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was not limited to the national bibliography but also 
applied to the research libraries of Sweden. This 
process developed according to the West European 
tendency to change in favor of the internationally well-
spread classification system Dewey for more cooperation 
in the cataloguing process. The public libraries was 
simultaneously recommended by Sveriges 
Biblitoteksförening to switch from SAB to DDC in order 
to create a uniform classification system for all Swedish 
libraries. The purpose of this thesis is to examine how 
library staff at two Swedish public libraries has been 
affected before, during and after the transition. To do so a 
theory on organizational change by Nadler and Tushman 
(1990, p. 80), have been applied. The theory is based on 
two different dichotomies divided into two dimensions; 
strategic versus incremental change and reactive in 
opposition to anticipatory change. The method used in 
the study are semi qualitative interviews with four and 
five informants respectively from two public libraries. 
Findings show that the transition to Dewey was reactive. 
According to my informants no larger change for the 
organization took place.

Nyckelord: Klassifikationssystem, Dewey decimalklassifikation, 
Folkbibliotek, Organisationsteori, Förändringsteori, 
Organisationsförändring, Semistrukturerade 
intervjuer, Sverige

 



Innehållsförteckning

1. Inledning    7

1.1 Det som sker på forskningsbiblioteken efter systembyte   7

1.1.1 Konsekvenser som kan följa vid systembyte för folkbiblioteken   7

1.2 Problemformulering, problemavgränsning och problemformulering   8

1.3 Syfte och frågeställningar   9

2. Tidigare forsknings- och litteraturgenomgång 10

2.1 Tidigare rapporter och forskning om övergången från SAB till DDK  

i Sverige 10

2.2 Tidigare rapporter och forskning om förändringsarbete vid 

folkbiblioteksorganisationer 13

2.3 Tidigare rapporter och forskning om förändringsarbete vid 

forskningsbiblioteksorganisationer 15

2.4 Tidigare rapporter och forskning om relaterat förändringsarbete 

via alternativa hylluppställningar vid folkbiblioteksorganisationer 17

2.5 Reflektion över tidigare forskning 17

3. Teoretiska utgångspunkter 19

3.1 Teori om förändring inom organisationer 19

3.2 Motstånd mot förändring 21

3.2.1 Fruktan för det okända 21

3.2.2 Brytning av ett psykologiskt kontrakt 21

3.2.3 Förlust av identitet 22

3.2.4 Den symboliska ordningen ändras 22

3.2.5 Maktrelationer förändras 22

3.2.6 Krav på nyinvesteringar 22 

 



3.2.7 Extraarbete under en period 22

3.2.8 Sociala band bryts 22

3.2.9 Utsikter till personlig förlust 23

3.2.10 Externa aktörer vill ha stabilitet 23

4. Metod 23

4.1 Kvalitativ metod 23

4.1.1 Kvalitativa intervjuer 23

4.1.2 Semistrukturerade intervjuer 24

4.1.3 Jämförande design 24

4.1.4 Kvalitativ innehållsanalys 25

4.2 Metodens genomförande 25

4.2.1 Kvalitativa intervjuer 25

4.2.2 Semistrukturerade intervjuer 25

4.2.2.1 Reflektion över metodens genomförande 26

4.2.3 Jämförande design 27

4.2.4 Innehållsanalys 27

4.3 Urval av bibliotek samt urval av informanter 27

5. Resultat 29

5.1 Motiv för konverteringen till DDK 30

5.1.1 Fallbibliotek 1 30

5.1.2 Fallbibliotek 2 30

5.2 Åtgärder vid övergången från SAB till DDK 31

5.2.1 Förarbete inför övergången 31

5.2.1.1 Fallbibliotek 1 31

5.2.1.2 Fallbibliotek 2 31

 



5.2.2 Åtgärder vid den faktiska övergången 31

5.2.2.1 Fallbibliotek 1 31

5.2.2.2 Fallbibliotek 2 32

5.3 Konsekvenser av övergång från SAB till DDK för bibliotekariers och 

biblioteksassistenters arbete 33

5.3.1 Fallbibliotek 1 33

5.3.2 Fallbibliotek 2 34

5.4 Konsekvenser av övergång från SAB till DDK för låntagare 34

6. Analys 35

6.1 Jämförelser mellan förväntad empiri utifrån tidigare forskning och uppgifter

från fallbibliotekens informanter 36

6.1.1 Motiv till övergång från SAB till DDK på fallbiblioteken 36

6.1.2 Åtgärder under övergången från SAB till DDK 37

6.1.3 Konsekvenser av systemövergången före, under och efter konverteringen

av bestånden för personal och användare 39

6.1.4 Fallbibliotek 1 39

6.1.5 Fallbibliotek 2 40

6.2 Systembyte som anpassning efter Nadler & Tushmans modell 40

6.2.1 Motiv 40

6.2.2 Åtgärder 41

6.2.3 Konsekvenser efter övergång 41

6.2.4 Jämförelse mellan Fallbibliotek 1 och Fallbibliotek 2 42

6.2.5 Jämförelse mellan min studie och tidigare forskning 43

6.3 Motstånd mot förändring 43

6.3.1 Extraarbete under en period 43

 



7. Slutsatser 44

8. Reflektion 46

9. Förslag till fortsatt forskning 47
 

10. Källförteckning 49

10.1 Opublicerade källor 49

10.2 Publicerade källor 49

11. Bilaga 53

11.1 Intervjuguide 53
                                                                                                  
 

 



1. Inledning

I denna studie kommer jag undersöka vad som sker på två svenska folkbibliotek vid 
systembyte från SAB till DDK och vilka konsekvenser som kan följa av detta. Då 
övergången är en ny fråga, så tycker jag att den är intressant att belysa i denna studie.

I november 2008 tog KB det historiska beslutet att sluta klassificera litteratur och övrig 
media via SAB och istället gå över till det internationellt använda Dewey 
Decimalklassifikation (DDK) skapat av Melvil Dewey 1876.  

Argumenten var ökad internationalisering, då spridning av svenska bibliografier 
internationellt underlättas; rationalisering, då klassificeringen av utländskt bestånd blir 
mindre resurskrävande; och kvalitetshöjning då DDK:s struktur är mer välutvecklad, 
aktuell och välunderhållen (Svanberg 2009, Svanberg 2006, s. 31).
Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd rekommenderade senare samma år 
folkbiblioteken att gå över till DDK utifrån samma argument som KB. 

1.1 Det som sker på forskningsbiblioteken efter systembyte

Forsknings- och högskolebiblioteken har sedan övergången, genomfört förändringar 
utifrån användarvänlighet och hylluppställning. Utgångspunkt har varit KB:s förslag 
(Eriksson 2008, s. 3). Studenternas och forskarnas litteratursökning underlättas genom 
anpassad och bredast möjliga hylluppställning. Denna via hyllista som alternativ till 
komplett DDK-kod (Ehn 2012, s. 77). Ett exempel på framarbetad lösning återfinns hos 
Högskolan i Borås bibliotek. 
I katalogen återges aktuellt bokexemplars placering samt kodens tre första siffror. Varje 
hylla har skyltar på sidan, innehållande rubrik med nummerintervall, följt av klartext i 
fallande ordning för respektive avdelning. I hyllorna finns knubbar med ämnesområde i 
klartext med stort typsnitt för den svenska benämningen respektive litet för den 
engelska. Denna följs av förkortad kod (Nordling 2013). 
Sedan 2012 är stora delar av beståndet omklassificerat. Undantagna avdelningar är 
skönlitteratur för vuxna och barn samt läromedel, ljudböcker, offentligt tryck och äldre 
”magasinerat” material (Hallnäs & Lekselius 2013, s. 3). Även Malmö 
högskolebibliotek har från 2011 utvecklat en fungerande metod för förenklad 
informations- och litteratursökning. Denna utgår från en specifik DDK-samling utifrån 
ny litteratur samt äldre omklassificerade utgåvor. Projektet är inte avslutat, men det har 
skapat riktlinjer för framtida arbete med siffersystemet och då främst gällande 
böckernas placering i rummet (Brandström, utan årtal).
Då situationen vid systembyte ser annorlunda ut för folkbiblioteken, så tror jag att 
konsekvenserna följaktligen blir annorlunda. Detta beskriver jag i följande avsnitt.

1.1.1 Konsekvenser som kan följa vid systembyte för folkbiblioteken

Efter att ha tagit del av tidigare forskning samt blogginlägg knutna till respektive 
folkbibliotek som bytt system, upplever jag följande möjliga konsekvenser. Blandad 
hylluppställning med utgångspunkt i både SAB och DDK, tror jag kan bli ett vanligt 
sätt för folkbiblioteken att underlätta för besökare att finna önskad litteratur i hyllorna. 
Detta tror jag blir en vanlig tillfällig övergångslösning, då användarna efterfrågar både 
äldre böcker som inte återutgivits med DDK-klassifikation samt nyutkommen 

7



omklassificerad dito. Då BTJ började omklassificera nyutkommen litteratur i april 
2013, kan följden bli dyr och tidskrävande omklassificering. Särskilt omfattande tror jag 
övergångsarbetet blir för större folkbibliotek med stora bestånd. 

Av två anledningar upplever jag DDK som dels förvirrande och dessutom 
kontroversiellt som klassifikationssystem jämfört med SAB. I det förra systemet slås 
vissa litteraturgenrer som litteraturvetenskap (G i SAB) samman med skönlitteratur (H i 
SAB). Detta tror jag försvårar för bibliotekspersonalen, vid uppställning och även för 
att biblioteksbesökarna ska kunna hitta önskad litteratur på bästa sätt. Jag upplever 
också att systemet speglar en nordamerikansk världsbild, som jag ser som fördomsfull 
jämfört med svenska förhållanden. Ett exempel är synen på abort respektive 
prostitution, då ämnena återfinns under rubriken ”social problems and social services”. 
Katalogisatören uppmanas via schemat att klassificera abort som ”crime”, med andra 
ord som ett brott, i DDK (Svanberg 2006, s. 37 & 40).

Forskningsbiblioteken tror jag har mest att vinna på systembytet, eftersom deras stora 
bestånd består av forskningslitteratur och forskningsmedia på engelska som cirkulerar 
kring 60 länder i Europa, Afrika och Sydamerika. 
Jämfört med SAB:s specifika bokstavssystem endast använt i Sverige, är DDK 
sifferbaserat och kombinationerna utformade enligt samma internationella standard. 
Därför beslutade KB om övergång. 
Folkbiblioteken har däremot mindre bestånd bestående av främst skönlitteratur 
respektive facklitteratur för barn och ungdom. Dessa är i huvudsak på svenska, samt en 
liten del på övriga språk. 
Jämfört med universitetsbiblioteken tror jag därför inte folkbiblioteken har lika mycket 
att vinna på en systemövergång, då deras litteratur och medier inte är 
forskningsbaserade och på engelska i lika stor utsträckning. 
Efter att ha tagit del av rapporter, artiklar samt blogginlägg, upplever jag att det råder 
olika uppfattningar mellan å ena sidan Svensk Biblioteksförening och stora 
forskningsbibliotek (Svensk Biblioteksförening 2008, s. 4-5) samt å andra sidan 
folkbiblioteken, om fördelar och nackdelar efter övergång från SAB till DDK 
(Björkman 2011, s. 18 & Myrstener 2009). 

1.2 Problembeskrivning, problemavgränsning och problemformulering

I detta avsnitt kommer jag att kort gå in på förändringar vid forsknings- respektive 
folkbibliotek. Jag kommer även närmare beskriva övergången från SAB till DDK och 
vad det innebär för folkbibliotekens verksamhet. Slutligen kommer jag att beskriva hur 
olika delar av arbetet där påverkas. Systembytet är ännu ett förhållandevis nytt fenomen 
inom den svenska folkbiblioteksvärlden till skillnad från inom forskningsbiblioteks-
världen. Därmed är forskningen kring folkbibliotekspersonalens upplevelser av 
förändringen och hur den påverkat biblioteksarbetet ännu kraftigt begränsad. Därför har 
jag valt att fokusera min studie kring svenska folkbibliotek. 
Antalet biblioteksassistenter och bibliotekarier varierar mellan olika svenska 
folkbibliotek. På vissa bibliotek arbetar en övervägande del av bibliotekarierna med 
omklassificering, medan på andra bibliotek har den största delen av 
biblioteksassistenterna hand om omklassificeringen. Därför har jag bedömt att båda 
informantgrupperna är lika relevanta att studera. Vidare så har jag utifrån 
uppsatsarbetets tidsbegränsning valt att begränsa studien till jämförelse av hur 
personalen vid två svenska folkbibliotek upplevt övergången innan, under och efter 
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systembytet. 
Forsknings- och universitetsbiblioteken har forskare och studenter som målgrupp. Dessa 
biblioteks uppdrag är att underlätta utbyte av internationell forskning. Användarna söker 
efter forskning från olika delar av världen. 
Denna typ av litteratur är i huvudsak redan DDK-klassificerad i dessa länder. Bestånden 
utgår ifrån dess forskares och studenters användarbehov. Dessa utgör en specifik, 
begränsad del av samhället. Klassifikationssystemet är mer anpassat utifrån 
naturvetenskapliga ämnen än humanistiska. Dessutom verkar platsbrist för bokförvaring 
vara en stor utmaning för forsknings- och universitetsbiblioteken.

Folkbibliotekens målgrupp är inte lika specifik som forsknings- och universitets-
bibliotekens. De förra riktar sig istället till samhällsindivider i allmänhet. Uppdraget är 
att tillhandahålla litteratur och övrig media inom olika genrer och ämnesområden samt 
underlätta informationsåtkomst utifrån ett stort och brett användarbehov. 
Då folkbiblioteken är öppna för omvärldens alla individer, till skillnad från universitets- 
och högskolebiblioteken, tror jag att övergången därför berör en betydligt större del av 
samhället. Därmed upplever jag att bytet till nytt katalogsystem kommer att kräva ett 
omfattande arbete. Sedan en tid tillbaka använder många folkbibliotek egna alternativa 
hylluppställningar enligt andra hyllscheman än SAB. Detta relaterar till min uppsats, då 
denna också berör utmaningen för folkbibliotekspersonalen att underlätta för 
användarna att hitta litteratur i hyllorna (Järling 2012, s. 30-31). Hur länge BTJ kommer 
att fortsätta klassificera böckerna är osäkert. Därför vill jag undersöka vad detta innebär 
för folkbibliotekens bibliotekarier och biblioteksassistenter gällande katalog- och 
klassifikationsarbete. DDK är inte anpassat till barn- respektive skönlitteratur (Lindberg 
2010, s. 9-10). Därför är jag intresserad av att undersöka vilka skillnader och lösningar 
detta innebär för olika delar av arbetet vid ett folkbibliotek och då främst skyltning för 
barn och hylluppställningar för personal och låntagare. 

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med min uppsats är att studera konsekvenserna av övergången från SAB till 
DDK vid bokklassificering på två svenska folkbibliotek. Efter litteraturgenomgången 
upplever jag att systemskifte kan innebära förändringar i biblioteksarbetet. Jag har 
därför valt att fokusera studien kring personalens tankar och upplevelser kring 
processen. Detta innan, under samt en tid efter konverteringsarbetets genomförande. 
Knutet till implementationen finns organisatoriska aspekter som jag vill undersöka. 
Dessa är arbetsfördelning, teknik, struktur, värderingar och styrning. Jag vill därmed se 
om ledningsgruppernas syfte att effektivisera verksamheten har ändrat hela eller endast 
komponenter av organisationen. Målet har även varit att studera förändringens påverkan 
på förhållandet mellan biblioteksorganisationerna och användarna.

Nedan följer mina forskningsfrågor vilka är studiens utgångspunkt.

1. Vilka motiv ligger bakom beslutet om övergång från SAB till DDK på Fallbibliotek 1 
respektive Fallbibliotek 2?

2. Vilka åtgärder har vidtagits under övergången från SAB till DDK?

3. Hur har fallbibliotekens personal upplevt konsekvenserna av systemövergången före, 
under och efter konverteringen av bestånden?
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I följande avsnitt beskriver jag de studier som är mest relevanta för mina 
forskningsfrågor. Här redovisar jag även forskning och rapporter som handlar om både 
förändringsarbete i forskningsbiblioteksorganisationer respektive i folkbiblioteks-
organisationer. Detta val har jag gjort, då jag tror att aspekter relaterade till 
folkbiblioteken som organisation härmed tydligare kan synliggöras. Avslutningsvis 
beskrivs en avhandling kring generella aspekter knutet till organisationsförändring.

2. Tidigare forsknings- och litteraturgenomgång

Då systembytet ännu är ett nytt fenomen begränsat till svenska biblioteksförhållanden, 
så är forskningen på högre nivå kring ämnet kraftigt begränsad. Av de uppsatser och 
rapporter om ämnet som publicerats under de senaste åren, berör majoriteten attityder 
och inställning till det. I detta avsnitt sammanfattas därför främst forskning på kandidat- 
och masternivå, som är mest relevant utifrån mina forskningsfrågor. Här behandlas även 
forskning kring förändringsarbete inom forsknings- respektive 
folkbiblioteksorganisationer, eftersom jag tror att aspekter relaterade till folkbiblioteken 
som organisation härmed tydligare kan synliggöras. Avslutningsvis beskrivs en 
avhandling kring generella aspekter knutet till organisationsförändring. 
Vid informationssökning efter tidigare forskning på internet, har jag haft stor 
användning av Högskolan i Borås sökmotor BADA samt sökmotorerna DIVA och 
Google.

I nedanstående avsnitt presenteras utgångspunkter och slutsatser i tidigare rapporter och 
forskning om övergångsarbetet på svenska bibliotek.

2.1 Tidigare rapporter och forskning om övergången från
SAB till DDK i Sverige

Lina Wersäll (2012) har i sin masteruppsats studerat hur bibliotekarierna vid Uppsala 
Universitetsbiblioteks olika enheter har upplevt systembytet samt deras åsikter om 
detta. Uppfattningar om påverkan på låntagarna, klassifikationssystemens för- och 
nackdelar och DDK:s framtid på svenska bibliotek diskuteras. Skillnader mellan olika 
organisationsenheter utifrån beståndsstorlek och huvudavdelningar beskrivs också. 
I studien framkommer att utifrån de huvudämnen som deras enheter har, föredrar 
informanterna SAB respektive DDK olika mycket. Alla respondenter anser att DDK 
korresponderar bättre med naturvetenskapliga ämnen än humanistiska ämnen samt att 
SAB passar humanistiska ämnen bättre än naturvetenskapliga ämnen. 
Detta ser olika ut för olika länder. 
Ett problem med DDK hos humanistiska bibliotek vid klassifikation är samman-
slagningen av specifikt svenska ämnen. Även det nordamerikanska synsättet i systemet 
försvårar ibland genom långa sifferkombinationer. 
SAB:s hierarkiskt breda koder är anpassade efter svenska folkbibliotek. Systemet är 
därför inte tillräckligt exakt indelat för klassificering vid naturvetenskapliga 
forskningsbibliotek. En annan slutsats är att enheter med mindre bestånd konverterar 
dessa snabbare än enheter med större bestånd. Tillräckligt utrymme för lyckad 
omvandling av hylluppställning samt skapande av nytt hyllschema, nämns som centralt 
av informanterna (ibid., s. 70-71). 
Ytterligare anser de att övergång var enda alternativet efter KB:s beslut. 
Respondenterna menar även att systembytet resulterat i kompetenshöjning samt bidragit 
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till djupare gemenskap vid alla biblioteksenheter, men att projektet krävt åtskilliga 
resurser och kraftiga arbetsinsatser (ibid, s. 73). 
Wersäll anser att studien kan vara relevant även för bibliotek utan forskningsinriktning, 
samt för personalen som ska uppleva övergången (ibid. s. 70).

