAB modell som 
klassifikationssystem. Kalmar då de använder SAB som klassifikationssystem men har valt att 
använda en egen variant av hylluppställning. Kalmar upprättar ordningen av beståndet med 
SAB som grund men använder ett eget system med rubriker på ämnena i hyllan. Växjös 
universitetsbibliotek då de klassificerar alla nya medier i samlingarna själva och därmed 
jobbar väldigt aktivt med klassifikationssystemet. Samt kungliga tekniska högskolans(KTH) 
bibliotek eftersom att de använder det amerikanska DDC som klassifikationssystem i sitt 
bibliotek.  
 
4.3 Intervjumetodik  
 
För att strukturera upp intervjuerna så använde jag en teknik som enligt Kvale(1997) är en 
tematisering av intervjuområdet.42 Jag började med att utarbeta ett flertal intervjufrågor som 
bedömdes ge tillräckligt information dessa finns återgivna i bilaga 1. Frågorna utarbetades 
med mina forskningsfrågor som grund, dock med några inledande lättare frågor för att inleda 
intervjun i en mer avslappnad ton därför ställdes några inledande sakfrågor frågor om 
intervjupersonen och biblioteket. För att få svar på forskningsfrågorna ett och tre utarbetades 
intervjufrågor kring vad bibliotekarien anser att klassifikationssystemet gör för att påverka 

                                                 
42 Kvale (1997, s86) 
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bibliotekariens yrkesroll och vad det kan resultera i. Intervjufrågorna som berör 
forskningsfråga två utgick ifrån att ta reda på bibliotekariens egna erfarenheter kring sin 
yrkesroll och hur den kan ha förändrats av att jobba med klassifikationssystemet. Den sista 
forskningsfrågans intervjufrågor utarbetades med tanke på olika omständigheter runt 
biblioteket och klassifikationssystemet, det innefattar intervjufrågor kring vad bibliotekarien 
anser om olika klassifikationssystem och om arbetet med användarna i 
klassifikationssystemets värld samt om framtiden för klassifikationssystemen och biblioteken.  
 
Utifrån denna arbetsmodell så grupperades frågorna upp under fem teman som utarbetades 
utifrån frågornas huvudområde inom intervjun. Följande huvudteman användes som 
utgångspunkt:  
 

• Intervjupersonen och Biblioteket  
• Klassifikationssystemets betydelse i bibliotekariens yrkesroll 
• Bibliotekariens system 
• Klassifikation och biblioteksanvändare 
• Framtiden 

 
Dessa teman användes sedan i huvudsak som grund för strukturen av de olika intervjuerna. 
Frågorna behövde varieras eller vid vissa tillfällen bytas ut i några intervjuer då de var 
irrelevanta på vissa bibliotek. Ett exempel på ett sådant bibliotek är Kalmar stadsbibliotek 
som använde alternativa hylluppsättningssystem, samt KTH som använder DDC som 
klassifikationssystem. 
 
Som struktur för intervjuerna så beslutade jag mig för att använda halvstrukturerade 
intervjuer. De har en fördel gentemot ostrukturerade intervjuer då de ger data av god kvalité 
vilket är nödvändigt för min kvalitativa utgångspunkt i forskningen. Gillham menar att den 
halvstrukturerade intervjun är den viktigaste typen av intervjuer för en forskare, den rymmer 
ett visst mått av flexibilitet och kan balanseras av en bra struktur43. I en halvstrukturerad 
intervju så använder forskaren i princip samma frågor till alla inblandade. Dessa frågor kan 
sedan genomgå en utvecklingsprocess och förändras för att säkerhetsställa ämnets fokus i 
intervjun. Följdfrågor används för att leda intervjun vidare mot relevant information som 
kommer upp i intervjun. Omkring samma mängd tid avsattes för varje intervju och frågornas 
antal var nästan den samma vid varje intervju. 
 
En telefonintervju genomfördes med samtliga bibliotekarier som ingick i studien. Orsaken till 
att jag valde telefonintervju var att en resa till varje stad bedömdes ta för lång tid och kosta för 
mycket. En annan fördel av telefonintervjuer var att jag inte behövde ordna någon lugn plats 
där intervjun kunde genomföras utan informanterna kunde lugnt boka upp en tid då de hade 
tid att sitt avskilt på sina kontor. Telefonintervjun är dessutom enligt Gillham en form av 
distansintervjuer som kan ge goda möjligheter till ett kvalitativt samtal där man kan vara 
reaktiv på det intervjupersonen säger44. Intervjuerna tog emellan 25 till 50 minuter vardera att 
genomföra och samtliga informanter fick mina kontaktuppgifter om de skulle behöva 
komplettera sina svar i efterhand så har dock inte skett. Samtliga intervjuerna med 
informanterna genomfördes under perioden 2008-03-01–2009-01-15 dock så fanns inte 
bandspelare att tillgå så de kunde tyvärr inte spelas in. 
 

                                                 
43 Gillham (2008, s103) 
44 Gillham (2008, s145) 
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5. Intervjuresultat 
 
Inom detta avsnitt presenteras resultatet av de intervjuer som ligger till grund för den 
empiriska undersökningen i uppsatsen. Intervjumaterialet kommer att tolkas, sammanställas 
och presenteras som en enhetlig text. 
 
 
5.1 Kalmar stadsbibliotek 
 
Bibliotekarien på Kalmar stadsbibliotek arbetar med katalogisering och klassifikation med all 
bibliotekets media som inte är färdigbehandlat vid ankomsten till biblioteket, hon är även 
ansvarig för bibliotekets datasystem. Hon har jobbat som bibliotekarie i 28 år och har tidigare 
jobbat på flera olika folkbibliotek och på skolbibliotekens central i Kalmar. På Kalmar 
stadsbibliotek beslutade man för en tid sedan att gå ifrån den klassiska SAB uppställningen av 
litteraturen och sätter upp böckerna efter ett eget hyllsystem. Bibliotekarien berättar att tanken 
var att sätta alla ämnesområden som liknar varandra på samma ställe så att låntagaren kan 
hitta material lättare.  
 
På frågan om man som bibliotekarie påverkas av klassifikationssystemet i sin yrkesroll svarar 
hon att så är fallet, hon menar att man blir formad av systemet och att det ligger i bakhuvudet 
hela tiden. Det kan vara svårt att bryta sig loss från det tänkandet när det betyder så mycket 
för ens vardag menar hon. Hon understryker också att systemet är en väldigt viktigt för att 
kunna klara av jobbet. Hon menar att det ingår i allt man gör på biblioteket och att 
klassifikationssystemet är det redskap som man till största delen använder i arbetet. Systemet 
blir ett sätt att ordna upp samlingen för att kunna ge en bra service till användarna. Det är just 
service och att kunna förmedla den på ett bra sätt menar bibliotekarien är det som 
bibliotekarieyrket handlar om. Och hon menar att klassifikationssystemet behövs just för att 
kunna ge den servicen annars skulle man inte klara av det. På samma sätt anser bibliotekarien 
att strävan mot ordning i biblioteket påverkar ens yrkesroll. Hon menar att det gör att man 
knappt kan gå förbi en enda hylla utan att kontrollera att allt är i sin ordning. Bibliotekarien 
menar att ordningen också är en förutsättning för att verksamheten ska fungera. 
 
Om bibliotekarien formas efter systemet eller tvärtom så menar hon att det är lite både och, 
man rättar sig efter det och anpassar lite efter vad man behöver göra praktiskt. Men hon menar 
också att det måste finnas en enhetlighet med alla bibliotek så man kan inte ändra för mycket 
utan det är viktigt att böckerna står på samma ställe på alla bibliotek. Det man gör när man 
vill ändra är att man ändrar efter bibliotekets behov. När det gäller komplikationer som 
uppkommer i arbetet med systemet så menar hon att man inte påverkas i sättet man ser på 
yrket. Det kan bli lite irriterande ibland när systemet inte är fullständigt men det är inget som 
förändrar yrkesrollen.  
 
När det kommer till användarna så menar hon att de inte bryr sig om hur 
klassifikationssystemet ser ut eller fungerar. Utan de är mer intresserade av tillgänglighet och 
ser det anser att det är bibliotekarien som har koll på den biten. De ser att samlingen är 
uppställd på ett vist sätt och ser det som en guide för att hitta. De ser också ordningen i 
biblioteket och anser att klassifikationssystemet är en del av det. Bibliotekarien menar också 
att man påverkas i denna strävan mot ordning i sin yrkesroll. Som bibliotekarie menar hon att 
man knappt kan gå förbi en hylla utan att titta om allt står som det ska. Hon menar också att 
ordningen är en förutsättning för att allt ska fungera. 
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Framtiden anser bibliotekarien är väldigt osäker och svår att förutse då yrkesrollen förändras 
och nya verktyg tillkommer. Bibliotekarien vet inte säkert hur hon ska ställa sig i frågan om 
vi ska införa DDC i Sverige då hon inte är insatt i systemet så hon kan inte säga om det ena är 
bättre eller sämre än det andra. Hon påpekar dock att ett system måste finnas men hon tror att 
datorer kommer att bli viktigare i framtiden där ämnesord kan bli viktigare än klassningen. 
 
 
5.2 Göteborgs stadsbibliotek 
 
Bibliotekarien som intervjuades på Göteborgs stadsbibliotek är katalogansvarig för 
bibliotekets mediesamling. Hon har jobbat som bibliotekarie i 14 år och har tidigare jobbat på 
flera andra bibliotek bland andra Chalmers. Biblioteket är ett folkbibliotek med en klassisk 
SAB uppställning av samlingarna. Den enda avvikelsen de har gjort är att dela in klassningen 
i större stycken än det verkliga SAB, i övrigt är det standard SAB rakt igenom. 
 
På frågan om hon tror att bibliotekariens yrkesroll kan påverkas av klassifikationssystemet så 
trodde hon att så var fallet. Bibliotekarien menade att man blir en slags person när man 
använder systemet och man tänker på ett visst sätt. Det blir så att man strukturerar upp saker 
på ett visst sätt runt omkring sig och på så sätt påverkar systemet det man gör menar hon. När 
det kommer till hur mycket klassifikationssystemet betyder för bibliotekarien i dennes 
yrkesroll så menar hon att det beror på hur mycket man jobbar med det. Hon menar att alla 
inte jobbar aktivt med systemet och då fokuserar man på andra saker som hyllplacering. 
Angående de som jobbar med det så menar hon att det blir så att man tänker i kategorier då 
det är deras arbetsredskap för att hålla reda på samlingarna. Bibliotekarien menar att systemet 
har en stor avgörande betydelse för att man över huvudtaget ska kunna arbeta som 
bibliotekarie professionellt. Hon menar att klassifikationssystemet är skälva kärnan i 
sökandet. Hon menar också att man i sin yrkesroll på ett sätt påverkas av den strävan mot 
ordning som finns i bibliotekarieyrket. När man jobbar som bibliotekarie får du ett slags 
ordningssinne som man måste ha i sitt arbete då det är mycket ordning omkring dig. Däremot 
så tror bibliotekarien att man påverkas olika mycket, en del blir helt enkelt mer 
ordningsamma och andra inte. 
 
Huruvida bibliotekarien formar systemet eller tvärt om så menar bibliotekarien att man 
anpassar sig efter systemet och följer samlingarna där man arbetar. Hon menar att om man 
inte kan katalogisera så får man ägna sig åt andra uppgifter. Systemet gör att man får anpassa 
sig då man inte kan påverka systemet mycket själv. Kokböcker måste stå vid mat och så 
vidare och man lär sig mer ju mer man arbetar med systemet. Det beror på tjänsten men man 
blir påverkad på något sätt då det alltid finns i omgivningen vilket gör att man blir 
systematiserad menar hon. Bibliotekarien menar att eventuella komplikationer i arbetet med 
systemet kan vara positivt då man får en utmaning och får tänka extra kring problemet. Hon 
menar dock att ibland när systemet inte hänger med så kan det bli svårare. Fast hon menar att 
det beror på andra orsaker som hur utvecklingsbanan ser ut med digitalisering och så vidare 
och då är det BTJ som får ta hand om de problemen. 
 
Bibliotekarien tror att användare ser en stark koppling mellan bibliotekarien och 
klassifikationssystemet. Hon menar att användarna ser systemet som det som gör att vi 
bibliotekarier kan vägleda dem genom samlingarna i biblioteket. Hon tror också att de har en 
väldigt stor tilltro till bibliotekarierna att de kan och hittar i systemet. Hur de ser det själva så 
tror bibliotekarien att de anser att bibliotekarierna kan sitt system och vet hur man hanterar 
det och låter det vara där. Hon tror också att de olika systemen är i princip samma fast det kan 
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hon inte säga säkert då hon bara jobbat med LOC förut. Hon kunde inte se någon direkt 
skillnad förutom att LOC var lite bredare i klassningen men i övrigt var hon inte säker. 
 
Bibliotekarien tror inte att systemet kommer att bli viktigare i framtiden. Systemet kommer att 
kompliceras av ny teknik och medier men om det skulle bli viktigare visste hon inte. När man 
söker så kanske andra sätt att söka kan bli aktuellt som till exempel att söka på ämnesord. 
Dock så menar bibliotekarien att systemet måste vara kvar för att kunna hålla reda på 
böckerna. Dessutom så menar bibliotekarien att när hon pratar med andra personer inom 
informationsbranschen så menar de att samhället redan nu svämmar över av information. 
Vilket kan göra att klassifikationssystemet kan bli en bra hjälp för att ta hand om all 
information. 
 
 
5.3 Växjö stadsbibliotek 
 
Bibliotekarien som intervjuades på Växjö stadsbibliotek arbetar med katalogisering och 
ansvarar även för bibliotekets lokalsamling. Hon har jobbat på Växjö stadsbibliotek i ca 20 år 
och har inte jobbat på något annat bibliotek tidigare. Bibliotekets klassifikationssystem är en 
standard SAB version med förkortningar till hyllplaceringen. 
 
På frågan om hur hon tror att bibliotekariens yrkesroll påverkas av klassifikationssystemet så 
anser hon att man alltid påverkas av det man gör. Bibliotekarien tror nog inte att man dras till 
att arbeta med en så exakt vetenskap som klassifikationssystemet ifall det inte har struktur och 
systematik som karaktärsdrag.  Hon ser det som att klassifikation avser att bringa sådan 
struktur och överblick, vilket känns bra och överskådligt när man gör det menar hon. Hon 
anser också att ett eventuellt kontrollbehov kan förstärkas hos eventuella 
klassifikationsentusiaster. En egenart som bibliotekarien menar att hon själv har utvecklat i 
sitt arbete med systemet är att hon alltid tittar på bilars registreringsnummer för att se om hon 
kan göra en klassning av bokstäverna. Bibliotekarien påpekar dock att klassifikationssystemet 
blir viktigare ju mer aktivt man arbetar med det. Då hennes tjänst innefattar 75 % klassning så 
har det stor betydelse i yrkesrollen, medans systemet inte har samma betydelse för de flesta i 
samma utsträckning. Bibliotekarien tror också att ordning är viktig och bygger mycket på 
tradition i biblioteket och hon tror att det inte är för inget som man säger att bibliotekarier är 
petiga. 
 