Cynthia Bauer har skrivit en magisteruppsats angående hur svenska bibliotek ser på 
systembyte till nytt klassifikationssystem. Pågående skifte studeras, men även 1920-
talets övergång till SAB. Båda omfattande förändringar jämförs i studien. Diskussionen 
som varit om övergångsarbetet studeras utifrån diskursanalys (2010, s. 4). 
Framkommande resultat år 2010 enligt Bauer, var att de svenska biblioteken uppfattade 
systemskiftet som inledningsvis ekonomiskt krävande, men att den i ett längre 
tidsperspektiv skulle bli mer lönsam. Bauer uppfattar den även som en effektivitets-
höjande åtgärd och därmed det bästa alternativet för framtida biblioteksarbete (ibid., s. 
35). Detsamma gäller övergången till SAB-systemet på 1920-talet, men denna sågs då 
också som en metod att upprätthålla klassifikationsrutiner enligt svensk tradition (ibid., 
s. 43). Hon beskriver dessutom att diskussionerna kring DDK på hennes arbetsplats, 
Malmö Högskolas Bibliotek, främst handlade om praktiska lösningar. Dessa för att 
underlätta övergången för både personal och användare (ibid., s. 5).

Sofia Eriksson skriver i sin kandidatuppsats exempelvis om de problem användare 
möter vid bibliotekens hylluppställningsval vid övergång. 
Via diskussionsanalytisk metod har hon studerat KB:s skilda hylluppställningsalternativ 
och hur dessa påverkar användarvänligheten på biblioteken (Eriksson 2009, s. 26). 
Dessutom har hon härigenom utvärderat KB:s förslag. Eriksson fastslår att bästa 
lösningen för att bibehålla rimliga krav på användarvänlighet och för att personalen ska 
kunna hantera övergången, är blandad hylluppställning (ibid., s. 3). I slutändan upplever 
hon dock att det bästa vore att endast utgå från DDK. Detta, menar hon, är inte 
genomförbart för biblioteken utifrån den resulterande arbetsbördan (ibid., s. 32).

Magdalena Svanberg skrev 2006 en förstudie och rapport om systembytet för KB:s 
räkning. Då var övergången ännu under övervägande. Hennes uppfattning var att 
inledningsskedet skulle kräva mycket tid genom ny klassificering och därmed 
katalogisering. 
På längre sikt skulle denna process gå snabbare genom stabilisering och normalisering 
(s. 16). Utifrån denna tes är jag intresserad av hur mina informanter har upplevt 
konsekvenserna av systemövergången, före, under och efter konverteringen av 
bestånden, enligt min andra forskningsfråga. 
Svanberg konstaterar även att utbildning skulle krävas av de svenska bibliotekarierna. 
Referensbibliotekarier och katalogisatörer som inte själva skapar koder erbjuds en 
grundkurs, förslagsvis omfattande en dag. Kodskapande bibliotekarier erbjuds en längre 
utbildning under cirka en vecka. 
Hon fastslår att 85 procent av litteratur köpt från utlandet, publiceras i länder vars 
nationalbibliografi använder DDK. Koderna ska då kunna användas i deras katalog-
poster. För enklare kodåtkomst samt import, krävs dock utveckling av tekniska 
lösningar (Svanberg 2006, s. 43). 
De svenska biblioteken skulle endast behöva klassificera en mindre del av den 
utländska litteraturen efter systembyte (ibid.). Även litteratur publicerad i Sverige skulle 
tillgängliggöras i högre grad i andra länder som använder DDK, förutsatt att också 
svenska bibliotek går över (ibid., s. 18). Utifrån detta påstående är jag intresserad av 
vilka tankar mina informanter har kring motiven bakom beslutet om övergång på mina 
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respektive studerade folkbibliotek, enligt min första forskningsfråga. 
Sammantaget bekräftade Svanberg faktumet att systembyte skulle resultera i stora 
fördelar främst för forskningsbiblioteken utifrån kontinuerlig uppdatering, högre 
aktualitet, bredd, mer utbyggd hierarki samt större möjligheter kring internationellt 
forskningsutbyte (ibid., s. 22). 
Däremot poängteras även att klassindelningen enligt amerikanskt perspektiv inte alltid 
överensstämmer med svenska samhällsförhållanden (ibid., s. 22). Angående 
folkbiblioteken menar Svanberg att samma argument gällande för liksom mot en 
övergång som i forskningsbibliotekens fall är relevanta. Däremot är eventuellt behoven 
av ett aktuellt, i högre grad utbyggt klassifikationssystem mindre på folkbiblioteken än 
på forskningsbiblioteken (ibid.). Hon tror därför att SAB eventuellt är tillräckligt för 
mindre folkbibliotek, men upplever att större folkbibliotek har behov av DDK (ibid., s. 
19). Hon menar ytterligare att utnyttjandet av klassifikationskoder i utländska 
katalogposter är mindre intressant för folkbiblioteken jämfört med 
forskningsbiblioteken (ibid.). Detta då de förra varken katalogiserar själva eller 
anskaffar utländsk litteratur i samma utsträckning som de senare (ibid.). Flertalet 
folkbibliotek förvärvar katalogposter från BTJ och om många bibliotek önskar nya 
koder, så tror hon att de kommer att bistå med detta (ibid., s. 22). 
Svanberg nämner ett scenario där forskningsbiblioteken byter system, medan 
folkbiblioteken fortsätter med SAB. Konsekvensen blir två olika klassifikationssystem 
på de svenska biblioteken (ibid.). Hylluppställningen kommer då variera mellan olika 
bibliotek och behovet av samsökningsverktyg för poster innehållande SAB- respektive 
DDK-kod kommer att vara stort (ibid.). Hon menar därför att användandet av olika 
system omöjliggör klassifikationssamarbete samt att SAB-uppdateringen eventuellt 
också kommer att påverkas och att LIBRIS-katalogiserande folkbibliotek skulle 
påverkas mer (ibid.). Utifrån detta påstående, så är jag avslutningsvis intresserad av hur 
mina informanter har upplevt konsekvenserna av systemövergången före, under och 
efter konverteringen av bestånden, enligt min tredje forskningsfråga.

Hanna Hallnäs och Tove Lekselius från Bibliotek- och läranderesurser på
Högskolan i Borås har skrivit 'Rapport Dewey-projektet' om dess biblioteks 
implementeringsarbete. 
I juni 2010 beslutade Borås om systembyte. En arbetsgrupp innehållande katalogisatörer 
och medieansvariga tillsattes. Denna utvidgades senare med bibliotekschef och 
systembibliotekarier.
Redan 2011 beslöt gruppen att omklassificera nyinköpt litteratur. 
Efter noga övervägning av för- och nackdelar valdes både ommärkning samt 
katalogisering av samtliga böcker. Användarna prioriterades för lättare litteraturåtkomst 
för dessa, skriver Hallnäs och Lekselius. 
Förändringsarbetet inleddes därpå med entréplanets ombyggnad. Utifrån ett parallellt 
byte av utlåningssystem, så valde arbetsgruppen vid högskolebiblioteket i Borås att 
avvakta med ommärkningen till sommaren 2012 för bästa resultat. I anknytning till 
detta höll de ämnesansvariga en genomgång för övrig personal i hur systemet fungerar. 
Flertalet utbildningstillfällen av varierande tidslängd och antal erbjöds även under 
förberedelseperioden. Dessa utifrån personalens skilda arbetsuppgifter.
Inspiration till hylluppställningen inhämtades från andra lärosäten som exempelvis 
Linnéuniversitetet. 
Hallnäs och Lekselius redovisar att ommärkningsarbetet har varit ytterst tidskrävande 
(2013, s. 1- 4). En ansenlig mängd efterarbete har krävts som exempelvis skyltning och 
etikett-kompletteringar. Detta ser jag som relevant för min studie, då det relaterar till 
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min tredje forskningsfråga om hur bibliotekens personal på mina fallbibliotek har 
upplevt konsekvenserna av systemövergången före, under och efter konverteringen av 
bestånden.
Sammanfattningsvis uppfattar bibliotekspersonalen de positiva effekterna förenklad 
hylluppställning efter övergången samt faktumet att den underlättat för användarna att 
finna litteraturen. 
Förutom inledande svårigheter utifrån ovana, att beskriva var användarna kan hitta 
böckerna, menar Hallnäs och Lekselius att resultatet har varit värt allt projektarbete 
(ibid., s. 5).

2.2 Tidigare rapporter och forskning om
förändringsarbete vid folkbiblioteksorganisationer

Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd skriver i rapporten 'Dewey som
klassifikationssystem – varför bör vi byta ut SAB?' att de i december 2008 bedömde 
SAB som unikt utifrån svenska samhällsförhållanden (Lindberg 2008, s. 3-4). DDK:s 
internationella användning (Chan & Mitchell 2010, s. 20) motiverar därför övergång för 
ökad och underlättad spridning av svensk litteratur och forskning samt bättre 
kommunikations- och informationsutbyte mellan bibliotek oberoende av hemvist 
(Lindberg 2008, s. 5). Klassifikationsarbetet ansågs även bli billigare, effektivare och 
mer kvalitativt med ett väl underhållet system framför inaktuella SAB, främst utifrån ett 
genusperspektiv (Lindberg 2008, s. 5). KB beslutade sedan om systembyte. Flertalet 
forskningsbibliotek följde efter. 
Svensk Biblioteksförenings styrelse betonar behovet av en nationell bibliotekspolitik 
utifrån gemensamma bibliografiska regler med bättre infrastruktur för alla svenska 
bibliotek. En institution som med hjälp av reglerna kan genomföra nödvändiga 
standardiserade lösningar, anses också viktig. Denna för att ekonomiskt och effektivt 
rationalisera de svenska biblioteken på individplan och nationellt (Lindberg 2008, s. 4).
Rapporten nämner däremot inte övergångsproblematiken för folkbiblioteken utifrån att 
DDK saknar avdelning för barnböcker (Lindberg 2010, s. 6).

Niclas Lindberg skriver i rapporten 'En svensk övergång till DDK – vad
innebär det för folk- och skolbibliotek?' om fördelar och nackdelar vid
systemskifte, gällande att bringa ordning i folk- och skolbibliotekens samlingar. 
Presenterade nackdelar, är att DDK placerar litteraturgenren Skönlitteratur och genren 
Litteraturvetenskap under rubriken Litteratur i den hierarkiska DDK-trädstrukturen, 
medan SAB placerar
Skönlitteratur under hyllsignumet H respektive Litteraturvetenskap under G.
Systemens möjligheter eller begränsningar kring att beskriva tillägg för medier, 
målgrupp – ålder, målgrupp – talböcker med mera, samt för språk, jämförs. SAB 
uttrycker pragmatiskt ovan nämnda tillägg, medan DDK endast beskriver ämne. 
Kraftigt ökad tidsåtgång vid klassificering av en specifik del i beståndet skildras i 
rapporten. Oftast berörs lokalsamlingar, musik och likartade mediebestånd. 
Tidsökningen beror dels på att DDK är ett mycket större klassifikationssystem än SAB, 
där olika tabeller måste avläsas för korrekt sifferkod. Färre utförda klassificeringar 
utifrån att system är nytt påverkar också. Enligt Lindberg är märkning av bokryggarna 
med klartextetiketter en alternativ hylluppställning opåverkad av DDK-klassificering 
samt att det underlättar för låntagarna att hitta litteratur (Lindberg 2010, s. 8-13).
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Harriet Aagaard, medieansvarig och projektledare för 'Dewey för folk- och
skolbibliotek' på KB, beskriver i rapporten 'Dewey för folk- och skolbibliotek:
Vad behöver göras?' (2012, s. 3) sin syn på fördelar och nackdelar kring folk- och 
skolbibliotekens förutsättningar inför övergång, nödvändigheter vid systemskifte samt 
hur problem under ett sådant kan lösas. 
Beskrivna nackdelar är kostsam övergång, tvekan hos personalen huruvida DDK eller 
klartext ska användas på bokryggarna samt ny och tidskrävande hylluppställning. Därav 
folkbibliotekens osäkerhet om detta är en korrekt framtidssatsning.
Två fördelar beskrivs. Sifferkodernas innebörder, till skillnad från SAB:s bokstavs-
kombinationer, kan inte förväxlas med kombinationer utanför systemet. De är därför 
lättare att förstå och minnas både för barn och vuxna. Ovan relaterar till min tredje 
forskningsfråga om hur personalen upplevt övergångsarbetet och jag ser detta därmed 
som relevant för studien. Aagaard menar vidare att det är problematiskt att folk- och 
skolbibliotek har kvar SAB, när KB och forskningsbiblioteken bytt system. Detta då få 
invänt mot utfasning och att DDK blir klassifikationssystem för bibliotek i Sverige med 
allmänna bestånd.
Hon anser därför att folkbibliotekens fokus för enklast möjliga övergång är
Katalogpostunderhåll, hylluppställning samt hur och när detta ska utföras praktiskt. 
Ett rationellt katalogpostflöde inkluderande systemet behövs. De flesta svenska folk-
biblioteken klassificerar inte själva utan är beroende av BTJ. Anslutning till Libris ger 
bra övergång via katalogposter med komplett klassifikation samt bibliotekssystem för 
DDK-hantering (ibid., s. 24-25). Personalutbildning från KB i tre steg behövs: 
Planering, vid start samt vidareutbildning av en projektgrupp. Nämnda handlingar kan 
kopplas till forskningsfråga två kring vilka åtgärder mina undersökta folkbibliotek utfört 
under övergång. 
Kunskapen om systemet beror på hur mycket folkbiblioteken omklassificerar själva 
(ibid., s. 23). 
Sigtuna folkbibliotek är ett av de första svenska folkbiblioteken som går över. Det är 
därför pilotbibliotek i Aagaards projekt, utifrån katalogsystemet Book-IT, det vanligast 
förekommande för svenska folkbibliotek. Organisationen har även avtal med BTJ för 
bibliografisk katalogisering (ibid., s. 17-18). Bibliotekets klartextlösningar på 
bokryggarna, stegvis omklassning samt blandad hylluppställning, framhålls som modell 
för andra folkbibliotek (ibid., s. 24-26 & 28).

Peter Björkman skriver i sin intervju med Joacim Hansson, professor i Biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö, att denne bekräftar både för- och 
nackdelar med övergång på folkbiblioteken. Nackdelarna gäller media om Sverige, som 
inte kan samlas under en klassifikation, då övergripande klassifikation rör Skandinavien 
och inte Sverige. 
Vidare nämns att omklassificering, ommärkning och övergångsarbetets planering blir 
dyrt samt att pedagogiska problem för användarna förväntas. Ytterligare beskrivs 
svårigheter med klassifikation av barnlitteratur, då DDK inte har koder/signum 
anpassade till olika åldrar, jämfört med SAB:s Hcf, Hcg och uHc. 
Hansson är även kritisk till motiven bakom besluten till systemskifte samt hur processen 
genomförts. Detta anknyter till mina forskningsfrågor om vilka motiv som ligger bakom 
beslut om övergång samt hur konverteringsarbetet genomförts. 
Avsaknad av seriös kostnadsbedömning för skifte, nämns också i kontexten. Detta 
drabbar små och medelstora bibliotek med sämre ekonomi än stora universitets- och 
forskningsbibliotek. 
Redovisade viktiga övergångsfördelar, är att med enbart DDK, får både forsknings- och 

14



folkbibliotek ett enhetligt klassifikationssystem samt att digitaliserat material är 
internationellt och klassificeras via systemet (Björkman 2011, s. 18-20).

Mats Myrstener, bibliotekarie på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek samt 
projektarkivarie på Röda Korsets högskola i Stockholm, uttrycker oro över övergången 
på BiS (Bibliotek i Samhället) blogg. Han skriver om problematiken som uppstått när 
han ”...tvingats börja klassa i Dewey”, därför att systemet skapats under 1800-talet för 
nordamerikanska forskningsbibliotek. Konsekvenserna av ämnesindelningen utifrån tio 
huvudavdelningar med grundschema från siffrorna 0 till 9 redovisas också. En sådan är 
sammanblandning av exempelvis sport och idrott, som förs under avdelningen R i SAB, 
men klassificeras tillsammans med konst och musik under ”The Arts” i DDK. En annan 
beskriven konsekvens, är att ämnet 'homosexualitet' återfinns under rubriken 360 - 
”social problems and services” i DDK:s huvudavdelning 300 för ”Social sciences” 
(Myrstener 2009).

Necim Boukhchana skriver i sin masteruppsats om motiven bakom att DDK har införts 
på Sigtuna kommuns folkbibliotek, utifrån ett praktiskt, kvalitativt samt internationellt 
syfte. Följder på folkbiblioteket knutet till hylluppställning och praktiska lösningar som 
framkommit diskuteras också. Detta knyter an till min första fråga om bakomliggande 
motiv till beslutet om övergång på respektive folkbibliotek samt min andra 
forskningsfråga om hur skiftet gått till. 
Studiens syfte har varit att undersöka orsakerna bakom bibliotekets systembyte. 
Boukhchana har även velat se om det finns en skillnad mellan detta och bakgrunden till 
KB:s beslut och Svensk Biblioteksförenings rekommendation om övergång. Han menar 
att det ytligt sett verkar finnas en överensstämmelse mellan kvalitets-, rationaliserings- 
och internationaliseringsmålen hos KB och Svensk Biblioteksförening knutet till detta å 
ena sidan, samt med de praktiska, kvalitativa och internationella syftena med 
systembyte hos Sigtuna Bibliotek å andra sidan.
Villkoren skiljer sig däremot åt mellan folkbibliotek och forskningsbibliotek, påstår han 
i sin analys. Där beskrivs att en fördel med DDK är att det jämfört med SAB är mer 
utbyggt, underhållet och har en mer övergripande struktur och därmed möjliggör en 
högre kvalitet vid klassifikation (Boukhchana 2014, s. 48-49). Boukhchanas metod i 
studien är kvalitativa intervjuer, vilken jag också har använt i min studie. Detta tror jag 
kan innebära en intressant jämförelse mellan studierna. Resultatet i studien gäller en 
successiv övergång med pragmatisk hylluppställning utifrån BTJ:s hyllistor för all ny 
facklitteratur utom SFI- respektive släktforskningslitteratur via utbrytningar, som 
möjliggör systemintegrering på Sigtuna folkbibliotek.
Utbrytningen för SFI- respektive släktforskningslitteratur gjordes för att underlätta för 
biblioteksbesökarna att hitta önskad litteratur (ibid., s. 50).

2.3 Tidigare rapporter och forskning om förändringsarbete vid
forskningsbiblioteksorganisationer

Veronica Andersson och Veronika Nilsson har skrivit kandidatuppsatsen 'Övergången 
från SAB till Dewey i forskningsbibliotekssverige: En organisationsförändring ur de 
anställdas perspektiv' där de har genomfört en attitydstudie kring bibliotekarier på två 
svenska forskningsbibliotek.
Andersson och Nilsson har precis som jag använt metoden kvalitativ semistrukturerad 
forskningsintervju följt av kvalitativ innehållsanalys (2013, s. 15). De har även utgått 
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från ett organisationsteoretiskt perspektiv gestaltat via relevanta delar ur Nadler & 
Tushmans analysmodell, liksom jag. Dessa likheter tror jag kan resultera i intressanta 
jämförelser mellan våra studier. Syftet med undersökningen har varit att studera hur 
systemskiftet har påverkat personalen i deras arbete på de svenska forsknings-
biblioteken, samt att bilda sig en uppfattning om hur personalen har upplevt denna 
specifika organisationsförändring (ibid., s. 30). Studiens syfte har även varit att bilda sig 
en uppfattning om bibliotekspersonalens syn på forskningsbibliotekens egen funktion i 
beslutsprocessen knutet till övergången.
Framkommande resultat, är att den vanligast förekommande upplevelsen bland de 
anställda är att förändringen begränsats främst till katalogiseringsarbetet. Andersson och 
Nilsson påpekar däremot att implementeringen hos Linnéuniversitetets bibliotek varit 
mer djupgående än motsvarande hos Stockholms universitetsbibliotek. Detta då det 
förra biblioteket inte begränsat arbetet till katalogisering, utan även utvidgat det till att 
innefatta märkning av beståndet samt hyllista utifrån DDK. 
Här har nya tekniska hjälpmedel som WebDewey samt skrivare för Deweymärkning och 
förändringar i OPAC spelat en viktig roll. De anser att detta resulterar i mer 
genomgripande utveckling, eftersom systembytet även påverkar arbetsmiljö och 
användarna på ett mer påtagligt sätt än vid Stockholms universitetsbibliotek.
De uppfattar även en större förändring av grundläggande värderingar hos 
Linnéuniversitetet. Detta ser jag som relevant för min studie, eftersom jag också gör en 
jämförande undersökning av två bibliotek, även om dessa är folkbibliotek och 
situationen ser annorlunda ut i folkbiblioteksvärlden, än i forskningsbiblioteksvärlden. 
Däremot, så tror jag att intressanta kontraster kan framkomma vid en jämförelse mellan 
mina och Anderssons och Nilssons resultat. 
Även en allmänt utbredd uppfattning bland bibliotekspersonalen kring övergången som 
något positivt och självklart beskrivs (ibid., s. 29). Informanter från både Stockholms 
universitetsbibliotek och Linnéuniversitetets bibliotek upplever att biblioteken har haft 
ett givande samarbete med KB kring skiftet. Respondenterna upplever dessutom att 
respektive organisation haft del i processen innan KB:s beslut. Även detta ser jag som 
relevant för min studie, då det kan vara intressant att se hur mina informanter upplever 
beslutsprocessen och övergången, utifrån folkbibliotekens förutsättningar.

Einar Ehn skriver i sin magisteruppsats 'Man måste ställa upp: Hylluppställning på 
svenska högskole- och specialbibliotek som klassificerar i DDC' om en genomförd 
studie på tjugotre svenska special- respektive forskningsbibliotek. Eftersom Ehn har 
använt metoden kvalitativ forskningsintervju (2012, s. 37-38), liksom jag, så tror jag att 
detta kan leda till en intressant jämförelse. Syftet i undersökningen har varit att studera 
strategier för hylluppställningslösningar på svenska special- respektive 
universitetsbibliotek, som bytt system. Ehn har även velat undersöka problem för 
personalen under hylluppställningsarbetet samt hur de valt att lösa dessa. Studiens syfte 
också varit att utröna informanternas synpunkter om huruvida något i arbetet kunde ha 
genomförts annorlunda samt om detta genomförts annorlunda om det inte hade 
begränsats utifrån lokalutrymme och ekonomi (ibid., s. 13-14). 
Ehn konstaterar att övergången bakomliggande orsaker korresponderar med KB:s motiv 
(ibid., s. 77). Dock menar han att ingen av informanterna har argumenterat för att DDK 
skulle spara tid eller pengar. Istället har det främst argumenterats mot att systembyte 
skulle innebära just ökade kostnader och arbetsbördor. 
Informanternas främsta argument för skifte berör bristerna som dessa upplever finnas i 
SAB-systemet. Den vanligaste uppställningsmetoden på de studerade special och 
forskningsbiblioteken är användandet av en hyllista där klassificerandets djup anpassats 
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utifrån beståndet, vilket stämmer med Ehns hypotes. Han skriver vidare att han funnit 
att uppställningen av kategorier som via SAB vanligtvis har indelats genom separat eller 
ytterligare alternativ uppställning, följer efter övergången delvis samma mönster. Han 
beskriver också att argumenten för inkluderande av tidigare utbrutna uppställningar i 
andra av respektive biblioteks samlingar, betonar användares beteende i högre grad än 
det nya systemet. Då en av de möjliga förändringar som skett i och med övergången på 
svenska folkbibliotek rör hylluppställning (ibid.) så ser jag det som relevant att studera 
om så är fallet, samt hur mina informanter förhåller sig till detta ämne.

Barbro Thomas har skrivit rapporten 'Vetenskapen och biblioteken: en översikt
av Sveriges universitets- och högskolebibliotek' (2014) enligt uppdrag från
Svensk Biblioteksförening. Hon berättar om hur omvärldsförändringar som främst 
teknikutvecklingen, resulterat i omvälvande och snabba förändringar för högskole-
bibliotekens verksamhet under en förhållandevis kort tidsperiod (ibid., s. 71). Thomas 
menar att denna bakgrund påverkat förutsättningarna för arbetet samt säkerställandet av 
den högre utbildningens informationsförsörjning. Enligt henne behövs därför en 
övergripande statlig bedömning och analys av högskolebibliotekens roll och uppgifter 
(ibid). Hon beskriver även exempel på några områden som hon upplever specifikt bör 
uppmärksammas (ibid). Bland dessa skildrar hon bland annat de stora 
samverkansprojekten som exempelvis de svenska bibliotekens accessionskatalog 
(förkortat AK) (ibid., s. 33). Detta ser jag som relevant för min studie, då denna 
kortkatalog är en viktig historisk föregångare till SAB och LIBRIS (ibid.).

2.4 Tidigare rapporter och forskning om relaterat förändringsarbete
vid folkbiblioteksorganisationer

Då byte till nytt klassifikationssystem på folkbiblioteken ofta verkar resultera i 
annorlunda hylluppställningar på folkbiblioteken jämfört med tidigare via SAB, anser 
jag att det kan vara intressant att knyta an till detta i min studies analysdel. Detta för att 
se om det finns likheter i tillvägagångssättet mellan mina fallbibliotek för att underlätta 
för biblioteksbesökarna att finna önskad litteratur i hyllorna. 

I Natalie Järlings kandidatuppsats 'Hylluppställning i förändring: En studie över svenska 
folkbiblioteks alternativa hylluppställningar' (2012), beskrivs alternativa 
hylluppställningar enligt andra klassifikationssystem än SAB på svenska folkbibliotek. 
Detta har underlättat för besökarnas litteraturåtkomst, enligt personal på 77 svenska 
folkbibliotek. Tillvägagångssättet har varit att via utbrytningar dela in beståndet efter 
genrer, samt att kategorisera och tematisera material efter ämnen. 
Använd insamlingsmetod av empirin har varit enkäter (ibid., s. 30-31).

2.5 Reflektion över tidigare forskning och övrig litteratur

Wersäll, Svanberg, Hallnäs & Lekselius, Lindberg, Aagaard, Björkman och Ehn drar 
alla slutsatsen att extraarbete utöver vanliga biblioteksuppgifter inledningsvis kommer 
att krävas under systembyte (Wersäll 2012, s. 73; Svanberg 2006, s. 43; Hallnäs & 
Lekselius 2013, s. 1-4; Lindberg 2010, s. 8-13; Aagaard 2012, s. 24-25; Björkman 2011, 
s. 18-20; Ehn 2012, s. 77). Jag identifierar att detta relaterar till min andra 
forskningsfråga, gällande vilka åtgärder som vidtagits på respektive undersökt 
folkbibliotek. 
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Ehn (2012, s. 77) och Björkman (2011, s. 18-20) menar att övergångsarbetet innebär de 
kostnadskrävande åtgärderna tidsplanering, omklassificering och etiketter med förkortad 
DDK-kod samt i klartext på bokryggarna. Av de båda nämner endast Björkman 
uttryckligen att en övergång förväntas innebära problem vid förklaring av det nya 
klassifikationssystemet för användarna (ibid.). Här anar jag att båda undersökningarna 
ringar in en liknande problematik för de olika bibliotekstyperna, då informanterna i 
Ehns intervjustudie betonat bred litteraturuppställning enligt hyllista anpassad utifrån 
användarbehov istället för DDK (Ehn 2012, s. 77). Undersökningens fokus är 
forsknings- och specialbibliotek och inte folk- och forskningsbibliotek som hos 
Björkman. Den förra studiens relevans för min uppsats kan därmed ses begränsad 
jämfört med den senares. Detta är jag medveten om, men då jag ser systemskifte som ett 
fenomen vilket berör och påverkar personalens vardag oavsett biblioteksform, upplever 
jag ändå att Ehns analys och resultat kan ha betydelse och hjälpa mig i mitt 
analysarbete.

Både i Lindbergs rapport och Björkmans intervju med Joacim Hansson i tidskriften 
Horisont nämns nackdelar och fördelar med övergång till DDK. Hansson menar att en 
fördel med systemskifte är att en enhetlig klassifikationsstandard för alla svenska 
bibliotek skulle skapas (Björkman 2011, s. 20). Denna slutsats uttrycker även Eriksson i 
sin kandidatuppsats, respektive Boukhchana i sin masteruppsats (2009, s. 32; 2014, s. 
49). I den senare beskrivs även fördelar med DDK som ett mer välutbyggt, 
internationellt använt klassifikationsverktyg och att det kontinuerligt uppdateras jämfört 
med SAB (Boukhchana 2014, s. 48-49). Ett gemensamt tema i texterna är att systemet 
inte uttrycker specifik ålder för barnböcker till skillnad mot SAB (Lindberg 2010, s. 8-
13; Björkman 2011, s. 18-20). Endast Lindberg föreslår att detta alternativt kan lösas 
systematiskt med etikettkompletteringar i klartext (Lindberg 2010, s. 13). Denna 
lösning återfinns även i Hallnäs & Lekselius rapport (2013, s. 1-4). Även detta relaterar 
till min andra forskningsfråga om vilka åtgärder som vidtagits under övergången på 
folkbiblioteken jag studerar.  Därför är jag intresserad av vilka lösningar som mina 
studieobjekt kommit fram till under systembytet. Ovanstående olika aspekter hos DDK 
tror jag kan vara intressanta för studiens analysprocess.

Eriksson (2009, s. 3), Aagaard (2012, s. 24-26 & 28) och Boukhchana (2014, s. 50) ser 
alla blandad hylluppställning som lösning för att användarna lättare ska kunna finna 
litteratur i svenska bibliotek. Här ser jag därför en koppling till min andra 
forskningsfråga. 

Arbetsvillkoren för forskningsbibliotek skiljer sig på vissa plan mellan svenska 
forskningsbibliotek och folkbibliotek. Jag är medveten om att en jämförelse mellan 
respondenterna i min studie och Wersälls samt Anderssons & Nilssons studier därför är 
begränsad. Samtidigt finns ändå likheter mellan bibliotekstyperna som exempelvis 
förekomsten av olika ansvarsområden och fortlöpande normala arbetsuppgifter. 
Varje organisation har även en specifik grupp användare, vilka bestånden anpassas efter. 
Dessutom har de olika bibliotekens anställda gemensamt att de alla upplevt en 
organisationsförändring som påverkat dem i olika grad och resulterat i olika reaktioner. 
Detta relaterar till forskningsfråga tre. De relevanta teoretiska utgångspunkter för 
organisationsförändring, som jag funnit, presenteras i avsnittet nedan.
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3. Teoretiska utgångspunkter

Insamlat material undersöker jag utifrån nedan beskrivna organisationsteori. I denna har 
även mitt metodval, semistrukturerade intervjuer, sin utgångspunkt. 

Patrick Dawson (2002, s. 11) slår fast att under de senaste hundra åren har många 
forskare utvecklat olika teorier gällande förändringsarbete inom organisationer. Dawson 
menar att trots detta faktum så finns ingen idealisk modell för hur förändringar ska 
hanteras då skillnaderna i inställning och arbetssätt varierar mellan olika organisationer. 
Olika typer av utveckling påverkar också valet av strategier i 
organisationsförändringsarbetet.

För att förstå de olika processer organisationsförändringar kan innebära har jag valt 
Nadler & Tushmans teorimodell byggd på två dimensioner, enligt nedan. 

3.1 Teori om förändring inom organisationer

Dimension 1 gäller i vilken grad förändringen varit inkrementell eller strategisk. 
Ett inkrementellt skeende innebär att organisationens ledningsgrupp genomför mindre 
justeringar. Detta gäller endast en eller ett fåtal av organisationens delar. Det kan vara 
tekniska lösningar som maskiner. Arbetsprocesser som kan påverkas är rutiner. 
Strukturella komponenter som lägre lön eller nyanställning är också vanliga 
konsekvenser av inkrementell organisationsförändring. Utvecklingen sker i små 
sammanhängande steg och kontinuerligt under en längre tidsperiod. För en lyckad 
förändring utan konflikter, utgår ledningen från den befintliga syn medarbetarna har på 
organisationens samhällsuppgift. Utvecklingens syfte är att öka effektiviteten och 
upprätthålla ordinarie verksamhet. 
Vid ett strategiskt skeende strävar organisationens chefer efter att anpassa hela 
verksamheten efter något som har hänt i omgivningen. Ledningen arbetar då för att 
förändra organisationskulturen och personalens värderingar inom den. En ofta använd 
strategi är att försöka styra hur de anställda tänker om vad organisationens 
samhällsuppgift och syfte är. Olika effektiviseringsstrategier förekommer också. Ett 
alternativ är att avskeda eller anställa ny personal. En annan vanlig, mer teknisk metod 
för effektiviserat organisationsarbete, är att ersätta personer med maskiner. 
Dimension 2 beskriver om organisationsförändringarna varit reaktiva eller proaktiva. 
Reaktivt förhållningssätt innebär tvingande åtgärder. Dessa är reaktionen på en 
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omvärldshändelse. Konsekvensen av de nya förutsättningarna blir då att anpassa olika 
delar av verksamheten därefter. Detta är nödvändigt för upprätthållandet av 
organisationssystemet.
Proaktiva skeenden är när någon förutser att en förändring kommer att hända inom en 
organisation. Dessa organisationsförändringar är alltid planerade. Detta eftersom 
ledningen har en bild av att en förändring kommer inträffa i omvärlden längre fram i 
tiden. Denna förändring förutspås påverka organisationen. Resultatet blir då utveckling 
av denna. 

Tillsammans bildar dimensionerna ett beskrivande schema. I detta finns olika begrepp 
som jag förklarar nedan. 
Finjustering är små inkrementella ändringar av vissa systemdelar inför kommande 
externa händelseprocesser. Anpassning innebär inkrementellt förändringsarbete som 
påbörjats reaktivt. Omorientering kallas de strategiska skiften som inleds innan 
förmodade förändringar. Om något inträffat i omvärlden som kräver akut handling, så 
benämns detta omvandling, enligt Nadler & Tushman (1990, s. 79-80).

Strategisk organisationsförändring beskrivs utförligare än inkrementell av 
artikelförfattarna. Olika faktorer som konkurrens, teknologi och bestämmelser tvingar 
organisationer att genomföra större förändringar som påverkar hela systemet. Dessa 
garanterar inte framgång, men följderna kan bli allvarliga utan dem. 
Ytterligare konstateras att eftersom kriser och akut tidspress framtvingar omvandlingar, 
är de mer riskabla än anpassningar. Omvandlingar ändrar även nästan alltid de 
grundläggande interna organisationsvärderingarna. Dessa upplevs svårast att förändra 
och skapar därför stor påfrestning. Lyckade omvandlingar förknippas vanligtvis med 
ändring i ledningshierarkin. Denna utökas då med nya, externt rekryterade, 
medarbetare. 
Nadler och Tushman menar att en organisations omorientering ökar chanserna till 
framgång jämfört med omvandling, eftersom ledningen får mer tid till styrning, 
alliansbyggande, personalstöd samt arbete med värderingar inför förändringen. Däremot 
medför omorientering också risker som gäller osäkerhet om framtiden och hur 
organisationen ska förändras därefter. Ledningsgruppen är mycket betydelsefull både 
vid omorientering av organisationen samt vid omvandlingar. Även här krävs vanligtvis 
extern anställning till organisationens verkställande funktion. 
Inkrementella förändringar kan däremot ofta hanteras inom systemets befintliga 
vägledningsstruktur (ibid., s. 80-81).
Med dessa två dimensioner som beskriver organisationsförändringens form analyserar 
jag via mina forskningsfrågor implementeringen av Dewey utifrån informanternas 
utsagor om sina egna upplevelser. Detta för att urskilja huruvida övergången till DDK 
tenderar att vara en inkrementell respektive strategisk förändring samt reaktiv eller 
proaktiv. 
Från dessa två utgångspunkter vill jag identifiera om övergången främst ska ses som en 
finjustering, omorientering, anpassning eller omvandling.

Min första forskningsfråga, om motiven bakom systembytet på vardera av de två 
folkbibliotek som jag undersöker, belyser båda dimensioner.
Den första dimensionen, gällande inkrementell respektive strategisk förändring relaterar 
till min studie. Detta eftersom den kan hjälpa mig förstå om systemskiftet innebär en 
förändring som antingen kan påverka organisationens kultur utifrån styrning och 
skillnader i värderingar samt strategier, struktur och ny teknologi eller den totala 
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organisationen på respektive fallbibliotek. 
Även den andra dimensionen enligt proaktivt och reaktivt förhållningssätt relaterar till 
forskningsfråga 1, då en analys underlättas kring varje fallbiblioteks aktiva eller passiva 
roll, beroende på övergångens bakomliggande orsaker.