Om systemet skapar en typ av bibliotekarie eller tvärtom så anser bibliotekarien att systemet 
skapar sin bibliotekarie. Hon ser det som att systemet är redan färdigt och finns där när man 
börjar arbeta som bibliotekarie och man får anpassa sig lite efter det. Enligt bibliotekarien så 
kan man inte ändra systemet efter eget tycke, mer än att utöka eller bryta ur vissa delar som en 
pockethylla. Hon tror inte heller att komplikationer med systemet kan påverka i stort hur hon 
ser på sin yrkesroll då det inte är något man som enskild bibliotekarie kan påverka. När det 
gäller olika system och om de kan skapa en förändring i yrkesrollen så är bibliotekarien mer 
tveksam. Hon tror att det inte är riktigt samma sak på sikt innan man vant sig och SAB är mer 
unikt medans DDC är mer exakt.  
När det gäller frågan om hur användarna ser på bibliotekarien och klassifikationssystemet så 
anser bibliotekarien att de ser funktionalitet. Användarna anser att det viktigaste är att 
systemet hjälper dem att hitta i samlingarna. De är inte heller intresserade av att kunna 
systemet och ser systemet i sig och arbetet med det som obegripligt och är bara intresserade 
av slutprodukten. Bibliotekarien tar läkare och FAR: sen som de skriver ut till patienten som 
exempel, du är inte intresserad av vad det står utan du vill bara ha medicinen. 
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På frågan om klassifikationssystemet kommer att bli viktigare i framtiden så anser 
bibliotekarien att det inte kommer att bli mer betydelsefullt än det redan är. Hon tror också att 
systemet kommer att följa med biblioteken i framtiden fast i en annan form. Systemet 
kommer att utvecklas mot databaser eller andra former. Där man med hjälp av 
specialistbibliotekarier slussar information på ett säkrare sätt som ger säkrare resultat. 
 
 
5.4 Växjö universitetsbibliotek 
 
Bibliotekarien som intervjuades på Växjö universitetsbibliotek arbetar som katalogansvarig. 
Hon har jobbat ca 30 år och har tidigare jobbat på BTJ i Lund med katalogisering och 
klassifikation, samt vikarierat på några folkbibliotek. På Växjö universitetsbibliotek 
katalogiseras i stort sett all litteratur på biblioteket utom vid speciella tillfällen då de köper 
poster av BTJ. Universitetsbiblioteket använder en standard modell av SAB för klassifikation 
och hylluppställning med undantag för en avdelning med kursreferenslitteratur. 
 
På frågan om bibliotekariens yrkesroll påverkas av klassifikationssystemet så menar 
bibliotekarien att det är svårt att svara på och lätt att börja generalisera. Hon menar att 
eftersom att klassifikationssystemet är mer ett verktyg för bibliotekarien än en del av deras 
yrkesroll. Så på samma sätt som verktyg i andra yrken påverkar yrkesrollen så påverkar 
klassifikationssystemet bibliotekarien på ett liknade sätt. Då det är främst en metod för att 
ordna böcker och inget man som bibliotekarie brinner för. Hon tror också att 
klassifikationssystemet bara är ett av flera verktyg i en bibliotekaries arbete och därmed inte 
påverkar yrkesrollen i lika stor utsträckning som folk i allmänhet tror. Bibliotekarien tror inte 
att man förändras eller får några särskilda drag av att arbeta med klassifikationssystemet. Det 
är när man arbetar med systemet som man påverkas av det, och då sättet man söker 
information på. Hon tror också att vissa dras till denna typ av arbete som har intresse av att 
systematisera och arbeta med koder och det intresset kan öka vid djupare kunskaper om 
systemet. När frågan om ordning i biblioteket kom upp så menar bibliotekarien att man tänker 
mer i termen sökbarhet än ordning när man klassar. Vilket innebär att man fokuserar mer på 
att ska kunna hitta och utforska innehållet istället för att ordna upp samlingen. Detta är viktigt 
menar bibliotekarien då användare ändå söker i systemet först tills de hittar den hylla de ska 
gå till. 
 
Huruvida systemet skapar en typ av bibliotekarie eller tvärt om så tror bibliotekarien att 
klassifikationssystemet bara är ett system som finns på biblioteket när man börjar arbeta. Hon 
tror att man redan har sin bibliotekarieroll när man börjar arbeta och sköter och relaterar sitt 
arbete efter det. Klassifikationssystemet är på så sätt bara en del av helheten av själva 
yrkesutövningen. Bibliotekarien anser inte heller att olika system kan påverka yrkesrollen. 
Däremot så menar hon att yrkesrollen kan ändras med tiden då den inte är samma som när 
hon började och klassifikationssystemet är en del av det helheten. Bibliotekarien tror inte 
heller att komplikationer med systemet kan påverka yrkesrollen då man vet att systemet inte 
är perfekt. När man arbetar med systemet ser man lösningar och inte rätt/fel vilket inte skapar 
någon kris om man inte kan klassa ett medium utan man får erfarenheter istället. 
 
 När det gäller hur användarna ser på bibliotekariens yrkesroll och kopplingen till 
klassifikationssystemet så tror bibliotekarien att de tänker annorlunda än bibliotekarier. Hon 
menar att de inte vet hur systemet fungerar utan bara att vi är dem som förstår oss på det och 
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kan systemet. De ser säkert kopplingen mellan systemet och bibliotekarien men de ser andra 
saker än en bibliotekaries yrkesroll när de tänker på klassifikationssystemet.  
 
På frågan om klassifikationssystemet kommer att bli viktigare i framtiden svarade 
bibliotekarien att hon inte trodde att man kommer att koppla det så. Utan hon menar att man 
kommer att se det som något som behövs för att kunna organisera upp materialet. Man 
kommer att förstå betydelsen av systemet och klassifikation kommer att vara kvar och är 
något som måste hanteras även i framtiden. Bibliotekarien trodde också att 
klassifikationssystemets sätt att hålla ordning kanske kommer att bli mer osynligt än mindre 
viktigt. Hon förklarar det som att när man söker i datorn så förvandlas sökordet till en kod 
istället för ett ord och så söker datorn via koden istället. På detta sätt tror bibliotekarien att 
klassifikation kommer att finnas kvar även i framtiden fast utan att alla vet om det. 
 
 
5.5 KTH 
 
Bibliotekarien som intervjuades på Kungliga tekniska högskolan arbetar med förvärv och att 
katalogisera bibliotekets nya medier. Hon har jobbat som bibliotekarie i många år och har 
tidigare jobbat i Australien på flera universitetsbibliotek innan hon började på KTH. 
Biblioteket använder till skillnad från de övriga biblioteken det amerikanska 
klassifikationssystemet DDC. Detta då biblioteket har en större fokus på att serva till forskare 
litteratur vilket gör DDC mer lämpligt som klassifikationssystem. Biblioteket använder dock 
en förkortad version för sin bokuppsättning då DDC i sin helhet inte behövs fullt ut för att 
täcka bibliotekets behov. 
 
På frågan om huruvida bibliotekariens yrkesroll påverkas av klassifikationssystemet eller inte 
så anser bibliotekarien på KTH att man som bibliotekarie inte påverkas. Hon menar att man 
inte får några generella drag som yrkesutövare bara för att man klassar böcker enligt hennes 
egna erfarenheter. Bibliotekarien tror inte heller att klassifikationssystemet har så stor 
betydelse för bibliotekariens yrkesroll längre. Då arbetet har inriktats mer mot internet vilket 
innebär att arbete med databaser och liknande har fått större betydelse. Dessutom anser 
bibliotekarien att yrkesrollen har förändrats och drar mer mot just internet istället för böcker 
numera även om böcker fortfarande är viktiga. Själva klassningsarbetet har inte så stor status 
längre som det hade tidigare innan internetbaserade verktyg infördes. Men bibliotekarien 
påpekar att detta är situationen som den ser ut på KTH och hon kan inte säga säkert om 
samma sak gäller på folkbiblioteken. Bibliotekarien menar dock att det är viktigt att allt står 
rätt i hyllorna då användare inte kan gissa var medierna är utplacerade. Hon också att 
klassifikationens ordning i biblioteket är viktig och prioriteras. Men menar att den själva 
fysiska ordningen i lokalen är vaktmästarnas ansvar då bibliotekarierna inte har tid att se efter 
hela samlingen. 
 
Bibliotekarien på KTH trycker att en bibliotekarie bestämmer själv hur man ska jobba med 
klassifikationssystemet. Det är i slutändan bibliotekarien själv som bestämmer hur mediet ska 
klassificeras. Detta gör bibliotekarien genom att göra en bedömning av mediet för att sedan 
klassificera efter sin egen bedömning. Detta gör att klassifikationen ibland anpassas efter vad 
bibliotekarien anser är rätt väg att gå. Dessutom menar bibliotekarien att man alltid kan 
dubbelklassificera om man är osäker. Hon ser det som att det man kan påverka vill man gärna 
anpassa efter sin egen åsikt och det gäller även inom klassifikation. Bibliotekarien på KTH 
som har erfarenhet av att ha jobbat med flera olika klassifikationssystem anser att yrkesrollen 
inte förändras av att man använder olika klassifikationssystem. Man kan bli berikad med nya 
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erfarenheter när man byter system men det orsakar inte någon direkt förändring av yrkesrollen 
anser hon. Bibliotekarien menar också att en förändring kan medföra något positivt även om 
det som sagt betyder att klassificeringens betydelse minskar till fördel till internet. På samma 
sätt anser bibliotekarien att komplikationer med systemet kan medföra något positivt till 
yrkesrollen när man klassificerar. Bibliotekarien förklarar att när man stöter på ett problem så 
söker man upp experter inom området och diskuterar fallet med dem. Vilket gör att man får 
möjlighet att gå in djupare i ämnet och utöka sina kunskaper, på så sätt menar bibliotekarien 
att man kan få ut något positivt av att jobba med själva problemet. 
 
Vad användarna ser i kopplingen mellan bibliotekarien och klassifikationssystemet så tror 
bibliotekarien att de prioriterar tillgängligheten. Användarna ser det som bibliotekariens 
uppgift att se till att medierna är tillgängliga för dem. Bibliotekarien tror också att de ser 
bibliotekarien som den person som organiserar upp samlingarna i biblioteket. Det är det som 
användarna ser som viktigast att de kan hitta vad de söker i samlingarna. 
 
Bibliotekarien tror inte att klassifikationen kommer att bli viktigare för bibliotekariens 
identitet i framtiden. Detta då den redan får mindre betydelse för arbetet redan idag även om 
man även i framtiden måste ha den äldre fysiska samlingen i en viss ordning. Bibliotekarien 
anser att E-böcker är på frammarsch vilket förändrar yrkesrollen då man inte behöver hålla 
reda på böckerna på samma sätt längre. När man går mot en mer internetbaserad organisation 
så behövs inte den fysiska delen av klassifikationen längre. Vilket gör att hon inte tror att 
klassifikationen kommer att ha samma betydelse i framtiden. 
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6. Intervjuanalys  
I analysdelen kommer det material som införskaffades under mina intervjuer att analyseras. 
Analysen kommer att sammanställas med utgångspunkt i frågeställningen för att kunna dra 
paralleller i sammanhanget mellan de olika intervjuerna. Upplägget av texten kommer att följa 
de olika teman som drogs upp i metod delen av uppsatsen. De båda första intervjutemana 
kommer dock att slås ihop då svaren har en avsevärt mindre omfattning än de övriga. 
 
 
6.1 Bibliotekarierna och biblioteken 
 
Bibliotekarierna som intervjuades har en central roll i klassificeringsprocessen av medier på 
biblioteket. De har många års erfarenhet inom yrket (medeltalet för antal år inom yrket blev 
24,4). Medelåldern för de bibliotekarier som har intervjuats har varit hög och samtliga var 
kvinnor. Flera av bibliotekarierna har jobbat på flera olika bibliotek innan deras nuvarande 
befattning. Av de bibliotekarier som intervjuades så har endast KTH:s bibliotekarie arbetat 
utomlands. Arbetsuppgifterna sammanfaller mycket med vanligt förekommande biblioteks- 
och katalogiseringsarbete. De tar hand om nytt material och klassificerar efter behov eller 
hämtar klassningen från databasen Libris och företaget Svensk bibliotekstjänst. Det vanligaste 
är att man övertar posten från Libris och klassificerar så lite som möjligt. Ett undantag i denna 
del var Växjö universitetsbibliotek som klassificerar så mycket som möjligt själva. 
Biblioteken som har undersökts är två forskningsbibliotek och tre folkbibliotek alla har en 
stor besöksbas av låntagare som regelbundet använder bibliotekens samlingar. 
 
 
6.2 Klassifikationssystemets betydelse i bibliotekariens yrkesroll 
 
Svaren i intervjumaterialet på de frågor som handlade om hur bibliotekariens yrkesroll 
påverkas av klassifikationssystemet blev lite oväntat olika beroende på typen av bibliotek. De 
akademiska bibliotekariernas åsikter var likartade och skiljde sig från de övriga 
folkbibliotekarierna som hade en nästan enhetlig inställning om vad de ansåg i ämnet. Även i 
uppfattningen om klassifikationens betydelse och vad det innebär för bibliotekarien i dennes 
arbete kan man se en klar skillnad i åsikterna mellan de båda biblioteksinstitutionerna. De 
akademiska bibliotekariernas distans till de övriga bibliotekarierna skapade en intressant 
utgångspunkt. Vid en närmare analys av intervjumaterialet uppkom tre huvudståndpunkter 
som togs upp i intervjuerna när frågor i denna ämnesavdelning diskuterades: 
 

1. Ifall bibliotekarien anser att man påverkas av klassifikationssystemet 
2. Förändringar i yrkesutövningen och som person av att använda systemet 
3. Hur stor del av yrkesrollen anser de har att göra med klassifikation 

 
När de gäller folkbibliotekarierna och huruvida yrkesrollen påverkas av 
klassifikationssystemet menade de att så var fallet. I Kalmar och Göteborg var de säkra på att 
man som bibliotekarie påverkas på ett eller annat sätt av att använda klassifikationssystemet. 
Vilket märks särskilt tydligt i det ganska raka och precisa svar gavs i intervjufrågorna. Som 
exempel svarade bibliotekarien på Göteborgs stadsbibliotek på följande sätt ”Ja det tror jag 
man gör, man blir en sorts person när man använder systemet och man tänker på ett visst 
sätt”45. De hade också en ganska klar och självsäker uppfattning om att man påverkas av 
                                                 
45 Intervju Göteborgsstadsbibliotek 
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systemet som bibliotekarie ”Ja det gör man ju, man blir formad av systemet och att det ligger 
hela tiden i bakhuvudet”46 som bibliotekarien på Kalmar stadsbibliotek utrycker det. 
Bibliotekarien på Växjös stadsbibliotek var inte lika säker som de andra men menade att ”man 
alltid påverkas av det man håller på med”47. Bibliotekarien anser således att man visserligen 
påverkas i arbetet med att katalogisera men var lite mer tveksam om det gällde övrigt 
biblioteksarbete.  
 
De akademiska biblioteken däremot menade motsatsen men var inte riktigt lika enade i frågan 
som folkbiblioteken. Bibliotekarien på KTH som var väldigt säker på sin sak och menade att 
man inte påverkades eller fick några drag bara för att man arbetade med ett 
klassifikationssystem. Hon påpekade dock att hon inte kan svara för vad andra anser utan 
menar att ”I alla fall har jag inte märkt det själv”48. Bibliotekarien på Växjö 
universitetsbibliotek var betydligt mer tveksam och menade att ”det är alltför lätt att börja 
generalisera” i denna fråga. Hon menade att eftersom att klassifikationssystemet är ett verktyg 
så påverkar det yrkesrollen som andra verktyg gör i andra yrken. Men menar samtidigt att 
”klassifikationssystemet inte det enda verktyget så jag tror inte att yrkesrollen påverkas i så 
stor utsträckning som folk i allmänhet tror”49 vilket tolkas som att hon anser att 
klassifikationen kan innebära viss påverkan men inget som har någon betydelse i ett större 
sammanhang. De akademiska bibliotekarierna anser följaktligen att klassifikationssystemet 
inte skapar några direkta drag hos bibliotekarien som arbetar med det. 
 
Inom området för hur man påverkas av att arbeta med ett klassifikationssystem så går även 
här meningarna isär mellan folkbiblioteken och de akademiska biblioteken. Det centrala i 
folkbibliotekariernas intervjusvar i hur man påverkas av klassifikationssystemet var att man 
blir en speciell slags person när man använder systemet i sitt arbete.  Bibliotekarien på 
Göteborgs stadsbibliotek utryckte det som att ”man blir en sorts person när man använder 
systemet och man tänker på ett visst sätt. Det blir så att man strukturerar upp saker omkring 
en och så”50. Även bibliotekarien på Växjö ansåg att klassifikationens påverkan på 
bibliotekariens personlighet hade med strukturer att göra. Hon menar att dels så dras man inte 
till att arbeta med en sådan exakt vetenskap som klassifikation om systemet inte hade haft 
struktur och systematik som inneboende karaktärsdrag. Bibliotekarien menar också att man i 
vissa fall utveckla ett kontrollbehov av att jobba med klassifikation. Hon utrycker det som att 
”Lite kontrollbehov tror jag nog kan komma att förstärkas hos klassifikationsfreaks”51. Hon 
avslutar med att ta ett exempel gällande henne personligen och vad för impulser hon har 
utvecklat av att jobba med klassifikation ”En sak som har utvecklats alldeles uppenbart hos 
mig är att jag, sedan jag blev katalogisatör, automatiskt alltid tittar på registreringsskyltar på 
bilar och ser ifall jag kan få till något adekvat ämnesord utifrån de tre bokstäverna”52. Detta 
tolkas som att det finns en potentiellt stor risk att man påverkas som person och yrkesutövare 
av att arbeta med bibliotekets klassifikationssystem. På Kalmar utryckte bibliotekarien sig på 
följande vis ”Det är svårt att bryta sig loss från eftersom att det betyder så mycket för ens 
vardag”53. Att sedan bryta sig loss från det inövade rutinen kan bli svårt då det riskerar att bli 
en stor del av bibliotekariens dagliga yrkesutövning. 
 
                                                 
46 Intervju Kalmar stadsbibliotek 
47 Intervju Växjö stadsbibliotek 
48 Intervju KTH 
49 Intervju Växjö universitetsbibliotek 
50 Intervju Göteborgs stadsbibliotek 
51 Intervju Växjö stadsbibliotek 
52 Intervju Växjö stadsbibliotek 
53 Intervju Kalmar stadsbibliotek 
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De akademiska bibliotekarierna var däremot av en helt annan uppfattning om ifall man 
påverkas som person och yrkesutövare av att arbeta med klassifikationssystemet. Både 
bibliotekarien på KTH och Växjö universitetsbibliotek menade att man inte får några 
särskilda drag av att arbeta med ett klassifikationssystem. Bibliotekarien på Växjö 
universitetsbibliotek medgav dock att arbetet kan dra till sig en viss typ av personligheter. 
Klassifikation menar hon drar till sig en viss typ av människor som har intresse för att arbeta 
med systematisering och koder. Arbetet med koderna kan kanske ge ett ökat interesse när man 
får djupare kunskaper inom området. Så hon menade att om man arbetar med systemet och 
kan det bra så kan faktumet att man tycker om att arbeta med systemet ge en utveckling av ett 
redan befintligt intresse och ”sättet att tänka när man söker information”54. Bibliotekarien på 
KTH var mer direkt då hon menade att man inte påverkas som bibliotekarie bara för att man 
klassar böcker efter hennes egna erfarenheter inom området. Detta ställningstagande kom 
något oväntat då bibliotekarien på KTH har arbetat med att klassificera böcker med flera olika 
system utomlands och under en längre tid. Vilket gör att hennes åsikter väger tungt i 
perspektivet av hennes erfarenheter av andra länders klassifikationssystem. Bibliotekarien har 
haft möjlighet att urskilja eventuell påverkan inte bara i Sverige utan även utomlands. Hon 
menade att klassifikation inte har så stor betydelse längre och att det har tappat status i 
förhållande till annat biblioteksarbete. Bibliotekarien menar att ”Klassa har inte så hög status 
längre det är på nedgång till fördel till Internetbaserade verktyg”55. Dock så reserverade hon 
sig lite vad gäller hur stor betydelse klassifikation har som biblioteksarbete och menade att 
hon endast kan tala efter egna erfarenheter och hur det ser ut på KTH.   
 
När bibliotekarierna skulle försöka bedöma ungefär hur stor betydelse klassifikationssystemet 
har i deras yrkesroll blev svaren delade men det fanns ändå vissa överensstämmelser. Även i 
det här fallet så skilde sig svaren på de akademiska biblioteken från folkbiblioteken i viss 
mån. Folkbiblioteken ansåg att ju mer man jobbar med systemet desto mer plats har det i 
deras yrkesroll. Bibliotekarien på Växjö stadsbibliotek förklarar det som att ”I min tjänst har 
det stor betydelse då 75 % av mitt jobb är klassning fast för de flesta har det inte så stor 
betydelse i samma utsträckning”56. På samma sätt menar bibliotekarien på Göteborgs 
stadsbibliotek att det är det själva aktiva arbetet med systemet som har betydelse för hur stor 
del systemet har i yrkesrollen. Hon uttrycker det som att ”… jag jobbar ju aktivt med 
systemet, det är ju inte alla som gör det. Och då behöver man inte systemet i sig utan då blir 
det så att man lär sig hyllornas placering på ett bra sätt istället”57. Folkbibliotekarien på 
Kalmar stadsbibliotek står ut lite i frågan om hur stor del av en bibliotekaries arbete som 
påverkas av klassifikationssystemet då hon menar att det har lite bredare betydelse i arbetet 
och att ”Det ingår i allt man gör och det är det redskap som man använder det är den största 
delen”. Emellertid menar hon och samtliga övriga bibliotekarier att den största funktionen 
med systemet är som verktyg som man använder i arbetet. Detta tolkas som att 
bibliotekarierna använder klassifikationssystemet i det mesta av arbetet. När man dessutom 
arbetar aktivt med själva klassificeringen i arbetet så ökar dess inverkan på bibliotekarien. 
 
De akademiska bibliotekarierna hade ett annat sätt att se på hur systemets utrymme i deras 
yrkesroll. De såg systemet mer som ett verktyg som de använder för att kunna utföra en 
mindre betydande del av deras arbete. De anser också att klassifikationssystemet har ett 
mindre utrymme i bibliotekariens yrkesroll då utrymmet är begränsad till ett verktygs 
inflytelseområde. Bibliotekarien på Växjö universitetsbibliotek utrycker sig följande ”Jag tror 
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att man ser det mer som ett arbetsredskap än en del av sin yrkesroll. Det är en metod att ordna 
böcker och inget som man brinner för utan något man använder när man arbetar”58. 
Bibliotekarien på KTH har en annan vinkel i ämnet då hon menar att den delen av yrkesrollen 
som tidigare hade med klassifikation att göra nu är mer riktad mot internet. Hon beskriver sin 
ståndpunkt som att ”Rollen har förändrats mer mot Internet från böcker även om de 
fortfarande är viktiga”59. Vilket tolkas som att det utrymme i yrkesrollen som var avser för 
bibliotekariens relation till klassifikationens hantering av böcker ersatts av relationen till 
internetbaserade sökverktyg som databaser mm. I det stora hela så tolkas de akademiska 
bibliotekens åsikter som att de har en simplare attityd jämt emot klassifikation. De ser 
klassificering som en mindre del av arbetet som ligger utanför yrkesrollens mer betydande 
områden.  
 
 
6.3 Bibliotekariens system 
 
Inom området som hanterade bibliotekariens möjligheter att forma eller formas av 
klassifikationssystemet så kom åsikterna att gå isär i en mer utökad omfattning än tidigare. 
Till skillnad från tidigare frågor så skiljde sig åsikterna åt både på folkbiblioteken och på de 
akademiska biblioteken. Skillnaden i hur säkra bibliotekarierna var var också stor mellan 
vissa bibliotek. Man kan dock se några generella punkter där några bibliotek har en viss 
mängd av liknande åsikter inom området. En sak som flertalet var överens om var att man 
ansåg att man som bibliotekarie måste anpassa sig i viss mängd efter klassifikationssystemet. 
Detta då klassifikationssystemets element är för komplicerade för att den enskilde 
bibliotekarien ska kunna göra ändringar efter eget tycke. Därefter går meningarna isär på ett 
flertal punkter och de tre stora ämnena som kom upp i intervjuerna var: 
 

• Huruvida man som bibliotekarie kan påverka hur systemet används 
• Om komplikationer med systemet kan påverka yrkesrollen negativt 
• Samt hur man hanterar eventuella systemändringar som behövs 

 
Inom intervjusvaren som behandlar huruvida bibliotekarierna skapar systemet eller om 
systemet skapar sin bibliotekarie. Så menade en majoritet av bibliotekarierna att systemet i 
större utsträckning påverkar bibliotekarien och inte tvärt om. Osäkerheten var dock stor och 
långt ifrån alla bibliotekarier var säkra på sin sak, medan en bibliotekarie stod ut från 
mängden och var helt säker på sin sak.  
 
De bibliotekarier som anser att man som bibliotekarie anpassar sig efter systemet menar i 
huvudsak att det inte är deras sak att ändra på systemet. Det finns redan på biblioteket när 
man börjar arbeta och är för komplicerat för att man ska kunna göra några större förändringar. 
Bibliotekarien på Växjö stadsbibliotek uttrycker det som att ”Systemet skapar en typ av 
bibliotekarie, systemet är redan där färdigt att användas det är logiskt uppbyggt och man får 
anpassa sig lite. Det är inte bara att hej och hå förändra efter eget tycke”60. Eftersom att 
systemet redan är fastställt så får bibliotekarien följa de direktiv som finns. Bibliotekarien på 
Göteborgs stadsbibliotek menar att man får anpassa sig efter systemet och helt enkelt följa 
samlingarna där man arbetar ”Man kan anpassa sig lite men systemet bestämmer hur man 
arbetar då man inte kan påverka för mycket själv, kokböcker ska stå i avdelningen för mat 
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t.ex.”61. En bibliotekarie som jag pratade med menar att detta ställer krav på de som väljer att 
arbeta med katalogisering. Om man sedan inte klarar av att arbeta efter systemet så får man 
syssla med något annat. Bibliotekarien utrycker det som att ”Känner man att man inte kan 
katalogisera då får man ta det och syssla med något annat”62. Detta resonemang skapar en bild 
av ett behov av enhetlighet för de bibliotekarier som arbetar med klassifikation. Som 
bibliotekarie rättar man sig i ledet och ser bibliotekets behov framför sina egna åsikter. 
 
I intervjusvaren så framkommer ett alternativ till övriga bibliotekariers ståndpunkter. De ser 
klassifikationssystemet som något man kan påverka när man klassar om man vet hur man kan 
genomföra det. De förändringar som sker är för de flesta enkla utvidgningar av schemat för att 
fylla ett lokalt behov. Bibliotekarien på Kalmar stadsbibliotek beskriver det som att ”Det man 
gör är ofta att man förändrar lite i katalogen för att anpassa efter bibliotekets behov till 
exempel här i Kalmar har vi ju ändrat lite i Kalmar länssamlingen”63. Bibliotekarien på KTH 
går ett steg längre och menar att ens åsikter som bibliotekarie kan lysa igenom när man 
arbetar med systemet. I intervjun beskrev hon det som att ”Bibliotekarien bestämmer hur 
saker ska klassas genom att göra en bedömning av mediet vilket gör att det ibland anpassas 
efter vad bibliotekarien bestämmer och så kan man alltid dubbelklassa. Det man kan påverka 
vill man gärna anpassa efter sin egen åsikt.”64. Genom att framhäva den mänskliga faktorn i 
klassifikationsarbetet så menar Bibliotekarien att man på detta sätt kan påverka hur ett verk 
klassificeras. Detta innebär att bibliotekarien tar en omväg runt ett eventuellt försök att 
förändra systemet i sig utan gör istället mindre ändringar för att täcka ett lokalt behov. Vilket 
hon menar gör att man som bibliotekarie påverkar mediet som man för in i systemet och 
genom det samlingen som systemet består av. 
 
På den intressanta frågan angående komplikationer och eventuella brister i systemet angav 
flera av bibliotekarierna oväntat positiva svar. De bibliotekarier som intervjuades var inte alls 
negativa till klassifikationssystemets brister och eventuella komplikationer. Bibliotekarierna 
beskrev tvärtom komplikationer i arbetet med klassifikationssystemet i positiva ordalag. De 
flesta av bibliotekarierna ansåg att man växte som bibliotekarie med de utmaningar som 
skapades när systemet inte var perfekt. När en bibliotekarie stöter på problem med systemet 
ansåg bibliotekarierna att man kunde lära sig något av problemet. Bibliotekarien på KTH 
menar att om ens egna kunskaper inte räcker till för att lösa problemet så får man undersöka 
hur andra har löst ett liknande problem. Om inte det heller hjälper så får man ta problemet till 
en expert på området. Hon utrycker det som att ”Man diskuterar och lär sig mer om ämnet… 
”65 på så sätt påverkas man positivt av problem med systemet. Bibliotekarien på Växjö 
universitetsbibliotek är inne på samma linje och menar att ”Komplikationer ger erfarenheter 
och en vana med systemet och motgångar blir inget att hänga upp sig på”66. Detta gjorde att 
de ansåg att bibliotekarien yrkesroll påverkas mer till det positiva av komplikationer med 
systemet istället för negativt.  
 