Min andra forskningsfråga kring vilka åtgärder som vidtagits vid övergången från SAB 
till DDK återknyter till Dimension 2 utifrån proaktivt och reaktivt förhållningssätt. 
Detta då den kan förklara om respektive fallbiblioteks ledningsgrupp agerat inför eller 
reagerat efter systemskiftet samt hur dessas strategier för påverkan av 
organisationskulturella normer i effektivitetshöjande syfte sett ut. Forskningsfråga 2 
korresponderar också med Dimension 1:s inkrementella respektive strategiska 
förändringsperspektiv, genom att det förklarar varför respektive fallbiblioteks 
förändringsarbete antagit en viss form och om detta rört enbart delvis eller hela 
organisationen.

Min tredje forskningsfråga om hur fallbibliotekens personal har upplevt konsekvenserna 
av systemövergången före, under och efter konverteringen av bestånden korresponderar 
med Dimension 1 utifrån inkrementell respektive strategisk utveckling. I denna kontext 
är informanternas syn på sin respektive arbetsplats samhällsuppgift och 
existensberättigande relevant samt hur de ställt sig till implementeringen av ett nytt 
klassifikationssystem. Dimension 2 rörande proaktiv kontra reaktiv inställning, anknyter 
också till forskningsfråga 3. Detta utifrån hur fallbibliotekens informanter har förhållit 
sig till systemskiftet vid planeringsstadiet, pågående arbetsprocess samt efter 
implementeringen.

3.2 Motstånd mot förändring 

I det nedanstående refererar jag till samma källor som Jacobsen (1998) gör.
Förändringar inom organisationer leder ofta till olika motståndsreaktioner från 
personalen, enligt flera forskarstudier (Staw 1982, s. 87-121; Hannah & Freeman 1984, 
s. 149-164; Jacobsen 1998, s. 9-25; Coetsee 1999, s. 204-223). Enligt Jacobsen (1998, s. 
9-25) finns tio olika skäl till dessa vilka beskrivs nedan. 
I min analys kommer jag i ett avsnitt att försöka identifiera om motstånd mot förändring 
förekommit bland mina informanter på respektive studerat fallbibliotek under 
övergången. Om detta skett, så kommer jag även att sträva efter att undersöka vilken 
eller vilka sorts skäl till motstånd mot organisationsförändring och varför som mina 
informanter uttryckt.

3.2.1 Fruktan för det okända

Organisationers förändringsprocesser upplevs vanligtvis av de anställda som skiften från 
kända, trygga tillstånd till osäkra, okända och ångestskapande situationer. Utvecklingen 
leder då till motstånd mot senare ändringar enligt Nadler (1987).

3.2.2 Brytning av psykologiskt kontrakt

Organisationsförändringar ses av personal frekvent som att formella kontrakt för 
individer och organisationer omförhandlas. Detta påverkar anställdas och chefers 
arbetsuppgifter samt fastställda regler och rutiner, menar Rousseau (1995). Då dessa 
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känner sig lurade eftersom det psykologiska kontraktet utifrån outtalade förväntningar 
har brutits motarbetas förändringarna, påstår Shein (1980, s. 33).

3.2.3 Förlust av identitet

Bolman & Deal anser att individer som länge utfört en specifik organisationsuppgift 
upplever denna som betydelsefull och identitetsbärande (1991). Om denna stabila 
meningsstruktur raseras vid systembyte kan känslor av meningslöshet och 
identitetsförlust uppstå. Reaktionen blir då kamp mot förändringen, menar Jacobsen & 
Thorsvik (1998, s. 9-25).

3.2.4 Den symboliska ordningen förändras

Symbolvärdet hos trygghetsförknippade platser, uttryckssätt och händelser som kontor, 
chefers ordval eller firmafesters skeenden påverkas oftast vid institutionsändringar. 
Exempelvis känns kontorsbyte mestadels påfrestande för personalen. Detta motarbetas 
därför av vissa anställda, enligt Jacobsen & Thorsvik (1998, s. 9-25).

3.2.5 Maktrelationer förändras

Enligt Egeberg förskjuts tidigare fast makthierarki under organisationsförändring 
(1984). Jacobsen & Thorsvik menar, att vissa då ser kontrollmöjligheter minska genom 
sämre informationsåtkomst, att inte få medverka i beslutsgrupper eller tvingas avsäga 
sig beslutsrätt. Dessa bekämpar därför skiftet (1998, s. 9-25).

3.2.6 Krav på nyinvesteringar

Williamson påstår att långvarigt förvärvade specialkunskaper för visst område via 
utbildning och dagliga uppgifter betyder mindre vid arbetsändring (1975). Nyinlärning 
samt omvärdering av personlig kompetens krävs därefter. Dennas omfattning avgör 
förändringsmotståndets styrka (Jacobsen & Thorsvik 1998, s. 9-25).

3.2.7 Extraarbete under en period

Ofta måste förändringar göras parallellt med redan existerande organisationsuppgifter. 
Extra arbetsinsatser och resurser krävs då vanligtvis av personalen under en tid. 
Konsekvensen kan bli motvilja mot detta, om den vanliga arbetssituationen är hårt 
belastad, enligt Jacobsen & Thorsvik (1998, s. 9-25).

3.2.8 Sociala band bryts

Trist menar att förlorad kontakt och samhörighet med långvariga kollegor vanligtvis 
utlöser åtgärder mot organisationsförändringar. Risken till tvångssamarbete med okända, 
tålamodsprövande personer ger samma resultat, menar Trist (1981).
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3.2.9 Utsikter till personlig förlust

Ytterligare en bakgrund till anställdas aversion inför sammanslutningar förvandlingar är 
påtagliga ekonomiska följder som arbetslöshet när jobb avvecklas, påstår Jacobsen & 
Thorsvik. Negativ inverkan på karriärmöjligheter är en än mer förekommande 
motståndsorsak (1998, s. 9-25).

3.2.10 Externa aktörer vill ha stabilitet

Wadel anser att förutom nya arbetsvillkor för interna medlemmar, berörs även 
utomstående aktörer av organisationsförändringar. Detta kan gälla negativa 
konsekvenser för kringliggande system eller att olika externa grupper förlorar 
privilegier. Dessa tar då strid mot processen, påstår Wadel i sin artikel (1992)

4. Metod

Under underrubrikerna i följande avsnitt nedan presenteras de relevanta metoderna för 
min studie. Då undersökningen utgår från ett kvalitativt angreppssätt, så förklaras detta 
metodval i avsnittet här nedanför.

4.1 Kvalitativ metod

Kvalitativ metod valde jag som forskningsstrategi, därför att jag i min studie är 
intresserad av att djupstudera mina informanters personliga upplevelser och tankar kring 
förändring på respektive arbetsplats. Detta för att se hur dessa individer därigenom 
uppfattar och konstruerar den evigt föränderliga sociala verkligheten i respektive 
organisation där de arbetar (Bryman 2011, s. 40-41). 
I denna studie är jag inte intresserad av att utföra en kvantitativ statistisk undersökning 
med kvantifiering vid datainsamling och analys (Bryman 2011, s. 40), då en sådan 
studie skulle kräva alltför omfattande insamling och analys av forskningsmaterial från 
en mängd källor, vilket inte ryms inom denna studies tidsrymd. 
Dessutom så skrivs denna uppsats i en samhällsvetenskaplig kontext utifrån ej mätbara 
personliga tankar och upplevelser och därmed anser jag att ett tolkande synsätt som 
kunskapsteoretisk inriktning vara mer relevant och lämplig för min studie framför en 
naturvetenskaplig teoretisk modell utifrån en epistemologisk positivistisk ståndpunkt 
(Bryman 2011, s. 29-30 & s. 40). 
Då jag precis som Bryman uppfattar att personliga upplevelser och tankar genom 
informanternas ord i intervjuer (Bryman 2011, s. 40) är något som inte kan mätas och 
redovisas statistiskt via kvantitativa metoder, så tror jag kvalitativ metod har mest 
relevans av de båda metoderna för min studie, varför jag således valt denna metod för 
uppsatsen. Nämnda intervjuform presenteras därför i kommande avsnitt som följer.

4.1.1 Kvalitativa intervjuer

Som ett naturligt nästa steg inom kvalitativ metod för studien, har jag valt intervjuer 
som metod, då jag är intresserad av att utröna vilka personliga upplevelser och tankar 
mina informanter på respektive folkbibliotek har angående övergång samt beroende på 
begränsat tidsutrymme utifrån yttre faktorer som arbete samt utdragen process för 
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kontakt med informanter då dessa varit upptagna med konverteringsarbete. Dessa 
personliga, inre tankar och tolkningar hos informanterna av det som skett före, under 
och efter konverteringsarbetet på respektive folkbibliotek, tror jag hade varit svårt att 
inhämta endast via observationer (Bryman 2011, s 266). 

4.1.2 Semistrukturerade intervjuer

Typen av intervjumetod, som jag använt i studien är kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer. Intervjuformen med flexibelt ordnat frågeschema har jag valt utifrån fördelen 
att informanternas svar inte styrs allt för mycket och härigenom underlättas relevant 
oväntad information via möjliga följdfrågor utifrån informanternas svar (Bryman 2011, 
s. 206 & 414-415). Nackdelen med semistrukturerade intervjuer som metod, är att då 
jag endast utgår ifrån en liten grupp informanters individuella livsredogörelser (Miller 
2000, s. 19) kring ett skeende begränsat till en specifik fysisk plats, så omöjliggör dessa 
bredare generalisering av utsagorna (Bryman 2011, s. 416). Trots detta, tror jag att 
utifrån de forskningsfrågor som jag ställt i min studie, så är semistrukturerade intervjuer 
den mest relevanta metoden för att få dessa besvarade. Då jag är intresserad av 
informanternas syn och upplevelser före, under och efter övergången från SAB till 
DDK, ser jag semistrukturerade intervjuer som relevant metod för studien. Då jag 
intervjuar personal på två olika folkbibliotek med olika miljö- och arbetsförutsättningar, 
ser jag jämförande design som en relevant kriteriegrund för att underlätta datainsamling 
och dataanalys (Bryman 2011, s. 47). Denna metod beskrivs närmare i nästa avsnitt.

4.1.3 Jämförande design

Som forskningsgrund för olika mått vilka underlättar empiri- samt datainsamling i min 
studie, har jag valt jämförande design. Jämförande eller komparativ design även kallad, 
används i och med kvantitativa eller kvalitativa forskningsstrategier. Då studiens 
utgångspunkt är kvalitativ, utifrån komparativ design, så kallas denna multipel fallstudie 
eller flerfallsstudie (ibid., s. 82). Jämförande design innebär, enligt Bryman (ibid., s. 80-
83), att en eller flera forskare via antingen en kombination av kvalitativa och 
kvantitativa tillvägagångssätt, eller en av metoderna, djupt studerar miljön eller 
förhållanden knutna till minst två skilda fall i form av specifika fysiska platser. 
Platserna kan vara städer, en typ av organisationer som exempelvis fabriker, 
polisstationer, eller bostadsområden (ibid, s. 80). Det är också dessa platser i sig med 
tillhörande problematik som utgör fallen och därmed studiens fokus, vilket är 
utgångspunkt för analys och resultat. Detta förutsätter en logisk jämförelse mellan två 
eller flera fall, för att vi bättre ska kunna förstå ett specifikt socialt fenomen. Detta 
skiljer jämförande design mot tvärsnittsdesign, där fokus istället ligger på den 
medverkande populationens upplevelser i studien, medan miljön där studien genomförs 
endast har en underordnad roll i forskningskontexten (ibid., s. 74-75). Det är denna 
uppfattning om jämförande design, som även jag utgår från i min studie. Studien 
belyser övergången från SAB-systemet till DDK-systemet på två svenska folkbibliotek 
ur personalens synvinkel. Då fokus i undersökningen ligger på arbetsförhållanden och 
förutsättningar knutna till två specifika arbetsplatser, så upplever jag att dessa utgör två 
fall. Som forskningsupplägg för studien, har jag därför valt jämförande design (ibid., s. 
80). En nackdel, som jag är medveten om, är att den externa validiteten kommer att bli 
låg då generaliserbarheten begränsas till endast de händelseförlopp och platser samt 
urval som jag studerar (ibid., s. 352).
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4.1.4 Kvalitativ innehållsanalys

Som analysmetod för att enklare urskilja bakomliggande mönster och återkommande 
svar i mitt empiriska material, har jag valt kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ 
innehållsanalys är antagligen den mest använda strategin vid kvalitativ analys av 
dokument.  Detta tillvägagångssätt valde jag istället för exempelvis komparativ metod. 
Detta eftersom den senare analysmetoden är alltför anpassad till politiska system med 
tillhörande teoretiska modeller. Dessa är därmed inte lämpade för att besvara mina 
forskningsfrågor utifrån insamlad empiri. Kvalitativ innehållsanalys möjliggör däremot 
upprepad ändring av teman och kategorier som framkommer under genomgång av 
materialet. Detta underlättar i sin tur kontinuerligt synliggörande av icke förutsedda 
variabler och kategorier som uppkommer vid analys. Dessa kan hjälpa mig genomföra 
jämförelser och härigenom upptäcka nyanser i stoffet. Därför ser jag kvalitativ 
innehållsanalys som det mest relevanta analysverktyget för min forskningsstudie 
(Bryman 2011, s. 505).

Hur metoderna genomförts redovisas i nedanstående avsnitt.

4.2 Metodens genomförande

4.2.1 Kvalitativ metod

För att få en så tydlig bild som möjligt av de anställda bibliotekariernas och 
biblioteksassistenternas personliga upplevelser av övergång från klassifikationssystemet 
SAB till DDK på respektive folkbibliotek samt hur dessa skapar sin sociala verklighet 
där, så har jag använt kvalitativ metod i min studie. Jag är medveten om att min studie 
innefattar endast ett fåtal personer ur personal på två folkbibliotek. Nackdelen med detta 
är att dessa inte bildar en tillräckligt stor population för möjliggörande av mer generella 
slutsatser. Fördelen är att jag via kvalitativa intervjuer, kan göra mer djupgående 
analyser per person jämfört med om jag hade genomfört en studie med en större 
population. De kvalitativa intervjuernas genomförande beskrivs i följande avsnitt nedan.

4.2.2 Kvalitativa intervjuer

Inledningsvis mejlade jag i god tid medieansvarig för Fallbibliotek 1 respektive 
Fallbibliotek 2, för att kontrollera om dessa var villiga att medverka i intervjuer för min 
studie. Efter att ha fått klartecken från två av informanterna, så mejlade jag 
personalansvarig på Fallbibliotek 1 för resterande informanters mejladresser. Denna 
person informerade mig då om att övriga informanter som jag planerat att intervjua, 
utom en, var extremt upptagna av klassifikations- samt ommärkningsarbete. Därför 
frågade jag personalansvarig om det fanns andra personer som hade tid att medverka i 
intervjuer. Hen rådde mig då att istället intervjua ett motsvarande antal informanter ur 
personalen via mejl. 

Ett liknande händelseförlopp skedde vid mejlkontakt med personalansvarig vid 
Fallbibliotek 2. Skillnaden här var att på grund av att övergångsarbetet tog längre tid än 
vad hen hade planerat, så var både hen och övrig personal så upptagna att det dröjde 
över en månad innan tid för intervju kunde bestämmas. På grund av sjukdom samt stor 
arbetsbelastning, så fick jag inledningsvis inte svar på mina mejlförfrågningar om 
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intervjumedverkan från mina tilltänkta informanter vid Fallbibliotek 2. 
Efter intervju med personalansvarig nämnde jag detta samt underströk vikten av snabba 
svar från informanterna om medverkan utifrån studiens tidsbegränsning. 
Personalansvarig lovade då att försöka övertala informanterna att medverka i studien via 
mejlintervjuer, varpå jag efter en vecka fick mina frågor besvarade via mejl från 
samtliga informanter. Beroende på nämnda tidsbrist hos alla informanter utom tre, så har 
jag intervjuat resterande via mejl. Denna intervjumetod har aktualiserat behovet av 
innehållsanalys som forskningsstrategi för att underlätta för mig att jämföra data från 
intervjudokumenten med ytterligare insamlad data via tidigare forskning för att 
härigenom urskilja en gemensam intertextuell verklighetskontext via identifierande av 
återkommande teman i olika kategorier (Bryman 2011, s. 501-506). 
Valet av mejlintervjuer har också underlättat tidsmässigt under transkribering och analys 
av empirin, vilket inom tidsramarna inte hade varit möjligt med tanke på min 
arbetssituation utöver uppsatsarbetet. För att underlätta mitt analysarbete, så har jag 
delat in mina informanter i olika kategorier. Den första kategorin gäller informanter som 
arbetat på ett av biblioteken i inledningsskedet innan det praktiska konverteringsarbetet 
genomfördes, men varken under arbetets praktiska fas eller efter att konverteringen 
genomförts. 
Den andra kategorin gäller informanter som arbetat på ett av biblioteken från 
inledningsskedet i konverteringsarbetet och efter att det praktiska konverteringsarbetet 
genomfördes. 
Den tredje kategorin gäller informanter som arbetat på ett av biblioteken efter att det 
praktiska konverteringsarbetet genomfördes. 
Efter andra intervjun som genererade onödigt långt svar på introduktionsfrågan samt att 
viktig information uteblev, så modifierade jag intervjuguiden. 
Frågor som omformulerades var inledningsfrågan ”Först kommer jag ställa några 
personliga frågor: Ålder? Vad heter du? Vilken är din position i organisationen?”. Den 
sistnämnda frågan omformulerade jag till ”Hur många år har du arbetat och med vad?”, 
därför att jag inte upplever att personuppgifter om namn är relevant för studien samt att 
formuleringen ”position i organisationen” blev för sluten, vilket resulterade i allt för stor 
del irrelevant information om en av informanternas ansvarsområden på biblioteket. 
Andra frågan som omformulerades var fråga 3: ”Vet du om erfarenheter av konvertering 
från SAB till DDK har inhämtats från andra bibliotekstyper?”. Frågan omformulerades 
till den mer öppna frågan ”Vet du om erfarenheter inhämtats från andra bibliotek?”. 
Denna omformulering gjordes, för att säkerställa att uppgifter om 
informationsinhämtning från andra folkbibliotek inte skulle utebli i följande intervjuer.

4.2.2.1 Reflektion över metodens genomförande

Under min studie hade flera av mina informanter inte tid att medverka i kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer, som jag planerat. Orsaken var hög arbetsbelastning i och 
med övergång förutom de ordinarie uppgifterna. Därför har jag inte haft möjlighet att 
genomföra intervjuerna i den utsträckning som jag hoppades på inför undersökningen. 
Följden blev att jag tvingades välja mejlintervjuer som en alternativ lösning. Denna 
kompromiss ledde till att jag inte kunnat se eller höra många av mina informanter, vilket 
utelämnat kroppsspråk, ansiktsuttryck, rösters tonlägen och eventuella längre 
uttömmande svar. Detta har minskat den resulterande empirins omfång och innehåll.
Jag är medveten om att insamlat material betydligt begränsar såväl reliabilitet samt 
vidare generalisering. Ändå anser jag att den faktiskt insamlade informationen 
korresponderar tillräckligt med teoretiskt ramverk samt tidigare forskning. Följande 
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menar jag möjliggör därför tolkningar och slutsatser med relevans utifrån 
problemformulering för mina forskningsfrågor i studiens analysavsnitt och 
sammanfattning.

4.2.3 Jämförande design

En multipel fallstudie utifrån jämförande design förutsätter en logisk jämförelse mellan 
två eller flera fall, för att vi bättre ska kunna förstå ett specifikt socialt fenomen. 
Redan under inledningsskedet för materialinsamling till empirin, började idéer till teser 
för studien växa fram. Detta skedde parallellt via studerande av tidigare forskning 
respektive mejlkontakt med respektive folkbiblioteks medieansvarig. Redan i detta 
skede framkom indikationer på likheter och skillnader mellan biblioteken relaterat till 
övergången, som jag kunde koppla till mina forskningsfrågor. Genom de uppgifter som 
framkom under och efter intervjuerna med mina informanter, förtydligades gradvis 
dessa likheter och skillnader alltmer. Dessa underlättade teoribildningen och 
framkomsten av relevanta begrepp för denna (Bryman 2011, s. 82-83).

4.2.4 Innehållsanalys

Genom att läsa igenom mitt insamlade empiriska material ett flertal gånger kunde jag 
allt tydligare se återkommande mönster i informanternas svar. Dessa placerades in i 
olika kategorier genom markering av en viss svarstyp med en specifik färg. Detta för att 
enklare tydliggöra skillnader och likheter mellan organisationerna. Dessa spaltade jag 
upp under varandra. Till höger ovanför forskningsfrågorna skrev jag 'Fallbibliotek 1' 
respektive 'Fallbibliotek 2'. Härefter läste jag igenom informanternas svar ytterligare 
några gånger med utgångspunkt i mina tre forskningsfrågor. Detta för att inte förbise 
något samt för att fördjupa analysen utifrån mina informanters beskrivning av den 
gemensamt skapade verkligheten (Bryman 2011, s. 205). Efter varje genomläsning 
framstod allt tydligare teman ur den insamlade empirin. 
Sedan skrev jag in relevant empiri utifrån respektive frågeställning i modellen utifrån 
aspekt på organisationsförändring. Denna försökte jag tolka via tidigare forskning, 
litteratur samt rapporter vid respektive fält relaterat till respektive folkbibliotek. 
Kopplingar söktes mellan de teoretiska begreppen och de kategorier som successivt 
växte fram. Detta underlättade genomförande av jämförelser och avslutande 
sammanställning.

Valet att vänta några veckor till efter konverteringsarbetets genomförande vid 
Fallbibliotek 2, ansåg jag nödvändigt för mesta möjliga användningstid av DDK-
systemet där vid klassificering. Härmed ansåg jag att tillräcklig tid förflutit från 
introduktion och användande av det nya systemet för att kunna dra slutsatser av 
konsekvenserna som övergången fått för bibliotekspersonalens klassifikationsarbete.

4.3 Urval av bibliotek samt urval av informanter

För att studera bibliotekariernas upplevelser av övergången till DDK på Sveriges 
folkbibliotek och hur de tänker kring eventuella genomförda förändringar hos respektive 
organisation, så har jag fokuserat på två av de tre folkbibliotek som var tidigt ute i 
övergångsprocessen. 
Under min tid som anställd på ett folkbibliotek, noterade jag att de valt att klassificera 
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en del av beståndet utgivet från 2012 via DDK istället för via SAB. Detta samt 
uppmuntran från min dåvarande chef väckte mitt intresse att studera systembytet på 
svenska folkbibliotek. 
Fallbibliotek 1 beslutade formellt om övergång i november 2011, efter KB:s beslut om 
övergång för samtliga universitets- och forskningsbibliotek i november 2008 och 
Svensk Biblioteksförenings rekommendation om övergång för svenska folkbibliotek 
senare samma år. Målet var att ha slutfört övergången innan flytt till nya lokaler. I juni 
2012 beslutade även Fallbibliotek 2 om övergång till DDK. 
För att underlätta övergången under konverteringsarbetet stängdes biblioteket för 
allmänheten under två veckor. 
För att möta låntagarnas behov under denna tid upprättades ett mindre provisoriskt 
bibliotek med ett urval av beståndet. 
Under mitt besök för intervju med Informant 6, som ansvarar för Deweyprojektet, så var 
en stor del av den konverterade litteraturen ännu inte uppställd på hyllorna. I skrivande 
stund så är hylluppställningen på barnavdelningen däremot färdigställd.

Totalt genomförde jag nio intervjuer med nio personer ur bibliotekspersonalen fördelat 
mellan de två folkbiblioteken i studien.
I studien har jag bedömt att betydelsen av att mina informanter i studien är relevanta 
utifrån mitt syfte och mina frågeställningar, har högre prioritet än en jämlik fördelning 
utifrån kön, ålder och organisationsposition. I uppsatsen har jag även medvetet undvikit 
att avslöja mina informanters könstillhörighet, genom att använda det könsneutrala 
begreppet 'hen'. Detta dels för att inte avslöja informanternas identiteter, men även då 
jag upplever att informanternas kön inte har relevans för min studie utifrån mitt syfte 
och mina frågeställningar. Fem av intervjuerna hade anknytning till Fallbibliotek 1, 
varav två genomfördes på plats ansikte mot ansikte och resterande via mejl. 
Resterande fyra intervjuer hade anknytning till Fallbibliotek 2, varav en genomfördes på 
plats ansikte och resterande via mejl. Samtliga intervjuer på plats spelades in.

I beskrivningen av mina informanter, så avser informant 1-5 intervjuad personal från 
Fallbibliotek 1 medan informant 6-9 avser intervjuad personal från Fallbibliotek 2.

Informant 1 är 40 år. Hen har arbetat som bibliotekarie i sex år. Hens position i 
organisationen är medieansvarig bibliotekarie. Hen är en av de drivande inom 
Deweyprojektet och har arbetat under övergångens samtliga steg.

Informant 2 är 26 år. Hen har arbetat som bibliotekarie i två och ett halvt år. Hens 
position i organisationen är barnbibliotekarie. Hen upplever att hen har en samordnande 
roll med ansvar för alla barnbiblioteksfilialer. Informanten ansvarar även för inköp inom 
biblioteksorganisationen.

Informant 3 är 39 år. Hen har arbetat som bibliotekarie i ett år. Hens position i 
organisationen är bibliotekarie/webbredaktör. Hen började arbeta på Fallbibliotek 1 då 
konverteringsarbetet hade genomförts.

Informant 4 är 54 år. Hen har arbetat som bibliotekarie i tio år. Hens position i 
organisationen är bibliotekarie med ansvar för uppsökande verksamhet via bokbuss samt 
för tillgänglighetsfrågor och talböcker. Hen har arbetat på Fallbibliotek 1 under 
övergångens samtliga steg. 
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Informant 5 är 46 år. Hen har arbetat som barnbibliotekarie i fem år. Informanten 
arbetade på Fallbibliotek 1 i två år med planeringsarbete inför konverteringen av 
beståndet samt under inledande konvertering av SAB-ämnen till DDK-ämnen.

Informant 6 är 31 år. Hen har arbetat tre år som bibliotekarie. Hens position i 
organisationen är It-bibliotekarie med ansvar för It, sociala medier samt Deweyprojektet 
på biblioteket.

Informant 7 är 26 år. Hen har arbetat fyra år som biblioteksassistent. Hens position i 
organisationen är som katalogiseringsansvarig på bibliotekets vuxenavdelning.

Informant 8 är 34 år. Hen har arbetat femton år som biblioteksassistent. Hens position i 
organisationen är som ansvarig för tidskriftsavdelningen, registrering, lokalisering samt 
leverantörskontakter. Hen utför även pass i expeditionen eller informationsdisken samt 
bokuppsättning. För övrigt medverkar informanten i bibliotekets grupp för sociala 
medier som marknadsför biblioteket via Facebook, blogg och Instagram.  
Informanten arbetar inom Deweygruppen som har planerat och genomfört övergången.

Informant 9 är 35 år. Hen har arbetat i två år som bibliotekarie. Hens position i 
organisationen är som barn- och ungdomsbibliotekarie.

I detta avsnitt beskriver jag även de etiska överväganden samt förhållningssätt som varit 
aktuella i studien. Samtliga informanter samtyckte till medverkan via e-post. Genom att 
inte nämna informanterna vid deras riktiga namn i de nedskrivna intervjuerna, har jag 
strävat efter mesta möjliga etiska förhållningssätt. I studien har jag medvetet undvikit 
att nämna såväl folkbibliotek som mina informanter vid deras riktiga namn. Detta för att 
förebygga att information som kan röja mina informanters identiteter blir offentligt 
tillgänglig. Anonymiseringen har genomförts genom benämning av biblioteken som 
Fallbibliotek 1 respektive Fallbibliotek 2 samt informanterna som Informant 1, 
Informant 2, etcetera. Utöver detta anser jag det som självklart att inte återanvända 
intervjuinformationen ytterligare i någon form. 
Om mitt urval även innefattat ledning och biblioteksanvändare, så tror jag detta hade 
möjliggjort en ännu mer komplex och exakt analys. Denna skulle visat hur olika 
grupper i och utanför organisationerna påverkats av förändringen, enligt Nadler och 
Tushmans modell. Jag uppskattar att tydligare slutsatser då hade kunnat dras rörande 
skiftets omfattning, karaktär och berörda aspekter, utifrån om den inneburit en 
finjustering, anpassning, omorientering eller omvandling för respektive fallbibliotek. 
Ett bredare urval tror jag även kunde ha möjliggjort en större nivå av extern reliabilitet, 
som hade underlättat ytterligare studier (Bryman 2011, s. 352). 
Hur informanternas svar har bearbetats redovisas i nedanstående avsnitt.

5. Resultat 

I detta kapitel redovisar jag relevant insamlat empiriskt underlag. Utgångspunkter är 
syfte, problemformulering och forskningsfrågor. Dessa behandlar motiven bakom 
övergång från SAB till DDK samt konsekvenser av detta för de två folkbibliotek som 
jag studerat och de resulterande åtgärderna på dessa fallbibliotek. I nedanstående avsnitt 
presenteras även hur de anställda upplevt organisationsförändringen som systemskiftet 
inneburit.
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För att förtydliga hur olika aspekter av mina forskningsfrågor besvarats av varje 
biblioteks informanter samt att tydligare beskriva övergångens olika steg, har jag valt 
att i detta avsnitt endast redovisa resultatet av min forskning. För att göra analysen mer 
överskådlig presenteras denna separat i kapitel 6.
Min första forskningsfråga kan delas upp i de bakomliggande motiven till konvertering 
och i hur respondenterna tänker kring dessa på varje fallbibliotek. Därför kallar jag 
underavsnitt 5.1 'Motiv för konverteringen till DDK'. Avsnitt '5.1.1 Fallbibliotek 1' 
beskriver följaktligen de orsaker till övergång som informanterna på biblioteket 
uppfattat. Motsvarande gäller även för respondenterna på Fallbibliotek 2 i underavsnitt 
'5.1.2 Fallbibliotek 2'. Uppdelningsprincipen gäller även övriga två frågeställningar 
nedan.
Min andra forskningsfråga handlar om vilka åtgärder som har vidtagits under 
övergången från SAB till DDK. I avsnitt 5.2.1 beskriver jag först förarbetet inför 
övergången på varje fallbibliotek och i följande avsnitt beskrivs själva övergångsarbetet.
Forskningsfråga 3 behandlar hur fallbibliotekens personal har upplevt konsekvenserna 
av systemövergången före, under och efter konverteringen av bestånden. I avsnitt 5.3 
redovisas därmed konsekvenser av övergång från SAB till DDK för bibliotekariers och 
biblioteksassistenters arbete. Avsnitt 5.4 beskriver hur låntagarna på varje fallbibliotek 
upplevt systembytet. Användarbehovet är inte huvudfokus i min studie. Eftersom 
övergången är något som påverkar besökarna, har jag ändå valt att kort redovisa deras 
upplevelser av denna.

5.1 Motiv för konverteringen till DDK

5.1.1 Fallbibliotek 1

Fyra av fem informanter på fallbibliotek 1 påstår sig inte veta skälen bakom 
övergången. En av dessa informanter menar däremot att den är nödvändig, ”...eftersom 
det är något som händer på flera ställen” samt att ”...det är bra med ett enhetligt system 
för barn”. Dock menar informanten att det inte är så bråttom, då ”...DDK inte är 
relevant för folkbiblioteken, utan anpassat efter forskningsbiblioteken...”. Detta därför 
att ”...folkbibliotek har dels inte den internationella kommunikationen och dels så är 
DDK:s syfte att forskningslitteratur lätt ska kunna sökas fram på universitets- och 
högskolebibliotek och passar därför inte till folkbiblioteken där syftet är att hitta bland 
de skönlitterära bestånden.". Hen lägger här till att ”...nu är det ju gjort, så kör!”. 
En minoritet bestående av två informanter menar att systembytet på folkbiblioteket 
grundar sig i KB:s beslut. 
En informant säger att motivet bakom bibliotekets övergång är att ”...KB först beslutade 
om övergång”. Detta följdes av att ”Svensk Biblioteksförening har rekommenderat de 
svenska folkbiblioteken att gå över”. En annan informant säger att de bakomliggande 
orsakerna till bibliotekets systembyte, är att ”KB:s beslut om att främst forsknings-
biblioteken skulle konvertera sina bestånd följdes av Svensk Biblioteksförenings 
rekommendation till de svenska folkbiblioteken om övergång eftersom alla bibliotek 
bör ha samma klassifikationssystem”. 

5.1.2 Fallbibliotek 2

En informant påstår att systemskiftet är en konsekvens av KB:s beslut att alla svenska 
bibliotek gradvis ska konvertera sina bestånd. Enbart Informant 6 menar att 
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övergångens bakomliggande motiv är att ”KB beslutat om att alla svenska forsknings-
bibliotek ska gå över till DDK samt att Svensk Biblioteksförening rekommenderat de 
svenska folkbiblioteken att gå över”. Som bakgrund till implementeringen nämner hen 
även att systemet gör det ”lättare att hitta böcker”. Detta eftersom systemet är 
”...enklare uppdelat med tio avdelningar” jämfört med SAB. 
Förtydligande ryggettiketter med text som ”Roman”, ”Deckare” och ”Fantasy” för 
skönlitteratur anges också som övergångsargument.
En majoritet av tre respondenter understryker senare under intervjuerna att de alltid 
prioriterar användarnas åtkomst till litteraturen i hyllorna. 

5.2 Åtgärder vid övergången från SAB till DDK 

5.2.1 Förarbete inför övergången 

5.2.1.1 Fallbibliotek 1

Två informanter säger att bibliotekets dåvarande personal varit på finska folkbibliotek 
för studier inför konverteringsarbetet. Av dessa nämner en informant att Fallbibliotek 1 
hade ”...då det begav sig en barnbibliotekarie med norsk bakgrund som detaljstuderade 
hur de gjort på ett par olika folkbibliotek i Norge”. 
Två andra informanter säger att de inte vet om erfarenheter inhämtats från andra 
bibliotek, då förberedelsearbetet genomfördes innan de började arbeta på biblioteket. 
En informant säger att organisationen inte har inhämtat erfarenheter från andra 
bibliotek, ”...men att det så här i efterhand hade varit bra”. 

5.2.1.2 Fallbibliotek 2

Tre informanter på Fallbibliotek 2 säger att studiebesök har genomförts på både svenska 
och danska folkbibliotek ”...för inhämtning av inspiration och erfarenheter kring 
konvertering till DDK.”. Enbart en av dessa säger att folkbiblioteken i Danmark ”...har 
inte Dewey, men en variant av det med siffror. Det var mer för inspiration hur de ställer 
upp böckerna, så man kan se storskaligt hur det är tänkt med ett sådant system”. Samma 
informant menar att personalen sett DDK ”...som ett medel för att underlätta för alla att 
hitta litteratur i katalogen och hyllorna...eftersom det är ett system som är enklare 
uppdelat än SAB, med bara tio huvudavdelningar och därför har vi sett det som en 
möjlighet att förenkla uppställningen av böckerna”. 
Den fjärde informanten på Fallbibliotek 2 säger sig tro att erfarenheter från andra 
bibliotek har inhämtats.