Uppfattningen om att komplikationer resulterade i positiva effekter var inte begränsat till de 
akademiska biblioteken. Utan även folkbiblioteken ansåg att komplikationer inte direkt var 
negativa även om de inte var lika entusiastiska. Bibliotekarien på Göteborgs stadsbibliotek 
var en av de mest positiva som ansåg att ”det blir som en utmaning, man får liksom tänka 
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extra runt ett problem och hur man ska lösa det”67. De övriga folkbiblioteken var lite mer 
tveksamma och menade att komplikationer inte var något man påverkades av nämnvärt i sin 
yrkesroll. Bibliotekarien på Kalmar stadsbibliotek svarade ”Nej det tror jag inte skapar någon 
förändring i yrkesrollen det är mest småsaker som man kan irriteras över när systemet inte är 
fullständigt och så vidare men inte i det stora hela”68. Bibliotekarierna såg på detta sätt 
komplikationer mer som ett hinder som kunde vara störande istället för något lärdomsfullt. 
Detta tolkas som att folkbibliotekarierna upplevs som mer praktiska i sin hållning till arbetet 
med systemet. De har ett jobb att sköta och ser inte problem som något tillfälle för lärdom i 
samma utsträckning som de akademiska biblioteken. 
 
Under intervjuerna berördes även frågor om hur bibliotekarierna på de olika biblioteken 
hanterade eventuella modifieringar av systemet. De flesta bibliotek ansåg att eventuella 
förändringar med själva klassifikationssystemet gjordes bäst av de som hade i uppdrag att 
arbeta med det som KB eller BTJ. Emellertid så hade de flesta gjort mindre ändringar i form 
av antingen utbrytningar eller hyllplaceringen av medierna på respektive bibliotek. På de 
bibliotek som användes i studien hade man framför allt ändrat i upplägget av vissa 
hyllplaceringar som t.ex. en pokethylla eller en lokalsamling. Kalmar var ett undantag då de 
hade valt ett eget hylluppsättningssystem där böckerna ställs upp i teman istället för SAB:s 
ämneskategorier. Som exempel så säger bibliotekarien på Kalmar stadsbibliotek om deras 
system:  
 

”…alla Z signaturer som man hittar på alla möjliga olika ställen. Så då har vi resonerat som så att vi 
sätter ihop alla dom böckerna på samma ställe och så sätter vi ihop vissa ämnesområden som hör ihop, 
alltså vilda djur och tama djur till exempel som är på avdelning Q med underavdelningar sätter vi på 
samma ställe som har med avdelning U att göra. Men vi har det inte blandat på hyllorna utan vi har 
knubbarna kvar så det står signumet Qdfd står på.”69 

 
Orsaken var dels att underlätta för användarna att hitta då vissa ämnesområden har relaterade 
ämnen under andra avdelningar i klassifikationssystemet. Flera bibliotekarier ansåg att 
systemets upplägg i hyllplaceringen måste anpassas för att följa användarnas behov. De 
ansvariga ansåg att SAB inte var optimalt att sätta upp böcker efter, Systemet behövde 
förändras en del men inte bytas ut helt. Man sa bland annat att ”vi har ju SAB som grund och 
det har alla folkbibliotek och sedan har man tyckt att det inte hänger ihop riktigt och det är 
inte speciellt konsekvent”70. 
 
 
6.4 Användarsynpunkter 
 
I intervjufrågorna som behandlar vad användare ser i relationen mellan bibliotekarien och 
klassifikationssystemet. Så kretsade frågorna kring hur bibliotekarierna ser på användarnas 
kunskaper om systemet och hur de relaterar och ser kopplingar mellan bibliotekariens arbete 
och klassifikationssystemet. Inom ett område blev intervjuresultaten ganska entydiga och 
likartade vid alla intervjuer. Bibliotekarierna ansåg att de allra flesta användare inte kan 
systemet och bryr sig inte heller om det. De har en annan fokus med sitt besök på biblioteket 
och har inget intresse för att lära sig systemet utan överlåter det till bibliotekarien. I frågan hur 
användare ser på relationen mellan bibliotekarien och deras klassifikationssystem så var 
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åsikterna inte lika överensstämmande. Det och följande ämnen kommer att analyseras inom 
detta avsnitt: 
 

• Hur användare ser på bibliotekariens relation till klassifikationssystemet 
• Kopplingen mellan bibliotekariens arbete och klassifikationssystemet. 
• Hur användare ser på klassifikationssystemets funktion i biblioteket 

 
En annan avdelning som kommer att analyseras inom detta avsnitt är ordning och huruvida 
bibliotekarierna anser att det prioriteras och kopplas till bibliotekariens arbete. Ytterligare en 
intressant avdelning som kom upp i intervjuerna är bibliotekariernas åsikter huruvida 
användandet av olika system kan ha en inverkan på användarnas syn på systemet.  
 
Inom området som rörde hur användarna ser på relationen mellan bibliotekarien och 
klassifikationssystemet blev resultatet jämförelsevis entydigt. De flesta bibliotekarier som jag 
samtalade med var överens om att användarna endast ser till det praktiska i 
klassifikationssystemet. De ser endast funktionaliteten som gör att de hittar vad de vill ha. Det 
enda som skiljer dem åt något är med hur stor övertygelse de utrycker sin ståndpunkt. 
Bibliotekarien på Kalmar stadsbibliotek utryckte sig lite sparsamt i frågan och menade att ”… 
det är svårt att säga de har ju inte någon koll de ser bibliotekarien som den som har koll på 
den biten de ser det bara som ett system”71. Vilket inte är ganska osäkert och vagt om man ser 
till hur andra bibliotekarier utryckte sig i frågan. Bibliotekarien på Växjö stadsbibliotek 
menade att ”… för dem är det hela obegripligt utan de ser det som att det ska hjälpa dem att 
hitta. De är inte heller intresserade och ser arbetet med systemet som obegripligt”72. 
 
Om man tittar på hur användare ser på kopplingen mellan bibliotekarien och systemet. Så är 
de flesta bibliotekarier övertygade om att användarna inte har några åsikter om hur 
bibliotekarierna hanterar och underhåller systemet. Användaren litar helt och fullt på att 
bibliotekarien vet vad han/hon gör och att man som professionell bibliotekarie kan systemet. 
Bibliotekarien på Göteborgs stadsbibliotek utryckte det hela som att: 
 

Jag tror att de har en väldigt stor tilltro till att bibliotekarien kan och hittar i systemet. Hur de ser på et 
hela själva så tror jag att de litar på oss bibliotekarier och de ser det som att vi har koll på vårt system och 
vet hur man hanterar det och så vidare.73 

 
Detta skapar en uppfattning om att användarna har en väldigt stark tilltro till både systemet i 
sig och till bibliotekariens kunskaper att guida dem med hjälp av systemet. Bibliotekarien på 
Växjö stadsbibliotek använde en liknelse för att beskriva hur hon såg på relationen mellan 
bibliotekarien och användaren ”Det är ungefär som läkare och FAR: sen de skriver ut, du är 
inte intresserad av vad de skriver utan vill bara ha medicinen.”74. Däremot så var de flesta 
bibliotekarier inte alls så säkra när det gällde huruvida de anser att själva arbetet med systemet 
är det som användare ser som det viktigaste i bibliotekariens yrkesutövning. De anser att 
funktionalitet och tillgänglighet är centrala delar i hur användare ser på bibliotekariers arbete 
med systemet. De anser att användare ser andra yrkesuppgifter som det centrala i en 
bibliotekaries yrkesroll. Bibliotekarien på Kalmar utrycker sig följande ”Nej inte det 
viktigaste! de ser att samlingen är uppsatt på ett vist sätt och ser det som en guide. De ser inte 
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bibliotekariens yrkesroll så”75. De akademiska biblioteken hade ett liknande synsätt som 
folkbiblioteken och menar att systemet är viktigt men att det inte har en avgörande roll i hur 
användare ser på bibliotekariens arbete. Bibliotekarien på Växjö universitetsbibliotek menar 
att ”… de kopplar säkert ihop bibliotekarien med systemet men de ser andra saker vi gör.”76. 
Detta tolkas som ett slags utbredd uppfattning bland bibliotekarier att deras användare endast 
ser funktionalitet när de ser klassifikationssystemet. Tillgänglighet till samlingen samt 
ordning och reda är centrala begrepp i hur bibliotekarier uppfattar användarnas uppfattning 
om systemet. Att bibliotekarien kan sitt klassifikationssystem betraktas av användarna alltså 
som självklart. Men inte att underhållet av systemet är det mest centrala i en bibliotekaries 
yrkesroll. 
 
Inom denna kategori föll också en del frågor som handlar om ordningen i biblioteket och 
bibliotekariens ansvar att upprätthålla den. Om hur användare ser en stark koppling mellan 
bibliotekarien och systemet genom just ordningen i biblioteket. Intervjufrågorna kretsade runt 
ordning och hur mycket det prioriteras i bibliotekariens arbete och hur det ger utryck i arbetet. 
Folkbibliotekarierna som intervjuades menade att det ger stort utslag både i hur man utövar 
sitt yrke samt i yrkesrollen och menar att det även påverkar dig som person. Bibliotekarierna 
menar att man får ett slags ordningssinne som man sedan praktiserar utan att tänka på det. 
Man blir mer och mer ordningssam ju mer man jobbar och sköter samlingarna. På Kalmar 
utryckte bibliotekarien det som att ”man påverkas ju av det man kan knappt gå förbi en hylla 
utan at se efter så att allt står rätt.”77. Detta gör att man som person och yrkesverksam 
bibliotekarie får ett sätt som användare lägger märke till när de kommer till biblioteket. 
 
Universitetsbiblioteken håller dock inte med i samma utsträckning som folkbiblioteken. Utan 
de anser snarare att ordningen är mer praktiskt knutet till hyllorna istället för bibliotekarien. 
Även om bibliotekarien på Växjö universitetsbibliotek menar att det snarare rör sig om 
sökbarhet i den ordnade samlingen ”Man tänker mer på sökbarhet man ska kunna hitta saker 
när man klassar och sedan sätta upp det efter sökbarhet. Man fokuserar mer på att utforska 
innehållet än att ordna upp hyllorna då användare söker först ändå till de hittar vilken hylla de 
ska gå till.”78. Bibliotekarien på KTH går ett steg längre och menar att ordningen är viktig 
men att det mest är vaktmästare ute i lånehallen som har hand om den biten. Hon menar att 
bibliotekarien inte har möjlighet att hålla koll på att hela samlingen står rätt ”Det prioriteras 
ganska mycket men det är mest vaktmästarna som sysslar med det de ser efter hyllorna så allt 
står rätt så det hinner vi inte med att kolla”79. 
 
Den stora skillnaden mellan folkbibliotekarierna och de akademiska bibliotekarierna tolkas 
som att folkbibliotekarierna har en större närhet till samlingen än de akademiska 
bibliotekarierna. Folkbibliotekarierna tycks arbeta med samlingen på en mer grundläggande 
nivå och deras arbetsätt formas därefter. På Göteborgs stadsbibliotek menar bibliotekarien att 
ordningen påverkar ens yrkesroll och att ”… sen får man ju en typ av ordningssinne när man 
jobbar med det.”80. Medans bibliotekarierna på de akademiska biblioteken har skapat en viss 
distans till samlingen. De ser ordning på biblioteket som ett centralt begrep i det fysiska 
arbetet med bibliotekets samlingar. De anser dock inte att ordningen i sig lämnar lånehallen 
och påverkar bibliotekariers arbete utan är mer en effekt av arbetet med de fysiska medierna. 
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När frågor kring hur användare ser på användandet av olika klassifikationssystem och om 
användandet av andra system än det traditionella SAB påverkar användare. Så menar en 
majoritet av bibliotekarierna att de flesta användare helt enkelt inte bryr sig nämnvärt. De är 
inte intresserade av hur systemen fungerar och vill bara hitta böckerna. Vilket gör att 
användandet av olika system i värsta fall kan orsaka viss förvirring när de kommer till ett nytt 
bibliotek som använder ett annat system än de förra. Bibliotekarien på KTH:s bibliotek 
besvarade frågan om det är svårare för deras användare att använda DDC än SAB på följande 
sätt ”Jo men jag tror att de vänjer sig, det är vad som står på hyllorna som är viktigt tror jag 
folk kommer in ibland och frågar olika var är UH för miljö. Och då säger jag att vi har inte 
SAB utan Dewey här så du får titta på 363 istället vi har ett annat system.”81. Detta tyder på 
att när användarna möter ett annat system än det som de har använt tidigare så kan det uppstå 
viss förvirring. Bibliotekarien tillade också senare i intervjun att de flesta användare som 
använder biblioteket regelbundet lär sig vilka hyllor de ska gå på själva. Olika system kan 
innebära svårigheter för användarna. Men bibliotekarien på KTH menar att det inte är så stor 
skillnad och hon menade att: 
 

… jag tror inte att det ena systemet är så mycket svårare än det andra jag tror inte det. Jag menar jag 
har pluggat i Australien och använt mig av Dewey och library of Congress som användare och jag 
tyckte inte det var någon skillnad där man lär sig vilka hyllor man ska gå på.82 

 
 
 
6.5 Framtiden 
 
Inom området som gäller framtiden för klassifikationssystem och dess framtida betydelse i 
yrkesrollen var det som väntat svårt att få fram säkra svar. Att avgöra vad som kommer att ske 
inom området i framtiden är svårt, dock så har en del generella riktlinjer i svaren från 
intervjuerna angående klassifikationssystemet kunnat urskiljas. Ämnet har delats in i tre 
teman som behandlar intervjusvarens resultat. Det första behandlar klassifikationens betydelse 
i framtiden och om den kommer att vara kvar bli viktigare eller försvinna. Det andra temat 
behandlar hur klassifikation kommer att förändras och yrkesrollen med den i framtiden.  Vart 
lutar utvecklingen åt i framtiden och om klassifikation kan bli något som man som 
bibliotekarie kan relatera sig till i framtiden. Till sist kommer ämnet om hur bibliotekarierna 
ser på ett eventuellt införande av DDC i Sverige att tas upp. 
 
På frågan om klassifikationssystemet kommer att bli viktigare för bibliotekariens yrkesroll i 
framtiden så var svaren förvånansvärt raka och säkra. Samtliga bibliotekarier ansåg att 
systemet inte kommer att bli viktigare i framtiden än det redan är idag. Anledningarna till att 
bibliotekarierna inte tror att systemet kommer att bli viktigare varierade dock något. Några av 
bibliotekarierna menade att det inte kommer att bli mer betydelsefullt än det är nu. De menade 
att klassifikationen kommer att stanna på den nivå av betydelse den har nu eller minska i 
betydelse. Bibliotekarien på KTH menade att ”Nej det tror jag inte, inte hos oss i alla fall 
klassningen får ju mindre och mindre betydelse i arbetet”83. Bibliotekarierna på de övriga 
biblioteken ansåg att systemet kommer fortsätta att vara viktigt för själva arbetet. Detta då 
datorer och ny teknik kommer att kräva mer av klassifikationens traditionella område av 
fysisk media. När det gäller ny teknik så var dock osäkerheten stor bland de tillfrågade. 