5.2.2 Åtgärder vid den faktiska övergången

5.2.2.1 Fallbibliotek 1

Informant 1 uppgav under intervjun att hen inte minns exakt hur övergångsprocessen 
började. Organisationens interna föreläsningsbilder 'DDK-presentation: Mediemöte' ger 
inte heller någon klar bild om motiven bakom systemskiftet Fallbibliotek 1. Här nämns i 
punktform ”Back to basics, Medieplaner 2003-2006, Biblioteksplaner 2005-2012” och 
”Dewey 2008-2012”. De enskilda stegen i övergångsprocessen beskrivs här varken 
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kronologiskt eller i detalj. Enligt informanten har diskussioner förts mellan ledningen 
och representanter från Sundbyberg, Täby och ”...ytterligare ett bibliotek under ett par 
år, antagligen från 2010”. 
Detta innan beslut togs och hen presenterade idén om övergång för Fallbibliotek 1:s 
dåvarande bibliotekschef. Hen menar att ledningen då bedömde ”...att det var bra att 
börja med nytt klassifikationssystem år 2012, då huvudbiblioteket skulle flytta till nya 
lokaler 2014.”. Vidare påstår informanten att biblioteket var nära beslut om övergång år 
2011. Respondenten säger också att år 2012 kontaktade dåvarande bibliotekschefen 
KB:s medieansvariga Harriet Aagaard, då ingen av de anställda var tillräckligt insatta i 
det nya systemet. 
Hen menar att hela personalen utbildades i en grundkurs i DDK:s uppbyggnad och 
klassifikationsregler under två dagar. Ett fåtal anställda genomgick sedan 
fördjupningskurs under ytterligare två dagar, menar respondenten. 
Informanten säger också att Fallbibliotek 1 ganska tidigt beslutade att inte konvertera 
ljudböcker, dvd-filmer, pocket eller barnlitteratur, utan endast skön- respektive 
facklitteratur publicerad år 2012 och framåt. I väntan på leverans från BTJ, skapades en 
provisorisk hyllista för DDK-märkta böcker, enligt informanten. 
Efter en tid upplevde hen att skön- respektive facklitteratur med närliggande koder på 
800, som exempelvis litteraturvetenskap respektive skönlitteratur ledde till 
sammanblandning. Denna försvårade hylluppställning varför konverteringen 
begränsades till endast facklitteratur, enligt informanten. Hen säger också att biblioteket 
sedan avskaffande lokala utbrytningar samt koncentrerade DDK-märkta böcker till en 
specifik hylla. Detta gjordes för att samla varje ämnesområdes litteratur på samma plats 
i folkbiblioteket utifrån låntagarnas användningsbehov. 
Vid övergången hade BTJ ännu inte börjat klassificera böcker. Enligt informanten löstes 
detta, genom att personalen söker fram aktuella bibliografiska poster i Libris varifrån ny 
kod inhämtas och förs in i fält 082 i Book-IT. Hen säger också att en ny arbetsmetod 
innebär att etiketter med förkortade koder har använts på bokryggarna. Detta enligt 
BTJ:s klassificeringspraxis för hylluppställning. I de bibliografiska posterna har varje 
bok därför mappats provisoriskt enligt mönstret '200 Religion', påstår respondenten. 
En annan informant säger sig inte ha arbetat på biblioteket under planeringsstadiet inför 
systembytet. Hen menar ändå att hen känner till att beståndet är konverterat sedan slutet 
av maj. Informanten säger att biblioteket valt en alternativ variant av DDK-kod i 
BURK. Enligt hen, innebär alternativet att barnavdelningens skön- samt facklitteratur 
representeras av bokstaven 'j', vilken uttolkas som engelska 'juvenile' i Book-IT:s 
katalogposter. Lösningen tillkom efter diskussioner med Aagaard. Informanten menar 
att organisationen har valt en förenklad variant av DDK på faktaavdelningen, anpassad 
efter barnens behov. Etiketterna här innehåller de tre första decimalerna i aktuell kod 
följt av bokstaven 'j', enligt ovan, samt ämnet i klartext. Ett exempel är '630j Hundar'. 
En tredje informant som började arbeta på biblioteket efter övergångens genomförande, 
säger att projektet initierades under årsskiftet 2011/2012 av den tidigare 
bibliotekschefen efter att biblioteket varit med i en ”...Deweygrupp i Stockholms län 
under 2011”. Hen säger även att endast ny facklitteratur från 2012 och framåt 
konverteras från och med övergången. 
En fjärde informant på Fallbibliotek 1 menar att hela beståndet inte behöver konverteras 
under samma tid, utan att ”..det räcker med att märka upp nyinköpta titlar”. 

5.2.2.2 Fallbibliotek 2

En informant säger att planeringsarbetet för övergång på biblioteket  ”...inleddes efter 
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att bibliotekets ansökan om ekonomiska medel beviljats.”. Två informanter säger att 
detta följdes av ”...studiebesök på Härnösands sambibliotek respektive Sigtuna 
bibliotek.”. 
Enligt Informant 6 skedde besöket i augusti 2012. Hen säger också att ”...olika bibliotek 
i Danmark studerades...” under samma period. ”Teoretiska och praktiska lösningar för 
hylluppställning med hyll- respektive knubblistor i katalogen studerades...”, enligt 
informanten. Hen säger ytterligare att hen ansåg att litteraturen var ”...lättare att indela 
enligt tio avdelningar, då det tidigare var rörigt i lokalen”. Informanten påstår därför att 
”...all vuxenlitteratur flyttades om samt att fram till 2014 klassificerades endast ny 
facklitteratur enligt DDK.”. Hen säger att ommärkning av barnböckerna kvarstår. 
Respondenten påstår att ”BTJ inte kan säga när den är klar, så därför håller vi på 
intensivt nu med det själva”. Hen säger även att SAB-märkningen på skönlitteraturens 
bokryggar ersattes med etiketter innehållande förkortad DDK-kod. Dessa 
kompletterades även med information i klartext som exempelvis 'Roman', 'Deckare' och 
'Fantasy'. Detta för att underlätta för användarna att hitta sökt litteratur på hyllorna. 
Samma grundprincip användes även för katalogarbetet, menar respondenten. Vidare har 
extra personal i form av biblioteksassistenter från slutet av januari till och med april 
2014 anställts enligt informanten. Bakomliggande orsaker var effektivisering av arbetet 
med bokuppsättning, hylluppställning, konvertering av bestånd samt ommärkning av 
bokryggar, enligt informanten. 
Informant 9 menar ”...att vissa ur personalen har prioriterat det omfattande 
ommärkningsarbetet före ordinarie arbetsuppgifter i högre grad än andra ur 
personalen.”. Respondenten påstår att ”...det kan leda till en känsla av orättvisa och lite 
bitterhet, eftersom många av oss hade/har ordinarie arbetsuppgifter kvar som också tog 
sin tid.”. 
En annan informant anställdes på Fallbibliotek 2 efter beslutet om övergång och uppger 
att hen endast varit anställd på biblioteket i tre månader. Hen säger ändå att det 
viktigaste att tänka på vid konvertering är att ”...inga två signum exakt överensstämmer; 
Du hamnar alltid på en lite lägre eller lite högre precisionsnivå än tidigare”.

5.3 Konsekvenser av övergång från SAB till DDK för bibliotekariers och 
biblioteksassistenters arbete  

5.3.1 Fallbibliotek 1

På Fallbibliotek 1 beskriver en informant att BTJ slutat leverera såväl poster som 
böcker med ny kod. Detta samt avsaknad av ekonomiskt stöd till extra resurser och 
”...att ungefär trettio procent av gammalt bestånd måste gallras inför huvudbibliotekets 
flytt...”, innebar mycket arbete utöver ordinarie biblioteksuppgifter, menar hen. 
Endast en respondent upplever någon förändring i arbetet efter systembytets 
genomförande. 
Tre av informanterna tycker också att övergången har underlättat både uppställning 
samt framsökning av litteratur på hyllorna.
Enbart en respondent upplever att hen för närvarande måste tänka mer, för att finna 
DDK-klassificerad litteratur i hyllorna. Enligt informanten beror detta på invanda SAB-
kunskaper.
Endast en informant upplever att hens SAB-kompetens delvis försvunnit efter 
övergången. 
Bara en respondent tror att arbetet inte hade påverkats i större utsträckning, om hen 
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hade varit anställd under själva konverteringen. 
Blott en informant säger att en längre övergångsprocess med mer tid för reflektion och 
förstudier hade varit välkommen hos bibliotekets personal, som har upplevt att 
konverteringen genomförts alltför fort.

5.3.2 Fallbibliotek 2

En informant på Fallbibliotek 2 säger att ”...ny litteratur från BTJ är SAB-märkt.”. Hen 
menar att ”...detta har lett till att nya DDK-koder måste hämtas från LIBRIS, föras in 
manuellt i katalogposter och sedan tryckas på respektive bokrygg.”.  Enligt informanten 
har detta resulterat i att ”...i vårt fall drog vi ner på programverksamheten samt 
sagostunder och klassbesök.”. Som en konsekvens utför bibliotekspersonalen utöver 
konvertering ”...arbete motsvarande två heltidstjänster.”, enligt en annan informant på 
biblioteket. 
Hen säger att då BTJ inte har levererat ny kod för det äldre beståndet, har detta 
inneburit att biblioteket tvingades anställa två personer från januari till april för att 
omklassificera 20000 katalogposter. Informanten menar att biblioteket valde att själva 
klassificera för 55.000 kronor, då detta var ett billigare alternativ jämfört med BTJ:s 
kostnad på 995.000 kronor för samma arbete. 
Två andra informanter på biblioteket säger att en konsekvens av att koden inte 
levererades, var att två biblioteksassistenter måste anställas för manuell 
omklassificering och konvertering från slutet av januari till och med april 2014. 
En svag majoritet av informanterna säger att utebliven leverans av utlovad systemkod 
från BTJ inneburit extra arbetsbelastning utöver ordinarie biblioteksuppgifter i form av 
manuell omklassifikation under konverteringsarbetet. 
Tre informanter upplever ingen större skillnad i sitt arbete efter konverteringens 
genomförande. Enbart en informant upplever att skiftet underlättat såväl 
hylluppställning som åtkomst till böcker i hyllorna. 
Endast en av mina respondenter upplever att det är svårare att finna DDK-klassificerad 
litteratur, beroende på vana vid SAB. 
Blott en av informanterna säger att delar av bibliotekspersonalen upplevde känslor av 
orättvis behandling. Enligt hen berodde detta på att ett antal anställda prioriterade 
ommärkning av beståndet högre än ordinarie arbetsuppgifter. 
Endast Informant 8 menar att man behöver tänka på att ”...vara noga med hur man vill 
att etiketterna ska se ut, att alla utbrytningar och liknande är klart innan man påbörjar 
det praktiska arbetet som är väldigt tidskrävande”. Respondenten anser också att det är 
även är ”...bra om all personal involveras och har förståelse för systemet när de ska 
arbeta med det, även om det bara är bokuppsättning”. 
Enbart Informant 9 tycker att det är viktigt att en projektgrupp bildas som styr det 
praktiska arbetet bra genom ”...en grov- och finplanering av hela arbetsprocessen”. 

5.4  Konsekvenser av övergång från SAB till DDK för låntagare 

En informant på Fallbibliotek 1 säger att en konsekvens av DDK-märkning på 
bokryggarna är att detta underlättar för barnen att hitta önskad litteratur, då hen 
upplever att det är ”...lättare med siffror för barn, då de lär sig siffersystem tidigare än 
alfabetet”. En annan respondent på biblioteket upplever att blandad hylluppställning 
skapar förvirring ”...bland besökarna som vandrar mellan hyllorna och inte söker i 
katalogen först”. Hen menar därför att ett ”...konsekvent infört system på hela 
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beståndet...” skulle underlätta för användarna. 
Endast en informant säger att en konsekvens av övergången på Fallbibliotek 2 är att 
vissa låntagare upplever att de inte hittar önskad litteratur i samma utsträckning som 
tidigare. Denna problematik har hanterats med kartor över den nya uppställningen samt 
extra hjälp för att försöka motverka förvirring hos låntagarna. Enbart en informant 
tycker att ”...det är förvirrande...” för de låntagare hos Fallbibliotek 1 som söker bland 
hyllorna och inte i katalogen, att tvingas förhålla sig till två klassifikationssystem 
istället för ett för hela beståndet. Ovanstående bildar utgångspunkten till de slutsatser 
och det analysarbete som presenteras i avsnittet nedan.

6. Analys

I detta kapitel redovisar jag det analysarbete som utgår från förra kapitlets resultat från 
intervjuerna med mina informanter. Analysen innehåller jämförelser utifrån likheter och 
skillnader mellan de två svenska folkbibliotek som jag studerat.  
För att förtydliga analysen har jag delat upp den i två huvudavsnitt. Avsnitt 6.1, 
behandlar hur den förväntade kunskapen enligt tidigare forskning relaterar till 
informationen som framkommit från mina informanter. Avsnittet uppdelas ytterligare 
utifrån mina respektive forskningsfrågor. Varje forskningsfråga besvaras här i separata 
avsnitt utifrån varje fallbiblioteks informanter. Strukturen är i princip densamma som i 
kapitel 5. 
Undantaget är avsnitt 6.1.2 om åtgärderna vid övergång. Här struktureras redovisningen 
utifrån olika uppfattningar om systembytets händelseförlopp. Denna uppbyggnad har 
jag valt, för att tydligare synliggöra samt beskriva eventuella likheter och skillnader 
bland informanternas uppgifter.
I underavsnitten till ’6.2 Systembyte som anpassning efter Nadler och Tushmans 
modell’ beskrivs övergången som anpassning på fallbiblioteken. Denna anpassning 
innefattar motiv, åtgärder och konsekvenser av denna utifrån upplevelserna för varje 
fallbiblioteks informanter. Hur de olika organisatoriska aspekterna arbetsfördelning, 
teknik, struktur, värderingar och styrning berörts redovisas även kort här. Dessa beskrivs 
mer ingående i avsnitten nedan. Avsnittets struktur följer i princip samma mönster som 
tidigare kapitel. 
Skillnader är avsnitten 6.2.4, 6.2.5 samt 6.3. 
6.2.4 innehåller en jämförelse mellan fallbiblioteken. Här identifieras likheter och 
skillnader i hur organisationsförändringen gått till på varje fallbibliotek samt orsakerna 
bakom dem. 
I 6.2.5 jämför jag min undersökning med tidigare forskning. Jag visar systembytets 
innebörd för folkbiblioteken jämfört med för forskningsbiblioteken och placerar därför 
skeendena i en historisk kontext.
I 6.3:s underavsnitt redovisas en orsak till motstånd mot organisationsförändring som 
jag funnit bland informanterna. Detta för att lättare förstå händelseförloppen på varje 
fallbibliotek under systembytet och hur dessa påverkat reaktionerna bland personalen. 
Här har jag utgått från samma organisationsteoretiska utgångspunkter som Jacobsen 
refererar till (1998).

Syftet med min uppsats har varit att undersöka konsekvenserna av övergången från 
SAB-systemet till DDK-systemet gällande bokklassifikation på två svenska 
folkbibliotek. Jag har velat undersöka hur mina informanters svar korresponderar med 
tidigare forskning och rapporter utifrån studiens forskningsfrågor. Ur ett 
organisationsteoretiskt perspektiv har jag via en schematisk tabell byggd på Nadler & 
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Tushmans modell med två dimensioner utifrån två dikotomier, velat påvisa om 
förändringsprocessen varit inkrementell eller strategisk samt om den inneburit proaktiva 
eller reaktiva förhållningssätt hos ledning och övrig personal. 
Organisatoriska aspekter som jag velat undersöka knutet till implementationen av DDK 
är arbetsfördelning, teknik, struktur, värderingar och styrning. 
Dessa för att se om strävan efter effektivisering av verksamheterna påverkat hela eller 
endast delar av organisationerna. 
Målet har även varit att studera förändringens inverkan på förhållandet mellan 
biblioteksorganisationerna och användarna.

6.1 Jämförelser mellan förväntad empiri utifrån tidigare forskning och 
uppgifter från fallbibliotekens informanter 

6.1.1 Motiv till övergång från SAB till DDK på fallbiblioteken

Informanternas svar på vad de vet om bakomliggande motiv för konvertering av 
beståndet på respektive fallbibliotek skiljer sig åt. Det finns även likheter i svaren.

I Fallbibliotek 1:s fall har informanterna inledningsvis olika uppfattning om motiven till 
övergången. Informant 1 uppgav som bakomliggande motiv till förändringen att två 
system underlättar både för personalen och låntagarna att finna böcker. Detta då varje 
ämnesavdelnings äldre respektive nyare litteratur finns på varsin hylla istället för tre 
hyllor om utbrytningar som exempelvis Hälsohörnan behållits, eftersom ”...då blir det 
rörigt”.
Enbart Informant 2 uttrycker tydligt åsikten att övergång är nödvändigt för 
folkbiblioteken ”...eftersom det är något som händer på flera ställen”. 
Denna uppfattning ser jag som ett möjligt motiv för systembyte på Fallbibliotek 1, då 
det relaterar till Erikssons, Boukhchanas och Björkmans slutsats att fördelen med om 
alla folkbibliotek i Sverige byter system skulle en enhetlig standard för samtliga 
svenska bibliotek skapas (2009, s. 32; 2014, s. 49; 2011, s. 20).
Blandad hylluppställning som alternativ lösning till DDK-dito på svenska folkbibliotek 
återfinns som slutsats hos Eriksson (2009, s. 3), Aagaard (2012, s. 24-26 & 28) och 
Boukhchana (2014, s. 50). 
Jag förväntade mig innan studien att övergång skulle underlätta för både de anställda 
som då endast behöver utgå ifrån ett system vid hylluppställning och katalogarbete, 
medan DDK-kunniga användare lättare skulle hitta den litteratur de söker i 
folkbiblioteken. 
Informant 3, ger en annan bild av verkligheten. Hen menar att ”...det är förvirrande för 
besökarna att behöva leta i två system (för de som vandrar runt bland hyllorna och inte 
först söker i katalogen)”. Vidare anser hen att ”Det finns helt klart fördelar med att välja 
ETT system och införa det konsekvent på hela beståndet”. 

På Fallbibliotek 2 nämner Informant 6 som bakomliggande skäl till systembyte att DDK 
gör det ”lättare att hitta böcker” utifrån att systemet är ”...enklare uppdelat med tio 
avdelningar” jämfört med SAB. Förtydligande ryggettiketter med text som ”Roman” för 
skönlitteratur anges också som argument. 
Detta relaterar till motivet jag förväntat mig hitta utifrån nödvändiga åtgärder vid 
övergångsarbete för svenska folkbibliotek som Ehn (2012, s. 77) och Björkman (2011, 
s. 18-20) beskriver i sin masteruppsats respektive artikel.  
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En informant säger att övergången grundar sig i att KB har beslutat att samtliga svenska 
bibliotek successivt ska konvertera sina bestånd. 
Endast en informant säger att bakgrunden till övergången är att ”KB beslutat om att alla 
svenska forskningsbibliotek ska gå över till DDK samt att Svensk Biblioteksförening 
rekommenderat de svenska folkbiblioteken att gå över”. 

Fyra av fem informanter på Fallbibliotek 1 nämner inget tydligt motiv bakom beslutet, 
när jag frågar dem vad de vet om bakgrunden till att beståndet konverterats.
Endast en informant svarar att orsaken till övergång är att möjliggöra en enhetlig 
klassifikationsstandard för samtliga svenska bibliotek. Detta relaterar till Boukhchanas 
respektive Björkmans slutsatser (2014, s. 49; 2011, s. 20), precis som jag förväntat. 
Även hälften av Fallbibliotek 2:s informanter, nämner att de inte vet bakgrunden till 
övergången.

Under intervjuerna hade jag förväntat mig mer samstämmighet i informanternas syn på 
bakgrunden till systembytet på fallbiblioteken. 
Jag hade även väntat mig en större koppling till tidigare forskning om motivet gällande 
en universell klassifikationsstandard.
Istället uttryckte en betydande majoritet bland respondenterna senare under 
intervjuerna, att motivet till övergången varit att underlätta för användarna att finna 
böcker i hyllorna.
Detta uppfattar jag därför som huvudmotivet till fallbibliotekens systembyte, som det 
har upplevts av personalen.