                                                 
81 Intervju KTH 
82 Intervju KTH 
83 Intervju KTH 



37 
 

Bibliotekarien på Göteborgs stadsbibliotek utryckte sig på följande sätt ”Nej det tror jag inte, 
det hela kommer att kompliceras med ny teknik och medier och så så viktigare vet jag inte”84.  
 
Huruvida klassifikationssystemet kommer att försvinna eller bytas ut med något annat i 
framtiden samt hur det skulle kunna ge utslag i yrkesrollen så var de flesta bibliotekarierna 
tveksamma. Det som bibliotekarierna kan enas om är att klassifikationssystemet kommer att 
vara kvar. Bibliotekarierna utrycker sig lite olika men kontentan är att ett system för att hålla 
ordning på samlingen anser de måste finnas. Dessutom så menar flera bibliotekarier att 
yrkesrollen är svår att förutse då den dels är i ständig förändring och dels för att ny teknik 
tillkommer vilket förändrar yrkesrollen. Bibliotekarien på Kalmar stadsbibliotek utrycker sig 
följande på frågan ”… något system måste ju finnas, men jag vet inte. Framtiden är så svår att 
veta då yrkesrollen förändras hela tiden och nya verktyg kommer till så det är så svårt att 
säga”85. Vilket tolkas som att då framtiden är oviss så kommer behovet av ett system finnas 
kvar men hur stort utrymme det får i en framtida yrkesroll är svårt att förutse. 
 
Inom området för hur bibliotekarier kommer att relatera arbetet till klassifikation i framtiden, 
så är de flesta bibliotekarier överens om att mycket kommer att kretsa kring ny teknik och de 
förändringar det innebär. Flera bibliotekarier menar att det kommer det att bli mer av ett 
databasstyrt område vilket innebär vissa förändringar i systemtänkandet. Bibliotekarien på 
Växjö universitetsbibliotek menade att klassifikationen kommer att bli mer osynlig och basera 
sig mer på ämnesord i ett databasbaserat sökande. Hon beskriver det som att ”När man söker i 
systemet via datorn efter medier så i många system förvandlar systemet ordet till en kod 
istället för ett ord och söker med hjälp av det istället”86. Även andra bibliotekarier är inne på 
samma linje och menar att systemet är kvar fast i en annan systemform. Bibliotekariens roll 
anpassas för att se till att informationen på ett säkert sätt kan slussas vidare i systemet. 
Bibliotekarien på Växjö stadsbibliotek utrycker sig följande i frågan om ifall hon tror att 
klassifikationssystemet kommer att ersättas i framtiden ”Jag tror att klassifikationssystemet 
hänger med även i framtiden fast i en annan form. I databaser och andra former då främst med 
specialbibliotekarier som hjälper till med att slussa information på ett säkert sätt som ger 
säkrare resultat”87. På KTH ansåg bibliotekarien att E-böcker är på stark frammarsch vilket 
kan leda till att klassifikationen i fysisk form minskar i betydelse. Detta kan innebära att man i 
framtiden som bibliotekarie inte relaterar sig till klassifikationssystemet på samma sätt. 
Bibliotekarien på KTH utrycker det som att ”e-böcker är på frammarsch då förändras rollen, 
man behöver inte hålla reda på böckerna på samma sätt längre. Man går mer mot 
internetbaserad organisation och jag tror inte att klassifikationssystemet kommer att ha 
samma betydelse i framtiden”88. Vilket tolkas som att då den fysiska samlingen minskar 
övergår klassifikationen till andra områden där den behövs. Vilket gör att dess betydelse för 
bibliotekariens yrkesroll blir mer indirekt då den finns kvar fast på ett annat plan i arbetet i 
form av dator baserade verktyg. 
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7. Diskussion 
 
Utgångspunkten för diskussionen kommer att vara uppsatsens frågeställning och utveckla 
resonemanget i förhållande till teorin och intervjuanalysen. Däremot så kommer inte 
diskussionen följa frågeställningarna konsekvent utan istället följa resonemanget i 
diskussionen. 
 
7.1 Yrkesrollen i arbetet med klassifikationssystemet 
 
För att få svar på forskningsfråga 3 och göra en korrekt bedömning av vad 
klassifikationssystemet betyder för bibliotekarierna i deras yrkesutövning, är det nödvändigt 
att se på hur bibliotekariernas olika yrkesidentiteter kan påverkas olika av arbete med 
klassifikation. En del av yrkesidentiteterna som Klasson89 och Ørom90 beskriver som 
förekommer på ett bibliotek kan ha annorlunda sätt att se på målen för sin yrkesutövning än 
sina övriga kolleger. Men de kommer däremot med stor sannolikhet att arbeta med 
klassifikationssystemet i sin yrkesutövning då det ingår i nästan allt som har med 
biblioteksarbete att göra. Detta gör att även om olika yrkesidentiteter kan ha olika åsikter på 
vad yrket fokuserar på, så kommer de ändå att arbeta med klassifikationssystemet och därmed 
påverkas av det i mer eller mindre grad. Detta framkommer i intervjusvaren där flera 
bibliotekarier menar att klassifikation ingår i allt man gör på biblioteket. Det är dessutom 
grunden i själva sökningsprocessen menar andra bibliotekarier vilket gör klassifikationen till 
ett vanligt inslag i yrkesvardagen. När bibliotekarierna utför de arbeten där de kommer i 
kontakt med klassifikationssystemet som sökningar i databaser och andra arbetsuppgifter, 
leder detta till att man som verksam bibliotekarie med tiden får en vana i att arbeta med 
systemet. Hur stor betydelsen blir för den enskilde bibliotekarien beror på hur stor del av 
yrkesutövningen som innefattar arbeten med klassifikationssystemet. I intervjuerna påpekar 
flera bibliotekarier detta vid flera tillfällen att desto mer man jobbar med systemet desto mer 
inverkan kan det ha på bibliotekariens yrkesroll och identitet. Med andra ord ju mer man 
arbetar med klassifikationssystemet desto större inflytande över bibliotekarien har det. 
Bibliotekarierna i studien har lång gedigen erfarenhet av att arbeta i bibliotek och med 
klassifikationssystem vilket ger deras åsikter viss tyngd i sammanhanget. 
 
I flera av sina verk så tar Maj Klasson upp ämnet biblioteksidentiteter och deras samverkan 
med bibliotekariearbete. Klasson menar i sin biblioteksforskning att när det gäller 
bibliotekariers yrkesroller så har bibliotekarierna ofta olika uppfattningar på var fokusen i 
deras yrken ligger. De olika rollerna har alla sina områden som de anser är viktigas i 
bibliotekariens arbete. Deras åsikter kan göra att de prioriterar och använder vissa delar av 
bibliotekets resurser mer än den typiske bibliotekarien. En av de roller som Klasson beskriver 
som kan tänkas ge denna effekt är förmyndarrollen. Då bibliotekarien ser det som sin plikt att 
bevara värderingar och sprida god kultur i form av klassisk litteratur och se till att den är 
bevarad till eftervärlden.91 Vilket leder till att kontakten med vissa delar av yrket blir mer 
återkommande än vanligt. Det kan innebära att bibliotekarien rekommenderar vissa böcker 
mer än andra och anser sig framför allt ha en slags beskyddande plikt gentemot den fysiska 
mediesamlingen. Vilket är ett exempel där klassifikationen har en särskild inverkan då 
bibliotekarien arbetar mer aktivt med att bevara ”sin” del av mediesamlingen. Då 
bibliotekarien ser arbetet med att underhålla samlingen som det hon anser är viktigare än 
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andra delar av biblioteksarbetet. Detta kan innebära att bibliotekarien utvecklar en speciell 
relation till ett område som annars skulle ha fått betydligt mindre utrymme i yrkesutövningen. 
Andra identiteter kan få en likande eller andra kopplingar till klassifikationssystemet. 
Folkbibliotekarierna i studien upplevs ha en liknande relation till ”sitt” klassifikationssystem 
och som Hansen påpekar bör man ta deras ”kulturella glasögon” med i beräkningarna när man 
ber dem beskriva deras eget klassifikationssystems del av deras yrkesroll, framför allt då de 
akademiska bibliotekarierna var betydligt mer tveksamma i frågan. 92 
 
I intervjumaterialet som behandlar bibliotekariernas arbetsvanor och arbetsrutiner så framkom 
en del skillnader mellan de akademiska bibliotekarierna och folkbibliotekarierna som studien 
innefattar. Folkbibliotekarierna som arbetade med klassifikation menar att 
klassifikationssystemet påverkar personen som arbetar med det på ett visst sätt. De gav 
exempel på hur man som frekvent användare av systemet utvecklar eller förstärker vissa 
personlighetsdrag både i och utanför arbetet. Påverkan anser de är ett resultat av ett ständigt 
tänkande i de systematiska banor som bygger upp klassifikationssystemets struktur. Detta 
anser bibliotekarierna får dem att ändra sitt tankesätt i vissa situationer eller utveckla vanor av 
att systematisera vissa delar av sin omgivning. Tvärt emot vad folkbibliotekarierna påstår så 
anser de akademiska bibliotekarierna att man som bibliotekarie inte alls utvecklar några 
särskilda drag eller vanor bara för att man arbetar med klassifikation. Då de menar att 
klassifikation inte har någon effekt på personerna som använder systemet. Möjligen att det 
kan dra till sig vissa personligheter med redan befintligt intresse av systematik men inte mer 
än så. Bibliotekarien med mest erfarenhet från flera olika typer av klassifikationssystem som 
intervjuades ansåg även att klassning tappat något av sin status inom yrket under de senare 
åren som hon jobbat som bibliotekarie. Detta gör att klassifikationen tappar udden av sin 
betydelse för de akademiska bibliotekarierna, medan folkbibliotekarierna anser att det skappar 
ett flertal olika drag när man arbetar med klassifikationssystemet.  
 
7.2 Klassifikationen i bibliotekarieyrket 
 
Att göra en bedömning av hur viktigt klassifikationssystemet är för en bibliotekarie i dennes 
yrkesroll och därmed få svar på forskningsfråga 1 visade sig inte vara helt enkelt. Bland annat 
då det visade sig i analyseringen av intervjuerna att det fanns ytterligare en spricka mellan 
folkbibliotekarierna och de akademiska bibliotekarierna i deras åsikter om hur viktigt 
klassifikationssystemet är för bibliotekarieyrket. Folkbibliotekarierna anser att systemet har 
en mer djupgående roll i deras arbete. De anser att klassifikationssystemet ingår och 
genomsyrar allt arbete som de utför på biblioteket. Vilket i sin tur gör att man med säkerhet 
kan säga att systemet har en framstående roll i dessa bibliotekariers dagliga arbete på 
biblioteket. Då de bibliotekarier som intervjuades har en aktiv roll som klassifikatörer på 
respektive bibliotek kan det dock bli svårt att se detta resultat som ett generellt drag för hela 
bibliotekariekåren. Andra bibliotekarier som inte jobbar lika aktivt med systemet kan anse att 
det inte är lika viktigt för dem som bibliotekarierna i studien. Bibliotekarierna nämner själva i 
intervjuerna att de inte tror att klassifikationssystemet har lika stor betydelse för alla 
bibliotekarier. Det som bibliotekarierna ser som den väsentliga delen av hur betydelsen ska 
bedömas är det själva aktiva arbetet med klassifikationssystemet. De ser alltså arbetet med att 
klassificera eller att hantera klassifikationer inom områden på biblioteket som avgörande för 
hur klassifikationssystemets betydelse avgörs. 
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De akademiska bibliotekarierna har ett annat sätt att se på betydelsen av 
klassifikationssystemet. De anser att betydelsen för klassifikationssystemet är begränsad till 
endast ett verktygs betydelse i bibliotekariens yrkesroll. Vilket innebär att de ser 
klassifikationssystemet som ett av flera verktyg de använder i arbetet och inte något som 
genomsyrar allt en bibliotekarie arbetar med. Detta ger systemet en tillbakalutad placering i 
deras yrkesroll då de ser systemet som ett verktyg som används vid behov och i en del fall kan 
bytas ut. En av bibliotekarierna ansåg även att den fysiska klassifikationens betydelse i 
yrkesrollen är på tillbakagång till fördel för internetbaserade verktyg. Vilket innebär att de 
akademiska bibliotekarierna ger systemet en betydligt mindre och simplare roll att spela inom 
yrkesrollen. Att sänka klassifikationssystemets betydelse till nivån av ett verktygs visar på en 
mer simpel attityd gentemot den praktiska delen av biblioteksarbetet. I intervjuerna med de 
akademiska bibliotekarierna så upplevde jag det som att de inte såg systemet på samma sätt 
som folkbibliotekarierna. De såg arbetet med klassifikationssystemet som bundet till de 
fysiska samlingarna vilket begränsar betydelsen som systemet kunde ha i yrkesrollen till en 
mycket lägre nivå än folkbibliotekarierna. Tittar man på Fens och Lindgrens forskning kring 
hur bibliotekarier ser på klassifikation så är uppfattningen inte bara begränsad till 
bibliotekarierna i studien, utan det finns en ökande attityd bland bibliotekarier där man ser 
klassifikations främst som ett praktiskt spörsmål.93 
 
Lite oväntat börjar en trend urskiljas mellan de akademiska bibliotekarierna och 
folkbibliotekarierna gällande åsikterna i klassifikationssystemets plats och betydelse för 
bibliotekariens yrkesroll. Trots att båda bibliotekstyperna innefattar bibliotekarier som har 
liknande bakgrund, ålder och har många år inom yrket har de väldigt olika syn på 
klassifikationssystemets betydelse. Detta tyder på en skillnad mellan 
biblioteksinstitutionernas uppfattning i hur bibliotekarien arbetar med systemet. Skillnaden 
har djupare rötter än de eventuella egna åsikterna hos bibliotekarierna på biblioteken, då 
trenden är tydlig genom en stor del av intervjusvaren och ger ett intryck av att det är mer än 
enskilda bibliotekarier som ligger bakom splitringen. Bibliotekarierna har en attityd och 
uppfattning som tyder på att de kanske inte har särdeles olika identiteter. Men har olika 
uppfattningar om förmedlingsarbetets betydelse i biblioteket där klassifikationssystemet är en 
viktig kugge i maskineriet. 
 
Inom förmedlingsarbetet och biblioteksidentiteterna så har det skett en stor förändring under 
de senaste femtio åren. Liksom Klasson så anser Anders Ørom att bibliotekariernas identiteter 
och målriktning ändrat fokus sedan sextiotalet och framåt. Under sextiotalet så var 
biblioteksidentiteten centrerad kring uppfattningen att biblioteket var centrum för vad som då 
sågs som kunskap och kultur. De dåvarande dominanta bibliotekarieidentiteterna, som 
Kulturförmedlaridentiteten och ämnesreferensidentiteten, såg som sin största uppgift att 
förmedla kultur och kunskap till den vanlige brukaren. Servicen var anpassad för den 
normativa brukaren som skulle förses med den kanoniserade bildningstraditionen. På senare 
år har denna bild förändrats då utvecklingen och moderniseringen av biblioteken slagit 
igenom. Nya sökfunktioner och datorernas intåg har förändrat målriktningen på servicen mot 
en mer individuell nivå. Brukarens behov ställs i centrum och räntabilitet och efterfrågan 
ersätter större delen av den kanoniserade nyförvärven. Bibliotekarieidentiteterna ändrar även 
dem karaktär bibliotekarieidentiteterna, som informationsförmedlaridentiteten och 
informationsorganisatörsidentiteten, får en mer konkurrensinriktad målsättning där varje 
enskild brukares behov ska kunna tillfredställas94. 
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Resultatet från intervjuerna ger ett intryck av att de akademiska bibliotekarierna inte anser att 
klassifikation har någon större betydelse i ett modernt bibliotekarieyrke. Folkbibliotekarierna 
har däremot en mer positiv bild på hur det används i det dagliga arbetet med 
informationssökningar mm. När man dessutom tittar på hur Øroms och Klassons 
forskningsresonemang där de menar att den klassiska bibliotekariesynen på den fysiska 
mediesamlingen som det viktigaste på biblioteket är på väg att försvinna. Vilket ger ett direkt 
utslag i hur bibliotekarierna ser på klassifikationssystemet som är bunden till just den fysiska 
mediesamlingen i medierna det är skapat för att representera. Detta blir tydligt då Ørom också 
påpekar att institutionsbibliotek som universitetsbibliotek har gått i ledningen för denna 
utveckling. Vilket också har gett utslag i det empiriska underlaget då det är de akademiska 
bibliotekarierna som kraftigast tar avstånd från klassifikationssystemets betydelse i 
yrkesrollen. Folkbibliotekarierna har däremot inte gått så långt fram i sitt tänkande utan ställer 
sig lite mer konservativt i förhållande till sina akademiska kollegor. De menar att 
klassifikationssystemet fortfarande har stor betydelse men kommer kanske bli mer osynligt i 
de framtida tekniskt avancerade biblioteken. Vilket gör att jag får intrycket av att 
folkbibliotekarierna anser att klassifikationssystemet kommer att fortsätta vara viktigt men att 
det kommer att få en tillbakadragen roll i takt med att den fysiska mediesamlingen minskar 
och det tekniska informationsflödet ökar. Deras akademiska kolleger anser däremot att just 
denna förändring kommer göra att klassifikationssystemets betydelse minskar i samma takt 
som det försvinner från bibliotekets fysiska bestånd. 
 
7.3 Klassifikation i biblioteket 
 
Som tidigare utstakat så minskar klassifikationens status på biblioteken där det traditionellt 
har haft sitt starkaste fäste. Vilket gör det lite svårare att utreda svaret på forskningsfråga 2 där 
jag försöker ta reda på hur arbetet påverkas av att jobba med klassifikationssystemet, det blir 
svårt att se påverkan när det man ska undersöka blir mer och mer osynligt i takt med den 
tekniska utvecklingen. Frågan i sig är svår att besvara då det kan bli svårt att se hur 
bibliotekarien påverkas av ett system som blir en allt mindre del av arbetsrutinen, däremot 
kan man se hur förändringen påverkar arbetet med klassifikationssystemet och därmed 
yrkesrollen. Då klassifikationssystemet uppfanns så fyllde det ett behov att dela in och ordna 
upp den kunskap som då fanns. I den då framväxande moderna biblioteksvärlden där alla 
bibliotek skulle ha en enhetlig samlingsstruktur behövdes klassifikationssystemet för att göra 
det lättillgänglig. Samma princip ligger även bakom klassifikationssystemets nedgång då den 
nya tekniken syftar till att göra bibliotekens resurser mer lättillgängliga. I biblioteket handlar 
det om informationssökningsdatorer och lånediskar som gör samlingen mer användarvänlig 
för den enskilde brukaren. I takt med att biblioteken har digitaliserats så har klassifikationens 
fysiska betydelse minskat som bibliotekarierna på de akademiska biblioteken påpekade i 
forskningsintervjuerna. Denna utveckling går saktare på folkbiblioteken men enligt Øroms 
forskning så är trenden tydlig. Om klassifikationens inflytande minskar både i biblioteket och 
i bibliotekariernas yrkesroll så borde framtiden inte se ljus ut för systemet.  
 
I intervjumaterialet som berör klassifikationssystemet som ett nödvändigt system i framtiden 
har dock ett annat mönster framträtt. Samtliga bibliotekarier som intervjuades menade att 
klassifikationssystemet inte kommer att försvinna och att det alltid kommer att behövas inom 
biblioteksvärlden. Flera av bibliotekarierna poängterar att ett system för att ordna upp den 
fysiska mediesamlingen måste finnas för att biblioteket ska kunna fungera. De anser att 
klassifikationssystemet kommer ligga kvar på samma nivå av betydelse eller minska något 
inom den närmaste framtiden. Flera av bibliotekarierna ser även den tekniska utvecklingen 
som det som kommer att ha betydelse för klassifikationssystemets plats i bibliotekariens 
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framtida yrkesroll. En bibliotekarie menar att ämnesord istället för traditionell klassning 
kommer att överta rollen som primär indelningsfunktion i internetbaserade databaser. I detta 
mer teknikbaserade bibliotek kommer klassifikationen alltså finnas kvar i en mer osynlig 
förändrad form än den har nu. Kontentan av resonemanget är att ett system för att 
tillhandahålla bibliotekens mediesamling, både i databaser och i den fysiska samlingen, måste 
finnas kvar. Systemet kommer möjligtvis att förändras eller delvis ersättas med datorverktyg 
men kommer aldrig att ersättas helt, som enligt Budd kommer att bli tvungna att hantera ett 
ständigt växande flöde av information95. 
 
Behovet av ett system kommer alltså att kvarstå även när biblioteket och samhället 
moderniseras. Moderniseringen i sig är enligt Bauman inte egentligen ett hot mot den ordning 
som klassifikation står för. Då klassifikation i sig är en produkt av det moderna samhället där 
ordningen som klassifikation skappar är livsnödvändig för att samhällets funktioner ska 
fungera. Tekniken är ett led i utvecklingen av det moderna samhället och därmed är det också 
beroende av ordning för att fungera. Bauman menar att modernisering är ett resultat av 
samhällets strävan mot den ordning som klassifikation står för. Detta menar också Bauman är 
ett resultat av människans strävan efter trygghet i sin omgivning som moderniseringen kan 
erbjuda96. Med teknikens hjälp kan man dela in och organisera fakta på ett effektivare sätt men 
principen är den samma som det fysiska klassifikationssystemet. Vilket gör att man som 
medborgare i det moderna samhället kan se både på dataskärmen och i det fint ordnade 
hyllorna i biblioteket att allt är som det ska. Detta i sin tur gör att människan känner ett mått av 
trygghet i förutsägbarheten i sin omgivning. 
 
Detta har också gett ett utslag i intervjumaterialet då de flesta av bibliotekarierna menar att det 
finns en stark koppling mellan ordningen i biblioteket och bibliotekariens yrkesroll. 
Folkbibliotekarierna som är de som tydligast ser ett samband mellan ordningen och deras yrke 
menar att det ger utslag i arbetet och i yrkesrollen. Detta ges utryck i arbetet genom att man blir 
mer ordningsam ju mer man jobbar. Som bibliotekarie får man helt enkelt ett sätt att arbeta 
som visar att systemet och ordningen som det strävar efter att skapa drar utövaren med sig när 
man praktiserar det. Detta sker helt utan utövarens är medveten av det menar de 
folkbibliotekarier som jag har talat med och de ser det som en naturlig effekt av att man arbetar 
med samlingarna. De akademiska bibliotekarierna håller inte med i samma utsträckning som 
folkbibliotekarierna. Istället menar de akademiska bibliotekarierna att ordningen är väldigt 
viktig för biblioteket men de ser andra saker kopplade till ordning än folkbibliotekarierna. De 
ser själva sökbarheten av bibliotekets mediesamling som den viktigaste effekten av ordningen i 
biblioteket. Bibliotekariens uppgift blir att utforska mediernas innehåll så sökningarna får ett så 
bra utfall som möjligt. Den fysiska ordningen och eventuella effekter av den ser de som 
självklara men att den biten är mer kopplad till lånehallen där andra än bibliotekarien 
tillbringar mest tid. Vilket gör att eventuell påverkan av yrkesrollen kan ske men i så fall när 
man jobbar med att göra medier sökbara i bibliotekens söksystem. 
 
Bibliotekarierna i studien har alltså två sätt att se på arbetet med klassifikationen och den 
ordning som blir resultatet av det. Folkbibliotekarierna menar att arbetet i sig skapar en ordning 
som ger utslag i yrkesrollen. De akademiska bibliotekarierna menar att ordningen är något som 
man strävar efter och skapar genom att jobba med klassifikation. Båda menar dock att 
ordningen är viktig och något som biblioteken måste uppnå för att kunna fungera. Denna 
strävan mot en ordning som möjliggör människans samhällsfunktioner menar Bauman finns i 
alla moderna institutioner. För biblioteken så är den funktionen ordningen i hyllorna och 
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databaserna där brukarna kan söka information. Bibliotekens funktion blir ett resultat av att 
bibliotekariens arbete med klassifikation. Detta ger också utslag i klassifikationens betydelse 
för bibliotekariens yrkesroll. Då intervjumaterialet visar att ordningen och behovet av 
klassifikation ger utslag i hur bibliotekarien arbetar. Biblioteken i sig ser lite olika på vad i 
arbetet med att skapa sökbarheten i klassifikationen som påverkar yrkesrollen. Folkbiblioteken 
ser sökbarhetens validitet i den fysiska samlingen medan de akademiska biblioteken anser att 
sökbarheten ligger närmare arbetet med klassificeringen av medierna.  
 
 
7.4 Bibliotekarien och systemens utformning  
 
Att forska i betydelsen av ett visst klassifikationssystem i bibliotekariens yrkesroll blir lite 
ensidigt när man tar med det faktum att andra bibliotek använder ett annat system med i 
beräkningarna. Det Svenska SAB liksom många andra klassifikationssystem är mycket svårt 
att bemästra helt då systemen har en tendens att vara komplicerade och kan orsaka svårigheter 
för bibliotekarier som arbetar med dem, vilket gör ämnet ännu mer intressant när man betänker 
att det finns fler än ett klassifikationssystem på svenska bibliotek. Detta faktum gör att om man 
vill försöka ge en bra bild i vad klassifikationssystemets betyder i bibliotekariens yrkesroll bör 
man ta med övriga system i beräkningarna, forskningsfråga 4 går in på kärnan i ämnet om olika 
klassifikationssystem eller modifieringar av dessa kan ha annorlunda inverkan på 
bibliotekariens yrkesroll. I Sverige är SAB normen på de flesta svenska bibliotek fast 
modifieringar eller andra system används på vissa svenska bibliotek som har behov av det. 
Vilket kan leda till att speciella förutsättningar kan uppstå vid arbetet med klassifikationen och 
samarbetet mellan bibliotek.  I utvärderingen kring klassifikationens betydelse för 
bibliotekariens yrkesutövning ingår möjligheten att förändra eller anpassa bibliotekets 
klassifikationssystem. Användandet av ett modifierat klassifikationssystem förväntades i vissa 
fall resultera i ett skifte i vissa rutiner samt relationen med användare som måste anpassa sig 
till ett annorlunda system. De olika biblioteken i studien har en liknande uppgift och 
serviceansvar till sina brukare men har i vissa fall modifierat klassifikationssystemet. 
Resultatet av analysen av intervjuresultatet pekar emellertid på ett något oväntat resultat i hur 
bibliotekarien ser på olika klassifikationssystem och samarbetet mellan dem.  
 
I praktiken när det gäller hur bibliotekarierna ser på klassifikationssystemets funktion i 
biblioteket. Så pekar de flesta intervjuresultaten mot hur man som bibliotekarie arbetar med 
klassifikationssystemets ramverk och begränsningar. De bibliotekarier som intervjuades i 
studien menar, oavsett vilken typ av klassifikationssystem som biblioteket använder, att man 
som bibliotekarie måste anpassa sig lite efter de behov som finns. Bibliotekarien kan inte ändra 
på klassifikationssystemets ramverk eller ämnesklassifikationerna. Utan för att kunna bedriva 
verksamheten på ett bra sätt så får man som Ducander menar anpassa sig efter sin anställning 
och arbetsuppgifter för att nå ett så bra resultat som möjligt. Bibliotekarien får ställa de egna 
åsikterna åt sidan och låta systemet bestämma hur man ska klassificera. Som en av 
bibliotekarierna säger så ska kokböcker stå på hyllan för kokböcker och om en bok handlar om 
matlagning ska den stå på hyllan för kokböcker. Detta gör att man som bibliotekarie enligt 
intervjusvaren blir förpliktigad att anpassa sitt arbete efter bibliotekets klassifikationssystem 
ser ut. Modifikationer i klassifikationssystemet ställer alltså i sig krav på bibliotekarien och 
detta kan i sin tur leda till att man som yrkesverksam bibliotekarie kan växa in i sin yrkesroll 
och anta olika slags yrkesroller beroende på vilken anställning man får under sin karriär97. Som 
bibliotekarie får man alltså en slag pliktkänsla att rätta sig i ledet efter de kvalifikationer som 
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klassifikationssystemet och arbetsuppgifterna sätter upp. Enligt intervjusvaren gäller detta alla 
typer av klassifikationssystem och inte bara det svenska, utan enligt bibliotekarierna i studien 
har alla klassifikationssystem samma funktion i biblioteket. 
 
I intervjuresultatet finns det dock ett alternativ där en av bibliotekarierna står ut från 
majoriteten i frågan. Bibliotekarien menar att man som individ visst kan påverka och anpassa 
klassifikationen. Då själva klassifikationen i sig är en tolkningsfråga bunden till bibliotekarien 
och bibliotekarien i sig är en individ med egna åsikter. Vilket gör att när klassifikationen i sig 
ska göras så är det bibliotekariens åsikt som bestämmer vid de avgörande situationerna. Med 
detta menar bibliotekarien att den mänskliga faktorn alltid finns med i de beslut som fattas. 
 
Klassifikationssystemet i sig upplevs alltså som väldigt strikt och utstakat av bibliotekarierna. 
De förändringar som görs handlar mest om lokala utbrytningar som kan innefatta lokala 
samlingar om orten mm. Detta ställer stora krav på bibliotekarien och dennes ansvar mot 
brukarna och deras förväntningar. I intervjusvaren menar dock samtliga bibliotekarier att 
användarna har en väldigt stor tilltro till bibliotekariens kunskaper om deras system. Brukarna 
ser bara funktionaliteten i systemet som gör att det är lätt kan söka efter det som de vill ha. 
Ordningen som systemet skapar och den funktionalitet som det ger är det som bibliotekarierna 
och brukarna strävar efter. Vilket innebär att även om biblioteket skulle använda ett annat 
klassifikationssystem än det traditionella SAB, eller andra modifikationer av det samma, så 
menar bibliotekarierna att brukarna inte skulle bry sig nämnvärt utan lita på att bibliotekarierna 
vet vad de gör. 
 