6.1.2 Åtgärder under övergången från SAB till DDK

På Fallbibliotek 1 berättar Informant 1 att ledningen i systembytets inledningsskede 
kontaktade KB:s medieansvariga Harriet Aagaard. Hon höll sedan en introduktionskurs 
i DDK-systemets uppbyggnad och klassifikationsregler. Två dagar avsattes för hela 
bibliotekspersonalen. 
En fördjupningskurs följde för projektgruppen under två dagar, enligt respondenten. 
I motsats till vad jag förväntat mig, följdes detta av respondentens påstående att 
informationsutbyten inte gjorts med andra bibliotek om erfarenheter kring 
konverteringsarbete. Detta skiljer sig markant från Informant 3:s och Informant 4:s 
berättelser. 
Här framkommer att förstudier genomförts på finska folkbibliotek.
Vid övergången, hade BTJ ännu inte börjat DDK-klassificera litteratur. 
Enligt informanten löste biblioteket detta, genom framsökning av aktuella 
bibliografiska poster i Libris. Där hämtas sedan kod, som förs in i Book-IT:s 082-fält. 
Åtgärderna kontrasterar mot de jag förväntat mig utifrån Svanbergs förhoppning och 
Aagaards löfte om att BTJ:s hjälp skulle underlätta för folkbibliotekens systemskiften 
via anslutning till Libris (2006, s. 22; 2012, s. 24-25). 
Systembytet innebar inledningsvis mycket extra personalarbete utöver ordinarie 
uppgifter, efter att äldre fack- och skönlitteratur konverterats. Här ser jag en likhet med 
väntade slutsatsen utifrån Wersälls, Svanbergs, Hallnäs & Lekselius, Lindbergs, 
Aagaards, Björkmans och Ehns analys om krav på arbetsinsatser förutom befintliga 
biblioteksuppgifter under övergångsprocesser på svenska bibliotek (Wersäll 2012, s. 73; 
Svanberg 2006, s. 43; Hallnäs & Lekselius 2013, s. 1-4; Lindberg 2010, s. 8-13; 
Aagaard 2012, s. 24-25; Björkman 2011, s. 18-20; Ehn 2012, s. 77). 
Utifrån användarbehov togs lokala utbrytningar bort till förmån för blandad 

37



hylluppställning med en specifik DDK-hylla för facklitteratur och SAB-märkning för 
hyllor med skönlitteratur. Här finner jag likheter med lösningar som jag förväntat mig 
enligt Boukchanas masteruppsats om övergång till DDK på Sigtuna stadsbibliotek och 
Erikssons kandidatuppsats om hylluppställningsalternativ för SAB och DDK utifrån ett 
användarperspektiv. Dessa menar att blandad hylluppställning är den bästa lösningen 
för att upprätthålla rimliga krav på användarvänlighet (2014, 48-49; 2009, s. 3). Här ser 
jag också att personalen haft ett tydligt användarfokus, som även återfinns i Hallnäs & 
Lekselius rapport om övergång på Högskolan i Borås (2013, s. 1-4). En annan praktisk 
lösning för bibliotekspersonalens arbete som båda fallbiblioteken i min studie använt är 
etiketter med förkortade DDK-koder på bokryggarna enligt BTJ:s klassificeringspraxis 
för hylluppställning. 
En tidig åtgärd innan konverteringsarbetet inleddes, enligt Informant 6 respektive 
Informant 9, var studiebesök på Härnösands sambibliotek respektive Sigtuna bibliotek. 
Olika bibliotek i Danmark studerades också. Enligt Informant 6 skedde besöken i 
augusti 2012. Teoretiska och praktiska lösningar för hylluppställning med hyll- 
respektive knubblistor i katalogen studerades, enligt hen. 
Respondenten ansåg att litteraturen var lättare att indela enligt tio avdelningar, då det 
tidigare var ”...rörigt i lokalen”. All vuxenlitteratur flyttades om. Fram till 2014 
omklassificerades endast ny facklitteratur. I skrivande stund återstår att märka om 
barnlitteraturen, enligt informanten. Hen menar att ”BTJ inte kan säga när den är klar, 
så därför håller vi på intensivt nu med det själva”.
Majoriteten av ny litteratur från BTJ är således SAB-märkt, trots löfte om DDK-
märkning. Detta har resulterat i att nya förkortade koder måste hämtas från LIBRIS, 
föras in manuellt i katalogposter och sedan tryckas på respektive bokrygg. Etiketter med 
förtydligande klartext som ”Roman”, ”Fantasy” och ”Deckare” har också använts. ”I 
efterhand...” hade situationen kunnat undvikas om Fallbibliotek 2 ansökt om att bli 
Librisbibliotek, enligt Informant 6. Nyutkommen litteratur skulle då ha omklassificerats 
av BTJ, men inte äldre bestånd. Respondenten menar att ”BTJ ville ha 995.000 kronor 
för omklassning. Vi gjorde det själva för 55.000 kronor”. Detta har resulterat i en 
situation där biblioteksledningen beslutat att nedprioritera programverksamhet samt 
sagostunder och klassbesök, enligt Informant 9. Som en konsekvens har två extra 
anställda utöver ordinarie personal utfört konverteringsarbete motsvarande en 
heltidstjänst under tre månader, enligt Informant 6. Förutsatt att informanternas utsagor 
överensstämmer med det faktiska övergångsskeendet, har de omfattande 
organisationsförändringarna inneburit omfattande extraarbete för personalen under en 
period. Detta fynd visar likheter med Wersälls et. al. analys (Wersäll 2012, s. 73; 
Svanberg 2006, s. 43; Hallnäs & Lekselius 2013, s. 1-4; Lindberg 2010, s. 8-13; 
Aagaard 2012, s. 24-25; Björkman 2011, s. 18-20; Ehn 2012, s. 77).

Både Fallbibliotek 2 och Fallbibliotek 1 har valt att efter konvertering sätta etiketter på 
bokryggarna för skönlitteratur. Typ av litteratur anges i klartext, som till exempel 
'Roman'. Alternativt anges undergenre som 'Deckare' eller 'Fantasy'. Detta relaterar till 
slutsatserna Ehn och Björkman drar i sin masteruppsats respektive artikel. 
Dessa gäller de ekonomiskt belastade verksamhetsinsatser som krävs vid övergång 
(2012, s. 77; 2011, s. 18-20)
Fallbibliotek 1:s barnlitteratur märks på bokryggarna med förtydligande etiketter, enligt 
Informant 2. På dessa skrivs de tre första siffrorna för aktuell huvudavdelning i DDK. 
Koden följs av ett litet 'j', en förkortning av engelska 'juvenile'. Enligt respondenten, 
genomfördes denna unika svenska lösning efter samråd med Harriet Aagaard, då 
”...ingen internationell standardpraxis kring DDK-märkning för barnlitteratur finns”. 
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6.1.3 Konsekvenser av systemövergången före, under och efter 
konverteringen av bestånden för personal och användare

6.1.4 Fallbibliotek 1

Endast Informant 1 säger att skön- respektive facklitteratur med närliggande DDK-
koder gällande exempelvis litteraturvetenskap respektive skönlitteratur lätt 
sammanblandas under konvertering. Jag är förvånad över att inte fler informanter 
uttryckt liknande känslor under intervjuerna. I Myrsteners blogginlägg återfinns 
liknande oro över sammanblandning av ämnen som sport och idrott med konst och 
musik, som konsekvens av systemets anpassning och ämnesindelning enligt 
nordamerikanska forskningsbiblioteks användarbehov (2009). Här kan jag dra 
paralleller till Bauers iakttagande av konflikter mellan nationellt kontra internationellt 
fokus i klassificeringen vid svenska biblioteks tidigare systemskifte till SAB under 
1920-talet (2010, s. 4).
Informant 2 berättar att hen inte medverkat under övergången, men ändå uppfattar att 
DDK-projektet på Fallbibliotek 1 inledningsvis krävt mycket arbete utöver redan 
existerande arbetssysslor. 
Även Informant 1 och 5, menar att mycket arbete förutom bibliotekets ordinarie 
uppgifter behövts under övergången. Detta bekräftar vad jag förväntat mig utifrån 
Wersälls, Svanbergs, Hallnäs & Lekselius, Lindbergs, Aagaards, Björkmans och Ehns 
analyser att extraarbete utöver vanliga biblioteksuppgifter inledningsvis kommer att 
krävas under övergång (Wersäll 2012, s. 73; Svanberg 2006, s. 43; Hallnäs & Lekselius 
2013, s. 1-4; Lindberg 2010, s. 8-13; Aagaard 2012, s. 24-25; Björkman 2011, s. 18-20; 
Ehn 2012, s. 77). 
Informanten menar vidare att systembyte inte är ”brådskande, eftersom folkbibliotek 
har dels inte den internationella kommunikationen och dels så är DDK:s syfte att 
forskningslitteratur lätt ska kunna sökas fram på universitets- och högskolebibliotek och 
passar därför inte till folkbiblioteken där syftet är att hitta bland de skönlitterära 
bestånden.", men lägger till ”...att nu är det gjort, så kör!”. Påståendet kan härledas till 
förväntade slutsatser enligt det Svanberg skriver om att övergång skulle innebära 
fördelar i och med utvecklade klassifikationssystem och verktyg för utbyte av utländsk 
forskning i katalogposter främst för forskningsbiblioteken (2006, s.22). 
Denna utgångspunkt återkommer hos Wersälls informanters syn. Denna var att byta 
system efter KB:s beslut om övergång var enda alternativet (2012., s. 73). Jämförelsen 
ovan kan därmed åskådliggöra ett mindre akut behov av övergång för folkbiblioteken. 
Detta då deras allmänna användargrupp efterfrågar skön- och facklitteratur, jämfört med 
universitetsbibliotekens bestånd anpassat efter studenters och forskares användning av 
forskningslitteratur. Synsättet relaterar dock till Svanbergs slutsats om att SAB är mer 
passande för klassning än det mer utbyggda systemet DDK, då mindre folkbibliotek 
varken införskaffar utländsk litteratur eller själva klassificerar (2006, s. 19). 
Fallbibliotek 1 valde att konvertera endast skön- och facklitteratur publicerat 2012 och 
framåt i sitt bestånd, för att undvika alltför omfattande personalarbete utöver ordinarie 
uppgifter, menar Informant 1. Lokala SAB-utbrytningar plockades också bort för att 
minska antalet hyllor och därmed underlätta för användare att finna bibliotekets böcker. 
Då detta medfört blandad hylluppställning har konsekvensen istället blivit att besökare, 
som föredrar letande i hyllorna istället för i katalogen, fått svårare att finna böckerna de 
söker, enligt Informant 3. Respondenten ser därför att konsekvent införande av ett 
system för hela beståndet skulle vara en bättre servicelösning utifrån användarbehovet. 
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Enbart Informant 1 och 4 upplever att bokuppsättning blivit lättare efter 
omklassificering.
Samtliga av organisationens informanter menar att deras arbete inte påverkats nämnvärt 
efter systembytet.

6.1.5 Fallbibliotek 2

Informant 9 menar att den nya skyltningen vid hyllorna i viss mån har påverkat 
relationen till biblioteksanvändarna. En konsekvens är att vissa av dessa upplever att det 
blivit svårare att hitta böcker i hyllorna. Själva ommärkningen med nya etiketter med 
kod samt i klartext har inneburit tidsödande extraarbete för personalen. Detta bekräftar 
vad jag förväntat mig att finna utifrån Hallnäs & Lekselius beskrivning av samma 
fenomen i sin rapport (2013, s. 1-4). Övergångsarbetet innebar krävande extraarbete 
med oklara direktiv, enligt Informant 9. Hen hade därför föredragit tydligare styrning av 
förändringsarbetet. Denna åsikt ser jag som intressant, då den inte korresponderar med 
något jag läst i tidigare forskning och övrig litteratur inför studien. Detta tror jag kan 
vara något som därför inte förutsetts av författarna.
Enligt Informant 6 och Informant 8, har den nya DDK-märkningen via etiketter på 
bokryggarna underlättat för bibliotekspersonalen vid bokuppsättning. Båda 
respondenter menar att sifferkoden underlättar bokuppsättning, jämfört med om SAB-
koden hade använts. Dessutom underlättar märkningen för användarna att hitta sökt 
litteratur i hyllorna. Här ser jag en tydlig likhet till de positiva effekter efter övergång 
till DDK som Hallnäs & Lekselius slår fast i sin rapport (2013, s. 5). Härigenom slår jag 
fast att bibliotekspersonalen upplever att systembytet både försvårat och underlättat för 
användarna att hitta litteratur i hyllorna.

6.2 Systembyte som anpassning efter Nadler och Tushmans modell 

Jag har i följande avsnitt analyserat systembytet på fallbiblioteken efter Nadler och 
Tushmans modell, när det gäller motiv, åtgärder och anpassning. Här utgår jag enbart 
från personalens upplevelser och har inte med ledningsperspektiv.

6.2.1 Motiv

I november 2008 slutade KB att klassificera sitt bestånd via SAB och Svensk 
Biblioteksförening rekommenderade folkbiblioteken att göra samma sak. Som reaktion 
på detta beslutade Fallbibliotek 1:s dåvarande chef i november 2011 om systembyte 
från SAB till DDK på biblioteket. Även då det inte är explicit uttalat bland majoriteten 
informanter på Fallbibliotek 1, så tolkar jag vissa av svaren från Informant 1 respektive 
Informant 4 implicit som att bibliotekets ledning utifrån KB:s beslut om övergång till 
DDK, hade ett reaktivt förhållningssätt till en förändring som redan skett utanför 
organisationen. Eftersom Fallbibliotek 1:s ledning reagerade på att KB samt flera 
forsknings- och specialbibliotek i omvärlden övergått till klassificering av bestånd via 
DDK, ser jag skeendet kopplat till reaktiv organisationsförändring utifrån Nadler & 
Tushmans teori och modell (Nadler & Tushman 1990, s. 79-80). 

I Fallbibliotek 2:s fall, så nämner Informant 6, att hen och den tidigare bibliotekschefen 
”...alltid varit intresserade av DDK”. Enligt informanten, ansökte de därför efter en 
förstudie sommaren 2012 om ekonomiska medel. Detta genomfördes för att ”...om 
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något ska hända, så ville vi driva det eftersom det inte hände något från annat håll”, 
enligt informanten. Främst verkar intresset för övergången legat hos de i ledarposition 
inom organisationen, till skillnad från de anställda där intresset inte varit lika stort och 
entusiastiskt. Informanten nämner inte Svensk Biblioteksförenings rekommendation om 
systembyte för de svenska folkbiblioteken. Istället poängteras ledningens långvariga 
intresse för DDK samt Sigtuna och Härnösand bibliotek som inspiration. Denna 
reaktion på något som hänt hos andra organisationer tyder på reaktivt förhållningssätt 
utifrån Dimension 2 i Nadler & Tushmans teoretiska modell (Nadler & Tushman 1990, 
s. 79-80) och min första forskningsfråga. 

6.2.2 Åtgärder

Endast hos Fallbibliotek 1 har de bibliografiska posterna mappats provisoriskt enligt 
mönstret '200 Religion'. Denna lösning ser jag som del i en reaktion på beslutet 
respektive rekommendationen om övergång från KB samt Svensk Biblioteksförening. 
Den är därför exempel på reaktivt förhållningssätt hos ledningen, vilket anknyter till 
Dimension 2 i Nadler & Tushmans modell (Nadler & Tushman 1990, s. 79-80). 
Implementeringen av DDK genomfördes stegvis under en period av tre år från 2011 till 
2014 på fallbibliotek 1. Endast vissa organisatoriska aspekter har påverkats. Tekniskt 
sätt berördes hylluppställning, då blandade varianter använts för att underlätta för 
användarna att hitta litteraturen i hyllorna. Därmed ser jag att en inkrementell 
organisationsförändring har förekommit, utifrån Dimension 1 i Nadler & Tushmans 
modell.  
SAB-märkningen på skönlitteraturens bokryggar ersattes med etiketter i klartext på 
båda fallbiblioteken. Detta för att underlätta för användarna att hitta litteratur på 
hyllorna. Denna åtgärd ser jag som reaktion från organisationen på en 
omvärldsförändring. Den är därför del i ett reaktivt förhållningssätt, vilket anknyter till 
Dimension 2 i Nadler & Tushmans teorimodell. Kombinerat visar organisationernas 
reaktioner med planerade förändringar i små steg på anpassning, enligt Nadler & 
Tushmans teoretiska schema (Nadler & Tushman 1990, s. 79-80).

En åtgärd som vidtagits på Fallbibliotek 2 för mer effektivt arbete med bokuppsättning, 
hylluppställning, konvertering av bestånd samt ommärkning av bokryggar med etiketter, 
har varit att ta in extra personal i form av biblioteksassistenter från slutet av januari till 
och med april 2014. 
En annan åtgärd som vidtagits på biblioteket är att vissa ur personalen har prioriterat det 
omfattande ommärkningsarbetet före ordinarie arbetsuppgifter i högre grad än andra ur 
personalen. Dessa tillvägagångssätt kan ses som reaktioner på en omvärldsförändring 
och därmed som en strategi för anpassning av verksamhetsdelar till en ny verklighet. 
Jag ser här anknytning till reaktivt förhållningssätt och inkrementell anpassning, utifrån 
Dimension 1 respektive 2 enligt Nadler & Tushmans organisationsteoretiska schema 
(Nadler & Tushman 1990, s. 79-80).

6.2.3 Konsekvenser efter övergång

Informant 2 menar att forskningsbiblioteken gynnas mer av ett systembyte än 
folkbiblioteken, men att ”...nu är det ju gjort, så kör!”. Då hen agerar utifrån något som 
redan hänt i omvärlden och pågår i organisationen, tolkar jag att ett reaktivt 
förhållningssätt härifrån kan utläsas enligt Dimension 2 i Nadler & Tushmans 
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organisationsteoretiska schema (Nadler & Tushman 1990, s. 79-80).
Respondenten säger även om systemskiftet att ”...nu när det är klart påverkar det inte 
mitt arbete”.
Eftersom folkbibliotekets grundläggande uppgift att underlätta för både personal och 
användare att finna böcker utifrån önskat ämne i hyllorna fortfarande upprätthålls efter 
förändringen, ser jag inte att varken organisationens kultur eller värderingar påverkats. 
Detta bevarande av rådande värderingar samt ordinarie verksamhet, visar på en 
inkrementell organisationsförändring, utifrån Dimension 1 i Nadler & Tushmans 
teoretiska schema (Nadler & Tushman 1990, s. 79-80).
På Fallbibliotek 2 har åtgärder som extraarbete med ommärkning samt efterarbete som 
skyltning och etikettkomplettering krävts. Dessa för att prioritera besökarnas behov att 
enklast möjligast finna litteratur i hyllorna, enligt Informant 9. Åtgärderna ser jag som 
uttryck för reaktivt förhållningssätt hos personalen enligt Dimension 2 i Nadler & 
Tushmans teorimodell (1990, s. 79-80). 
Trots genomförda förändringar i och med systemskiftet uppger både chef och samtliga 
övriga anställda att deras synsätt på bibliotekets grundläggande mål att hjälpa 
låntagarna inte påverkats av systembytet. Detta tillsammans med mindre åtgärder pekar 
mot anpassning enligt de kombinerade dimensionerna i Nadler & Tushmans teoretiska 
modell (Nadler & Tushman 1990, s. 79-80).