Att arbeta med klassifikationssystemet har alltså sina sidor och kan ge en del utslag i hur man 
arbetar då systemet i sig är väldigt svårt att förändra. Detta gör systemet väldigt osmidigt och 
otympligt att arbeta med. Orsaken är att samma princip som gör att klassifikationssystemet 
fungerar också innebär att det blir så oflexibelt och svårt att arbeta med. 
Klassifikationssystemets uppgift som Bauman beskriver är att dela in världen i kategorier som 
kan ordnas och sorteras enligt önskemål. Detta gör att när systemet har angett att något tillhör 
en kategori stannar det vid det där oavsett vad andra anser. Vilket minimerar felaktigheter och 
missförstånd när två personer har olika åsikter om medier. Bauman benämner detta som 
tvetydighet att två saker kan betyda likadant. Dock så leder samma princip till att bibliotekarien 
tvingas anpassa sig för att förhindra tvetydighet. Vilket Bauman ser som det som hotar 
omkullkasta ordningen som biblioteket är beroende av för att fungera98. Detta leder dock till att 
bibliotekarierna som arbetar med systemet blir i vissa fall begränsade i sin yrkesutövning. 
Intervjumaterialet visade att majoriteten av bibliotekariekåren ser detta som en nödvändighet 
och ser inga problem med att begränsa sig till klassifikationssystemets ramar. Om det uppstår 
komplikationer när bibliotekarierna arbetar med systemet ser de det som ett tillfälle att lära sig 
mer om systemet i stället för att ifrågasätta dess ramverk. Resultatet av klassifikationssystemets 
orubblighet blir att bibliotekarierna anpassar sig så mycket som möjligt för att minimera 
tvetydighet och se till så klassifikationssystemet behåller sin sökbarhet. Bibliotekarierna 
framhåller alltså ordning liksom sökbarhet som det väsentliga i klassifikationssystemens plats i 
biblioteket.  
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8. Slutsatser 
 
 
I detta avsnitt kommer ja att presentera de slutsatser som har framkommit i min forskning. 
Upplägget kommer att utgå ifrån uppsatsens frågeställningar för att redogöra resultatet av min 
forskning. Jag har valt att presentera slutsatserna på forskningsfråga ett och tre som en enhetlig 
text, då resultaten delvis hänger ihop, och därefter fråga två och fyra. 
 
8.1 Betydelser i yrkesrollen 
 
Den första forskningsfrågan tog upp hur viktigt klassifikationssystemet är för bibliotekariens 
yrkesroll. Den andra forskningsfrågan handlar om hur klassifikationssystemet påverkar 
bibliotekariens arbete. Forskningsfråga tre gällde vad klassifikationssystemet betyder för 
bibliotekariens yrkesutövning. Den sista forskningsfrågan tar upp frågan om olika 
klassifikationssystem eller modifieringar av systemen kan påverka bibliotekariens yrkesroll. 
 
Beträffande den första och den tredje forskningsfrågan så har resultaten av mina 
undersökningar pekat åt både förväntade och icke förväntade resultat. Beträffande hur viktigt 
klassifikationssystemet är för bibliotekariens arbete så blev resultatet ganska väntat att det är 
viktigt då det genomsyrar nästan allt arbete man gör på biblioteken. Klassifikationssystemet 
finns med i tankarna i allt arbete från att sätta upp böcker i bokhyllorna till att arbeta med 
databaser där klassifikationens ämnesord och ämnesindelning blir centrala delar av arbetet. 
Vilket innebär att klassifikationen blir själva kärnan i sökbarhetsarbetet på biblioteket vilket är 
själva tanken med klassifikationssystemet. Som Bauman beskriver i sina teorier99 så blir 
klassifikation sökbarheten och ordningen som bibliotekarierna använder när de arbetar. Att 
säga att klassifikationssystemet betyder lika mycket för alla bibliotekarier är däremot inte 
möjligt, resultatet från forskningsintervjuerna visar att det beror på hur mycket och aktivt man 
jobbar med systemet som bestämmer hur viktigt det är för bibliotekariens yrkesroll. För en 
systembibliotekarie som arbetar aktivt med klassifikation betyder systemet betydligt mer än för 
en bibliotekarie med administrativa arbetsuppgifter t.ex. en bibliotekarie med ekonomiskt 
ansvar som bara kommer i kontakt med systemet vid enstaka tillfällen som arbetspass i en 
informationsdisk.  
 
Något som däremot var lite förvånande är den tydliga skiljelinjen mellan de akademiska 
bibliotekarierna och folkbibliotekarierna i frågan om vad klassifikationssystemet betyder för 
bibliotekariens yrkesroll. Det förväntades att det skulle skilja lite grann mellan de olika 
bibliotekarierna var väntat då de alla är olika individer med lite olika bakgrunder i 
biblioteksyrket. Men jag hade inte väntat mig att de akademiska bibliotekarierna, liksom 
folkbibliotekarierna, skulle ha samma åsikter inom sina institutioner i så många frågor som 
kom upp i intervjuresultatet. Resultatet tyder på en splitring mellan de olika institutionerna som 
visar på en tydlig skillnad i synsätt om vad de anser om klassifikationssystemets plats i 
bibliotekariens yrkesroll. 
 
När det gäller folkbibliotekarierna så får jag intrycket av att klassifikationssystemet har en 
ganska stor betydelse i deras yrkesroll. De ser systemet inte bara som en del av det dagliga 
arbetet utan något som genomsyrar allt arbete i biblioteket. Vilket jag tolkar som att de anser 
att nästan allt arbete som utförs i biblioteket är knutet till klassifikationssystemet i en eller 
annan form. Folkbibliotekarierna anser också att ju mer som man arbetar med 
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klassifikationssystemet desto större blir dess inverkan på hur man tänker och arbetar som 
bibliotekarie. Några folkbibliotekarier ger konkreta exempel på hur man kan formas av 
systemet och får en att tänka på ett visst sätt. Därmed kan man fastställa folkbibliotekariernas 
ståndpunkt om att klassifikationssystemet är en viktig del av deras yrkesvardag och yrkesroll, 
jag får också intrycket av att folkbibliotekarierna upplevs arbeta närmare det som anses vara 
det mer traditionella biblioteksarbetet. De identifierar sitt arbete med arbetet med 
klassifikationen och den fysiska mediesamlingen som klassifikationen skapades för att ordna 
och upprätthålla. 
 
De akademiska bibliotekarierna som studien innefattar är av en helt annan åsikt än sina 
kolleger på folkbiblioteken. De anser att klassifikationssystemet inte alls påverkar 
bibliotekariens yrkesroll utan de ser relationen mellan klassifikationssystem och bibliotekarien 
i ett helt annat ljus. Att arbeta med systemet ser de akademiska bibliotekarierna inte som någon 
anledning att utveckla några särskilda drag eller särskilda tankesätt bara för att man jobbar med 
ett klassifikationssystem. De ser klassifikationssystemet som ett av flera verktyg bland 
bibliotekariens arbetsredskap och är inget som har någon stor inverkan på deras yrkesroll eller 
yrkesvardag. Detta ger mig intrycket av att de ser den fysiska delen av klassifikationssystemets 
funktion som något mycket enklare och simplare än sina kolleger på folkbiblioteken. En 
bibliotekarie jämför klassifikationssystemet med ett verktyg som man använder för att göra 
jobbet, på samma sätt som jag tänker att en bilmekaniker använder sin skiftnyckel när han 
reparerar bilar, och det kan vara något som behövs men inget som är en betydande del av hur 
man ser på sitt yrke eller yrkesroll. 
 
När man tittar närmare på hur de båda olika institutionerna ser på klassifikation i sin yrkesroll 
så tror jag att det är något mer bakom den skarpa skillnaden i åsikter än tillfälligheter. En 
förklaring som man kan tänka sig ligger bakom denna splittring mellan institutionerna är den 
snabba tekniska utvecklingen som har skett inom biblioteksvärlden under senare år. Under 
bibliotekens tidigare historia så var klassifikationssystemet kung över sin lilla institution av 
böcker som behövde hållas i ordning. Med datorernas intåg har denna ställning förändrats och 
flera av bibliotekarierna ser den tekniska utvecklingen och datoriseringen som 
klassifikationens framtid. Om man tittar på vad detta för med sig så innebär detta att 
klassifikationssystemet kommer att flytta in i datorerna och i takt med att den fysiska 
mediesamlingen minskar bli mer och mer osynligt. När systemet flyttar in i datorn så får det en 
mer undanskymd roll i arbetet däremot försvinner inte själva sökbarheten som är själva 
grunden i systemets funktion. Att söka i datorn leder till ett annat sätt se på 
klassifikationssystemet, man ser inte systemets delar på samma sätt som man ser hyllornas 
indelning och böckernas hyllor, man ser sökmotorn och de ämnesord som man använder där 
som det centralla i sökfunktionen. Detta leder i sin tur till att klassifikationens påverkan på 
yrkesrollen blir mer osynlig och inte längre lika självklar som den en gång var. 
 
Den tekniska utvecklingen inom biblioteksvärden i form av allt starkare efterfrågan av 
databaser och E-böcker är några av de element i biblioteksvärlden som flyttar bibliotekariens 
fokus från fysiska medier till tekniska. De akademiska biblioteken som erbjuder sin service till 
en mer krävande grupp av användare leder denna utveckling. Vilket i sig inte är så förvånande 
då universiteten ofta ligger i framkant med de pågående vetenskapliga framstegen i samhället. 
Detta leder till att klassifikationssystemet får en mer tillbakadragen plats i de akademiska 
bibliotekariernas yrkesroll medans folkbibliotekarierna, som har en helt annorlunda 
användarbas och har en mer konservativ hållning, fortfarande ser den fysiska samlingen som 
kärnan i deras sökningsarbete och därmed deras yrkesroll. 
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8.2 Klassifikationens påverkan  
 
Angående forskningsfråga två som gällde hur bibliotekariens arbete påverkas av att jobba med 
klassifikationssystemet så har resultaten speglats av den tidigare splitringen mellan 
institutionerna. Splitringen av åsikter mellan de akademiska bibliotekarierna och 
folkbibliotekarierna finns alltså representerade i flera frågor och är inte isolerad kring ett ämne 
eller en ståndpunkt. Denna splitring kan även ses som naturlig i frågan om hur bibliotekarierna 
påverkas av klassifikationssystemet då de båda institutionerna har ett annorlunda sätt att arbeta 
och deras yrkesidentiteter kan vara totalt olika ifrån folkbibliotekarierna. Vilket gör att vissa 
skillnader i biblioteksinstitutionernas åsikter kan vara en följd av skillnaden i deras sätt att 
arbeta. Dock så blev resultatet av analysen av det empiriska materialet så tydligt att det inte går 
att bortse från att det finns en särskild skillnad i hur bibliotekarier ser på arbetet med 
klassifikationssystemet som övergår de vanliga institutionella olikheterna.  
 
Folkbibliotekarierna ser påverkan av klassifikationssystemet som att man som bibliotekarie får 
ett slags tänkande i systematik av att använda systemet. Den påverkan som 
klassifikationssystemet ger har alltså en stor inverkan på bibliotekariens personlighet enligt 
folkbibliotekarierna. Några går så långt att de gör liknelser med generella drag som de anser att 
man får som bibliotekarie av att använda klassifikationssystemet. Detta tyder på en stor tilltro 
till att systemet är något som har en central roll i deras yrkesutövning och påverkar deras 
yrkesroll därefter. 
 
De akademiska bibliotekarierna är av en annan åsikt och menar att man inte alls påverkas av att 
arbeta med klassifikationssystemet. De anser att det möjligen kan attrahera en sorts 
personligheter som tycker om att jobba med systematik men inte att man kan påverkas av 
systemet när man väl arbetar med det. De akademiska bibliotekarierna anser alltså att 
klassifikation är en del av arbetet som allt annat en bibliotekarie arbetar med, och har därför 
ingen särskild påverkan annat än att vissa tycker om att arbeta med det på samma sätt som att 
andra bibliotekarier kan tycka om att göra bokrecensioner.  
 
Man kan alltså se en tydlig åtskillnad i åsikter mellan folkbibliotekarierna och de akademiska 
bibliotekarierna. Folkbibliotekarierna ser påverkan som något naturligt då de ser 
klassifikationssystemet som naturlig del av deras yrkesvardag. De akademiska biblioteken ser 
det som en del av arbetet som vilken arbetsuppgift som helst och därmed något som inte är 
något speciellt utan dess påverkan är precis lika stor som något annat. Om man väger in 
resultaten från forskningsfrågorna ett och tre i ekvationen så ser man ett mönster som jag ser 
som en följd av utvecklingen inom bibliotekarieyrket som Ørom förespråkar. 
Folkbibliotekarierna som har en mer gammaldags syn på biblioteksyrket utgår ifrån en 
ptolemaisk bild av bibliotekarieyrket. Där de ser sig som den viktiga förmedlaren av god 
litteratur och där det gamla pålitliga klassifikationssystemet är en mycket viktig komponent i 
arbetet och påverkas på ett mer personligt plan av arbetet med klassifikationssystemet. Medan 
de akademiska bibliotekarierna har en mer modern kopemikansk syn på hur 
klassifikationssystemets påverkan. Vilket innebär att alla nya tekniska komponenter och 
brukares krav får genomslag inom bibliotekarieyrket. Där klassifikationssystemet bara är ett av 
många verktyg som används i arbetet och därmed mister sin speciella kultstatus som det har 
hos folkbibliotekarierna.100 
 

                                                 
100 Ørom (1993) 
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Något som bibliotekarierna i studien var ganska överens om var hur denna påverkan kommer 
att ge utryck i framtiden. Där de anser att med teknikens intåg så kommer denna påverkan att 
minska i takt med att klassifikationen flyttar in i datorn. Däremot tror inte bibliotekarierna att 
klassifikationen kommer att försvinna då själva behovet av att klassificera kommer att finnas 
kvar även i framtiden. Vilket gör att klassifikationen i framtiden kommer att bli mer osynligt 
men inte mindre viktigt, detta gör att påverkan i form av interaktionen med själva medierna 
minskar i takt med den fysiska mediesamlingen. Något som kan rädda klassifikationens 
inflytande är att i alla bibliotek så finns det alltid ett behov av att upprätthålla ordningen, även i 
ett helt teknikbaserat bibliotek och ordningen i sig blir den påverkan som kommer att ge mest 
utslag även om det blir i en mindre form än tidigare 
 
 
8.3 Klassifikationens olika former  
 
 
När det kommer till forskningsfråga fyra, som tar upp frågan om modifierade eller olika 
klassifikationssystem kan påverka bibliotekariens yrkesroll, så visar resultatet av min forskning 
att bibliotekarierna vara sällsynt eniga i frågan. De anser att grundfunktionen i 
klassifikationssystemen är den samma och detta gör att oavsett vilket system man använder så 
bygger de på samma princip. Detta gör att det inte blir någon större skillnad i arbetet eller 
användningen av klassifikationssystemet oavsett vilket system man använder. Bibliotekarierna 
ser alltså själva funktionen med systemet som viktigt inte hur själva systemet ser ut, detta 
gäller både modifieringar av klassifikationssystem och om det är olika system som det svenska 
SAB eller det amerikanska DDC. De anser att man får anpassa sig lite till det system som 
biblioteket använder och att det är bibliotekets behov som bestämmer vilket system man ska 
använda. 
 
Bibliotekarierna i studien upplevs ha en väldigt stark pliktkänsla gentemot biblioteket och dess 
användare. Att ha olika klassifikationssystem uppfattas inte som något problem då de anser att 
alla system har i princip samma funktion. Om det uppstår svårigheter vid eventuella 
samarbeten med bibliotek som har olika system så får man lösa dem når problemen uppstår. 
Detta ger mig intrycket av att bibliotekarierna inte ser systemet som problemet utan de anser, 
som Ducander säger i sin forskning101 om bibliotekariens utbildning, att de själva behöver växa 
in i rollen som bibliotekarie beroende på vilken anställning och arbetsuppgifter de antar när de 
börjar arbeta. 
 
Denna syn på funktionalitet finns även i synen på hur användare ser på bibliotekariens 
yrkesroll i förhållande till klassifikationssystemet. Jag drar därför slutsatsen att bibliotekarierna 
anser att bibliotekets brukare har en väldigt stark tilltro till att bibliotekarier vet vad de gör, och 
att använder klassifikationssystemen till sin bästa funktion oavsett vilket system de använder. 
Detta är lite av kärnan till hur bibliotekarierna i studien ser på klassifikationens roll i 
biblioteket, det är funktionaliteten som är viktig inte personliga inställningar eller om ett 
system är bättre än det andra. Huvudsaken är att själva tillförlitningen av sökbarheten som 
Bauman102 pratar om i sina teorier om människans indelning av kunskap inte försämras och att 
själva ordningen i biblioteket och dess medier upprätthålls. 
 
 

                                                 
101 Ducander (1999) 
102 Bauman (1993) 
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9. Sammanfattning 
 
Inom bibliotekarieyrket så är klassifikation ett av de vanligaste inslagen i arbetsrutinen på 
biblioteket. Det används dagligen i sökningar i mediesamlingarna och är det viktigaste 
redskapet för att hålla ordning i biblioteket. Inom biblioteksvärlden har det debatterats om att 
de svenska biblioteken ska byta ut vårt egenhändigt gjorda SAB mot det amerikanska DDC.  
Detta har skapat en debatt huruvida det ena är bättre än det andra och har väckt frågan om hur 
viktigt klassifikationssystemet egentligen är för bibliotekariens yrkesroll och identitet. Syftet 
med denna uppsats är att försöka ta reda på hur viktigt klassifikationen är för bibliotekarien i 
dennes yrkesutövning och yrkesroll. Detta hoppas ge en bättre förståelse för hur bibliotekarien 
relaterar sitt yrke till det system som är ansvarigt för att upprätthålla ordningen i biblioteket. 
Utifrån detta syfte och ämne utarbetades följande frågeställningar: 
 

1. Hur viktigt är klassifikationssystemet för bibliotekariens yrkesidentitet och 
yrkesroll? 

2. Hur påverkas bibliotekariens arbete av att jobba med ett klassifikationssystem? 
3. Vad betyder klassifikationssystemet för bibliotekarien i dennes yrkesutövning? 
4. På vilket sätt kan bibliotekariens yrkesroll påverkas om biblioteken använder 

modifieringar eller olika klassifikationssystem? 
 
 Metoden som användes för att skapa ett empiriskt underlag för forskningen var 
forskningsintervjuer med fem bibliotekarier med ansvar inom katalogisering och klassifikation. 
Intervjuer samt uppföljningsintervjuer gjordes under perioden 20080301-20090115. 
Biblioteken som valdes ut var tre folkbibliotek och två akademiska bibliotek. 
 
Den tidigare forskningen som behandlar klassifikation och bibliotekariens identitet tar upp 
olika sidor av båda ämnena men sällan har de relateras till varandra. Både inom forskningen 
och i debatten om klassifikationssystem diskuteras systemens lämplighet och funktioner för 
olika länder eller bibliotek. Inom området för yrkesidentiteter tar forskningen ofta upp hur 
yrken och identiteter reagerar på förändringar eller relationer inom yrket. Där forskningen visar 
att många faktorer kan påverka yrkesidentiteten som relationer med närbesläktade yrken, 
bakgrund samt arbetsredskap. 
 
Det teoretiska underlaget för forskningen som har använts är bland andra Maj Klassons 
forskning om bibliotekarieidentiteter i den nya högskolan. Klasson har forskat om 
bibliotekarieidentiteter och hur de har förändrats och påverkats i utvecklandet av den nya 
högskolan. I sin forskning kommer klasson fram till att högskolebiblioteken har gått från 
anotoma bildningsinstitutioner till serviceinrättningar för den nya högskolan. En annan 
forskares teorier som har använts är Anders Øroms forskning om bibliotekarieidentiteternas 
förändring från sextiotalet och framåt. Ørom menar i sin forskning att 
bibliotekarieidentiteterna har blivit mer utåtriktade och serviceinriktade i takt med att 
biblioteket moderniseras. 
 
Den andra halvan av teorin som har använts är Zygmunt Baumans postmodernistiska teori om 
samhällets modernisering. Baumans menar i sin forskning att bakom samhällets 
modernisering så ligger människans vilja att tämja och ordna sin omgivning. För att 
människan ska kunna känna sig väl till mods ska allt runt omkring vara försåtligt och uppdelat 
så att det kan kontrolleras och förutsägas. En av dessa funktioner som människan skapat är 
klassifikationssystemet där människan vill kunna dela in all världens kunskap i ett förståeligt 
system. Detta system menar Bauman är ett resultat av moderniseringen i samhället och har 
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blivit oumbärligt för biblioteken. Utan klassifikation ingen ordning vilket leder till kaos 
menar Bauman. 
 
Resultatet av analysen av den empiriska undersökningen visar att det finns en viss distans 
mellan folkbiblioteken och de akademiska biblioteken. Folkbibliotekarierna menade att 
klassifikationssystemet hade en stor inverkan på deras yrkesroll. De menade att man formas 
och påverkas av att arbeta med systemet. De akademiska biblioteken däremot menade att 
klassifikationssystemet var mycket mindre betydelsefullt och inte alls hade samma inverkan 
på yrkesrollen.  
 
Vid en närmare analys av skillnaden i de olika institutionerna framkom en teori och ett mönster 
i resultatet. De akademiska biblioteken med sin starka framförhållning och modernare 
inställning hade ett annat sätt att se på klassifikation än folkbiblioteken. Utvecklingen inom 
bibliotekarieyrket som Klasson och Ørom förespråkar har gjort att klassifikationen fått en mer 
undanskymd roll i det moderna tekniska biblioteket. Funktioner inom datorbaserade 
sökningsredskap har gjort klassifikation mer osynligt och det har i sin tur påverkat 
bibliotekariernas relation till systemet. Folkbiblioteken som inte har hunnit lika långt fram i 
moderniseringen av biblioteket och är mer traditionella och har en närmare relation till 
klassifikationssystemet än sina kolleger på de akademiska biblioteken. 
 
En sak som alla bibliotekarier kom överens om är att behovet av klassifikation kommer att 
kvarstå. Klassifikationssystemet kan förändras och byta skepnad med teknikens frammarsch 
men det kommer att finnas med i bakgrunden. Som Bauman förespråkar menar bibliotekarierna 
att klassifikation är nödvändigt för att bibliotekens söksystem ska fungera. Ordningen måste 
upprätthållas för att bibliotekens samlingar ska ha ett mått av sökbarhet och därmed kunna 
användas. Behovet av att kunna erbjuda denna sökbarhet genom klassifikation ger utslag i 
yrkesrollen. Dock så har de olika institutionerna olika uppfattningar om vilket utslag det ger i 
yrkesrollen. De akademiska biblioteken ser sökbarheten i arbetet med att klassificera medierna. 
Medan folkbiblioteken anser att sökbarhetens validitet ligger i arbetet med de fysiska 
medierna. 
 
När det kom till hur modifieringar eller olika system kunde ha en inverkan på hur 
bibliotekarierna ser på klassifikation var resultatet något oväntat. Samtliga bibliotek i studien 
ansåg att det är bibliotekens behov som styr och det ställer krav på bibliotekarien. Vilket 
system i sig som används eller om det har gjorts vissa modifieringar av det spelar mindre roll. 
Då det måste anpassas efter brukarnas behov och bibliotekarierna får sedan anpassa sig efter 
det. Det väsentliga är att ordningen och framför allt sökbarheten i klassifikationssystemen 
förblir den samma. 
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11 Bilagor  
 
 
Intervjufrågor Kungliga tekniska högskolans bibliotek 
 
 
Namn? 

 

Har du som arbetsuppgifter med katalogisering? 

 

Hur många år har du arbetat inom bibliotekarieyrket? 

 

Har du jobbat på fler bibliotek innan detta? 

 
Tror du att bibliotekens yrkesroll kan påverka uppbyggnaden av det lokala 
klassifikationssystemet? 
 
 
Till hur stor del prioriteras ordningen i biblioteket framför annat arbete? 
 
 
Hur stor betydelse har klassifikationssystemet för hur bibliotekarien ser sin yrkesroll? 
 
 
Skapar bibliotekarien ett system eller skapar systemet en typ av bibliotekarie? 
 
 
Tror du att användandet av olika system kan orsaka en förändring i yrkesrollen? 
 
 
Tror du att komplikationer i arbetet med systemet kan påverka hur man ser på sitt yrke? 
 
 
Vad ser användarna i kopplingen mellan klassifikationssystemet och bibliotekarien? 
 
 
Tror du att klassifikationssystemet kommer att bli viktigare för bibliotekariens identitet i 
framtiden? 
 
Tror du att klassifikationssystemet kommer att ersättas med något annat i framtiden? 
 
 
 
Intervjufrågor Växjö universitetsbibliotek 
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Namn och befattning inom biblioteket? 

 

Hur många år har ni inom yrket? 

 

Har ni jobbat på fler bibliotek innan detta? 

 
Tror du att bibliotekariens yrkesroll kan påverka underhållet av det lokala 
klassifikationssystemet? 
 
Till hur stor del prioriteras ordningen i biblioteket framför andra arbetsuppgifter? 
 
Hur stor betydelse har klassifikationssystemet för hur bibliotekarien ser på sin yrkesroll? 
 
Tror du att olika bibliotekarieroller kan skapa förändringar i systemet? 
 
Skapar bibliotekarien systemet eller skapar systemet en typ av bibliotekarie? 
 
Tror du att olika system kan förändra yrkesrollen? 
 
Tror du att komplikationer med systemet påverkar hur du ser på din yrkesroll? 
 
Tror du att klassifikationssystemet kommer att bli viktigare för bibliotekariens 
yrkesroll/identitet i framtiden? 
 
Tror du att klassifikationens sätt att hålla ordning kommer att bli viktigare i framtiden? 
 
 
 
Intervjufrågor Kalmar stadsbibliotek 
 
 
Namn och befattning inom biblioteket 

 

Hur många år har ni jobbat inom yrket? 

 

Har du jobbat på fler bibliotek innan detta? 

 
Tror du att bibliotekariens yrkesroll påverkas av klassifikationssystemet? 
 
Prioriteras ordningen i biblioteket, påverkas man i sin yrkesroll av att allt strävar mot 
ordning? 
 
Hur stor betydelse har klassifikationssystemet för hur bibliotekarien ser sin yrkesroll? 



55 
 

 
Om man ser på yrkesrollen och systemet blir det viktigare ju mer man jobbar med det? 
 
Skapar bibliotekarien systemet eller skapar systemet en typ av bibliotekarie? 
 
Tror du att komplikationer med systemet kan påverka hur du ser på ditt arbete? 
 
Vad ser användare i kopplingen mellan bibliotekarien och klassifikationssystemet? 
 
Kan de se det som det viktigaste en bibliotekarie håller på med? 
 
Tror du att användandet av olika system kan orsaka förändringar i yrkesrollen? 
 
Tror du att klassifikationssystemet kommer att bli viktigare i framtiden? 
 
Kan Systemet bli något man hänger upp sin yrkesroll på? 
 
Kommer klassifikationssystemet att ersättas av något annat i framtiden? 
 
 
 
Intervjufrågor Växjö stadsbibliotek 
 
 
Namn? 

 

Vad har du för befattning inom biblioteket? 

 

Hur många år har du inom yrket? 

 

Har du jobbat på fler bibliotek innan detta? 

 
Tror du att bibliotekariens yrkesroll påverkar klassifikationssystemet? 
 
Hur viktig är ordning i biblioteket? 
 
Hur stor del har klassifikationssystemet för hur bibliotekarien ser sin yrkesroll? 
 
Skapar systemet en bibliotekarie eller skapar bibliotekarien en typ av system? 
 
Tror du att användandet av olika system kan orsaka förändringar i yrkesrollen? 
 
Om man ställer systemet mot yrkesrollen mot varandra i ett större sammanhang hur ser du på 
relationen mellan dem i det stora hela? 
 
Tror du att komplikationer med systemet kan påverka hur du ser ditt yrke? 
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Vad ser användare i kopplingen mellan bibliotekarie och systemet? Viktigast? 
 
Tror du att klassifikationssystemet kommer att bli viktigare i framtiden? 
 
Kan det bli något som bibliotekarierna kommer att hålla fast vid? 
 
Kommer systemet att ersättas i framtiden? 
 
 
 
Intervjufrågor Göteborgs stadsbibliotek 
 
 
Namn och befattning inom biblioteket? 

 

Hur många år har in arbetat inom yrket? 

 

Har ni jobbat på fler bibliotek innan detta? 

 
Tror du att bibliotekariens yrkesroll kan påverkas av klassifikationssystemet? 
 
Prioriteras ordning i biblioteket och påverkas man i sin yrkesroll av strävan efter denna 
ordning? 
 
Hur stor betydelse har klassifikationssystemet för hur bibliotekarier ser på sin yrkesroll? 
 
Skapar bibliotekarien systemet eller skapar systemet en typ av bibliotekarier? 
 
Om man ser på yrkesrollen och systemet i det stora hela tror du att det blir viktigare ju mer 
man arbetar med det? 
 
Tror du att komplikationer med systemet kan påverka hr du ser på di yrkesroll? 
 
Vad ser användarna i kopplingen mellan systemet och bibliotekarien? 
 
Tror du att användandet av olika system kan orsaka förändringar i yrkesrollen? 
 
Kan systemet bli något som man kan hänga upp sin yrkesroll på? 
 
Tror du att klassifikationssystemet kommer att bli viktigare eller ersättas i framtiden? 
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