6.2.4 Jämförelse mellan Fallbibliotek 1 och Fallbibliotek 2

Det som förenar Fallbibliotek 1 och Fallbibliotek 2, är att ledningen för varje 
organisation har genomfört övergången stegvis. Denna har skett under längre tid i tre år. 
Enligt samtliga informanter utom en, så har deras grundläggande uppfattningar om 
fallbibliotekens respektive mål inte påverkats efter organisationsförändringen. Målet är 
därmed fortfarande att hjälpa långtagarna att lättare finna böcker i hyllorna. 
Eftersom alla bibliotek, oavsett folk-, forsknings- eller specialbibliotek, har till uppgift 
att hjälpa sina användare att enklast möjligt hitta litteratur i samlingarna, 
överensstämmer dessa uppgifter med de jag förväntat mig utifrån tidigare forskning.

Fokus hos varje fallbiblioteks ledning under övergången har varit att hålla den ordinarie 
verksamheten igång. Att effektivisera arbetet har också varit ett viktigt mål. 
Tydligare märkning i klartext på bokryggarna är en strategi som använts av båda 
fallbiblioteken. Detta gäller även blandad hylluppställning.
En stark majoritet uppger att systembytet inneburit att både de anställda samt låntagarna 
nu enklare hittar litteraturen i hyllorna. 
Konverteringen har därmed enbart påverkat ett fåtal delar av organisationen. Detta tyder 
på att organisationsförändringen varit inkrementell, enligt Dimension 1 i Nadler & 
Tushmans modell (Nadler & Tushman 1990, s. 79-80).
Fallbibliotekens ledningsgrupper har även genomfört organisationsförändringen som en 
reaktion på KB:s beslut om övergång. 
Svensk Biblioteksförenings rekommendation om systemskifte har också varit 
avgörande för arbetsprocessen, men visat sig spela en mindre roll i sammanhanget. 
Organisationsförändringarna är resultatet av bibliotekschefernas svar på en händelse 
som redan inträffat i omvärlden. Därför ser jag deras förhållningssätt som reaktivt. 
Sammantaget innebär detta att båda fallbibliotek genomfört en anpassning, utifrån 
Nadler & Tushmans modell (ibid.).
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6.2.5 Jämförelse mellan min studie och tidigare forskning

En skillnad mellan min undersökning och Anderssons & Nilssons kandidatuppsats 
framkom under analysarbetet. Denna är att organisationsförändringen på 
forskningsbiblioteken i de förras studie varit proaktiv (Andersson & Nilsson 2013, s. 
28) medan den varit reaktiv på folkbiblioteken i min studie. Förhållningssättet hos de 
förra kommer av att DDK inte är någon ny företeelse för de svenska forsknings-
biblioteken. Detta då den varit del av den långsamma digitaliseringstrend som 
utvecklats sedan 1960-talet. Enligt en informant på Stockholms universitetsbibliotek 
påstås ledningen ha tagit ”...beslutet som ett led i det långsiktiga arbetet gentemot en 
användarstyrd organisation vilket exempelvis innebär att det inköpta materialet ska nå 
användaren så snabbt som möjligt”. Då deras samhällsuppgift är att verka utifrån sina 
forskares och studenters behov med fokus på internationellt forskningsutbyte, är det 
proaktiva förhållningssättet helt logiskt i sammanhanget.
För många svenska folkbibliotek, inklusive fallbiblioteken i min uppsats, är däremot 
klassifikationssystemet ännu något nytt och okänt som tvingat fram anpassning. Detta 
illustreras av reaktionen bland en majoritet av mina informanter på KB:s beslut 
respektive Svensk Biblioteksförenings rekommendation om övergång. Intrycket jag fått 
är att dessa kommit som en oönskad överraskning, eftersom systembytet inneburit 
mycket extraarbete med ommärkning, etikettkomplettering i klartext samt klassificering 
vid utebliven hjälp från BTJ. 
Utifrån teknologiaspekten kan jag fastslå att inget behov av tekniska hjälpmedel krävts 
för att underlätta katalogiseringsarbetet under implementeringen av DDK på båda av 
mina studerade fallbibliotek. Detta ser jag som en intressant kontrast till Anderssons & 
Nilssons attitydstudie om personalens upplevelser och hur de påverkats av övergång 
från SAB till DDK på Linnéuniversitetets bibliotek och Stockholms 
universitetsbibliotek (ibid., s. 20). Där krävde konvertering av hela bestånden under 
övergången enbart finjustering, enligt Dimension 1 i Nadler & Tushmans modell för 
organisationsförändring (1990, s. 79-80).

6.3 Motstånd mot förändring

Utifrån flertalet informanters svar på intervjufrågorna, har jag identifierat ett skäl för 
motstånd mot förändring som relevant för min studies forskningsfrågor och 
problemformulering. Detta är extraarbete under en period, vilket beskrivs nedan. 

6.3.1 Extraarbete under en period

Det skäl till motstånd mot organisationsförändring, som jag identifierat som relevant för 
uppsatsen, är nödvändigheten av extraarbete under en period. 

Hos Fallbibliotek 1 uttrycker både Informant 1 och 5 att konverteringsarbetet inneburit 
mycket ansträngning utöver de vanliga uppgifterna på biblioteket. 
Informant 1 menar att ”Vi hade inte tagit med skönlitteraturen om vi vetat hur mycket 
arbete det skulle innebära”. 
Informant 5 påstår att ”Det har både tagit mycket tid i anspråk och samtidigt gått väldigt 
snabbt här...Lite tid för eftertanke och förstudier hade varit uppskattat av personalen 
som utfört det konkreta jobbet”. 
På Fallbibliotek 2 visar även Informant 6, 7 och 9 tecken på motstånd mot förändring 
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inom organisationen. 
Också här är dessa resultatet av extraarbete utöver ordinarie uppgifter under 
övergångsperioden. Detta skildas exempelvis genom Informant 9:s kommentar ”Hos oss 
tog vissa tag i till exempel ommärkningen i mycket större omfattning än andra. Det kan 
leda till en känsla av orättvisa och lite bitterhet, eftersom vi alla har/hade många av våra 
andra ordinarie arbetsuppgifter kvar som också tog sin tid”. 

Det extraarbete som övergången medfört ser jag som orsak till tecken på motstånd mot 
förändring. Detta enligt de organisationsteoretiska källorna Jacobsen refererar till 
(1998).
Under analysen har jag inte hittat några andra skäl till motstånd mot förändring. Detta 
tror jag delvis beror på att organisationsförändringen inneburit enbart en anpassning till 
något som hänt i omvärlden. Utvecklingen har då inte påverkat hela 
organisationssystemet utan endast delar av det. Eftersom bara enskilda aspekter 
påverkats, så har inte förändringsarbetet resulterat i exempelvis nya arbetsuppgifter, 
förflyttning till nytt kontor, förlorade positioner eller befogenheter inom organisationen 
för de anställda. 
Under studien har jag inte haft möjlighet att på något av fallbiblioteken intervjua chefer 
och användare om deras perspektiv på systembytet. Detta upplever jag som en andra 
förklaring till att jag inte funnit flera skäl till motstånd mot organisationsförändringen. 

7. Slutsatser

I detta avsnitt redovisas de slutsatser jag dragit av analysen. Dessa presenteras under var 
och en av mina forskningsfrågor som tillsammans med studiens syfte härigenom 
besvaras i möjligaste mån.

Min första forskningsfråga utreder vilka de bakomliggande motiven varit till 
övergången från SAB till DDK på de undersökta folkbiblioteken enligt informanterna. 
Övergripande konstaterar jag att olika uppfattningar förekommer om bakomliggande 
orsaker till övergång på fallbiblioteken. 
För båda organisationerna verkar DDK vara en ganska okänd, ny företeelse. 
Eftersom systembytet ännu är ett mer etablerat fenomen i forskningsbiblioteksvärldens 
internationella utbyten, jämfört med folkbiblioteksvärldens nationellt allmänna 
användarfokus, som Svanberg beskrivit (2006, s. 22), är informanternas begränsade 
kunskaper inte förvånande. 
I intervjuerna i min studie har det framkommit olika tankar bland mina informanter om 
motiven bakom systemskiftet på de två svenska folkbiblioteken. Informant 2 uppfattar 
att orsakerna till systembytet på Fallbibliotek 1, är att det är en nödvändig process. 
Detta eftersom det möjliggör ett enhetligt system för alla bibliotek samt underlättar för 
både personal och användare. Ingen av övriga respondenter säger detta. 
Samtliga informanter utom en upplever däremot att orsaken till implementeringen är att 
användarna lättare ska hitta litteratur i biblioteket. Exempelvis Informant 6 menar att 
DDK gör det ”lättare att hitta böcker” i biblioteket. 
Då både Eriksson och Björkman fastslår vikten av en uniform standard för samtliga 
svenska bibliotek utifrån både personal- och användarbehov (2009, s. 32; 2011, s. 20), 
så hade jag väntat mig att flera av respondenterna skulle bekräfta detta. 
Det har dock framkommit att besökarnas litteraturbehov ser olika ut beroende på 
bibliotek. Därför ser jag en tydlig logik i att motivet till övergång främst varit att 
underlätta för dessa att hitta litteraturen i hyllorna. 
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Möjligen kan varje projektgrupps snabba planering inför övergång, syftat till att 
framställa organisationen som föregångare bland folkbibliotek. Att sätta sig in i 
eventuella konsekvenser för övriga anställa har då varit omöjligt. Härigenom skulle 
därmed kritiken som flertalet av informanterna uttryckt förklaras. Denna mot bristen på 
eftertanke, tydlig styrning samt avsaknad av delaktighet i beslutsprocessen. Uteblivna 
resurser under och efter konverteringen följt av hög extra arbetsbelastning genom 
utförande av nya katalogposter, ommärkning samt hylluppställning, i 
övergångsskeendet, kritiserades även. Sistnämnda tolkar jag här som orsak till motstånd 
till organisationsförändring, enligt de teorier Jacobsen refererar till (1998).

I min andra forskningsfråga har jag velat utreda vilka åtgärder som vidtagits under 
genomförandet av övergången från SAB till DDK. Här visar resultat och analys att 
övergången för Fallbibliotek 1 antagligen har varit ekonomiskt kostsam. Säkra 
slutsatser är svåra att dra då Informant 1 ensam nämner att extra resurser för arbetet inte 
erhållits från den lokala politiska majoriteten. Detta har krävt gallring av beståndet med 
cirka trettio procent, enligt hen. 
Många informanter menar att då BTJ inte klassificerat litteraturen i utlovad 
utsträckning, har personalen på Fallbibliotek 1 respektive Fallbibliotek 2 hanterat detta 
genom att själva hämta koder i Libris för införande i Burk. 
Fallbiblioteken har under systemskiftet därför utfört omfattande katalogiseringsarbete, 
ommärkning av facklitteraturen med förkortad kod och etikettkomplettering i klartext 
för skönlitteraturen samt skapat provisoriska hyllistor.
Då jag läst mellan raderna i utsagorna, så framträder en bild av en stressad organisation, 
som lämnar över ansvaret kring klassifikation på folkbiblioteken. På Fallbibliotek 2 
tvingades personalen nedprioritera alla ordinarie uppgifter förutom övergångsarbetet, 
vilket visar spår av reaktivt förhållningssätt. Följande anknyter till Dimension 2 i Nadler 
& Tushmans modell (Nadler & Tushman 1990, s. 79-80). I min analys framträder bilden 
av hårt begränsad ekonomi för bägge av mina studerade folkbibliotek från både 
Informant 1 och 6, då de beskriver avsaknad av ekonomiska resurser för att erhålla 
klassificerad litteratur samt hyllistor från BTJ. 

Målet med min tredje forskningsfråga har varit att belysa hur personalen på mina två 
studerade folkbibliotek upplevt konsekvenserna av övergången före, under och efter 
konverteringen av bestånden. 
Inledningsvis hade jag bilden av att systemskiftet enbart uppfattades som besvärlig av 
bibliotekspersonalen på fallbiblioteken. Detta utifrån det extraarbete under en inledande 
period som exempelvis Lindberg (2010) varnade för i sin rapport (ibid., s. 38), 
Myrsteners (2009) farhågor kring sammanblandning av skilda ämnesområden och 
återspegling av annorlunda värdegrund gentemot svenska förhållanden (ibid.) samt 
skepsis från Hansson i Björkmans artikel (2011, s. 18-20). 
En övervägande majoritet bland informanterna vittnar om att förändringsarbetet krävt 
ett stort arbetspåslag utöver organisationernas fasta rutiner. Detta i form av 
katalogiseringsarbete, ommärkning samt skapande av provisoriska hyllistor och nya 
katalogposter, eftersom detta uteblivit från BTJ. 
Gällande sammanblandning av mycket olika ämnesavdelningar efter konvertering, 
uttrycker enbart Informant 1 och 5 att Fallbibliotek 1 valde att begränsa övergång till 
fack- samt skönlitteratur publicerad från 2012 och framåt. En liknande lösning 
genomfördes av Fallbibliotek 2, som däremot utgick från skön- och fackböcker utgivna 
senast 2014. I kontrast till mina förväntningar, har få informanter visat tecken på oro 
inför skillnader i världsbild mellan bägge klassifikationssystemen. Informant 1 menar 
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att ämnesområdena litteraturvetenskap samt skönlitteratur inte är lika åtskilda i DDK 
jämfört med i SAB. Detta orsakade sammanblandning vid hylluppställning. Informant 2 
och 5 beskriver att systemet inte uttrycker ålder specifikt. För barnavdelningen har 
Fallbibliotek 1 löst detta i samråd med KB:s Harriet Aagaard. På både skön- och fack- 
litteraturens ryggetiketter följs sifferkoden därför direkt av bokstavstillägget 'j'. 
Under intervjuerna med informanterna på fallbiblioteken, har det också framkommit att 
de upplevt positiva konsekvenser av övergången. Många informanter beskriver att de 
själva i princip inte upplever någon skillnad mellan systemen, när det gäller att finna 
litteratur i hyllorna. Då endast två av informanterna på Fallbibliotek 1 har arbetat där 
före, under och efter övergången samt därutöver en informant som arbetat där före och i 
systemskiftets inledningsskede, så har detta i viss mån begränsat möjligheten till ett 
entydigt och reliabelt svar på min tredje forskningsfråga. 

Gemensamt för både Fallbibliotek 1 respektive Fallbibliotek 2, är valet att sätta etiketter 
på bokryggarna, där det i klartext framgår vilken sorts bok det gäller. Enligt 
informanterna, så har konsekvensen av detta blivit att låntagarna lättare hittar litteratur i 
hyllorna. Återkommande hos Fallbibliotek 1:s informanter, är att de har svårt att minnas 
exakt hur övergången började. Enligt Informant 5, så har biblioteket haft ”...en stor 
personalomsättning de senaste åren”. Några anställda, som inte medverkar i studien, 
beskriver att flera bibliotekarier varit sjukskrivna en längre tid under 
konverteringsarbetet. Processen har krävt stora ekonomiska resurser för båda 
fallbiblioteken. 
Fallbibliotek 2, som valde att själva klassificera sitt bestånd istället för att anlita BTJ, 
kunde konvertera sin facklitteratur för 55.000 kronor jämfört med alternativet 995.000 
kronor. Detta hade jag inte väntat mig. Det kan dock kopplas till Bauer, vars resultat 
visar att övergång initialt varit kostsamt för de svenska biblioteken (2010, s. 35).
Ledningsgrupperna på varje fallbibliotek har utgått från existerande värderingar hos 
personalen. Dessa gällande användarnas behov för en mer effektiv verksamhet genom 
organisationsförändring. Fallbibliotek 1 har haft fokus på att endast påverka delar av 
organisationsarbetet utifrån blandad hylluppställning, ommärkning, konvertering samt 
nyanställning respektive hylluppställning, ommärkning, konvertering, skyltning, 
nyanställning på Fallbibliotek 2. Då den genomförts stegvis under en längre tidsperiod, 
har organisationsförändringen varit inkrementell. Eftersom den är resultatet av en 
reaktion på något som hänt i omvärlden, kan den ses som en anpassning till rådande 
verklighet, enligt Nadler & Tushman (1990, s. 79-80). 

8. Reflektion

Under uppsatsarbetet, har jag haft stora svårigheter i att finna informanter som ännu 
arbetar på Fallbibliotek 1 sedan övergången inleddes och konverteringsarbetet 
påbörjats. 
Dessutom har det tagit lång tid med utdragen mejlkontakt med både chef och anställda 
på båda studieobjekten perioden före och under mejlintervjuerna. Detta ser jag som en 
konsekvens av för hård arbetsbelastning. 
I mejl innan intervjuerna vittnar ett fåtal informanter om ett stort stresspåslag som lett 
till sjukskrivningar och tjänsteledighet bland personalen. 
Möjligen kan skevheten som uppkommer i skillnaden mellan berättelserna hos 
Informant 1 å ena sidan samt hos Informant 4 och 5 å andra sidan, bero dels på orsaken 
ovan. 
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En annan delförklaring kan vara att över tre år har gått sedan övergångsarbetet inleddes. 
En ytterligare delförklaring kan vara bristen på dokumentation över personalens 
upplevelser och resonemang kring planerings- och övergångsarbete, som följd av brist 
på ekonomiska samt personella resurser. Detta har förstärkt min bild av en rörig och 
otrygg arbetsmiljö. 
Det råder olika uppfattningar bland respondenterna om övergången varit positiv eller 
negativ för respektive bibliotek. 
Detta verkar bero på om informanten arbetat med och varit van vid SAB innan hen 
kommit i kontakt med DDK. 
Skillnaden i tidigare arbetslivserfarenhet och förkunskaper hos informanterna verkar 
också ha varit en avgörande faktor i förståelsen för och vid implementationen av 
klassifikationssystemet. 
Bokstaven 'j' används på Fallbibliotek 1:s barnavdelning för att kompensera att DDK 
inte är åldersspecifik i indelningen. Denna kompromiss ser jag som ett argument för att 
systemet inte är anpassat utifrån de barn som är folkbibliotekens låntagare. Ändå menar 
en informant att lösningen verkar fungera bra, då barnen lär sig sifferkombinationer före 
bokstäver i skolan och därför verkar ha lättare att förstå de förra. 
Flera informanter menar att det är lättare att hitta böckerna efter att det äldre beståndet 
konverterats. Detta bekräftar Aagaards åsikt att en nackdel med övergång inte finns hos 
systemet i sig, utan i ett kostsamt skifte för folkbiblioteken (2012, s. 24). 
Kanske kan AK ha betydelse för framtida utformning av högskolebibliotekens 
klassificering och i förlängningen även för folkbibliotekens klassifikation. Möjligen blir 
detta aktuellt om DDK inte fungerar i den utsträckning Svensk Biblioteksförening har 
hoppats på utifrån svenska förhållanden. 
En stor majoritet menar att systembytet inneburit mycket tids- och energikrävande 
konverteringsarbete för personalen på respektive bibliotek.
Orsaken påstås vara att BTJ inte levererat ommärkt litteratur samt färdigklassificerade 
katalogposter. Detta skiljer sig mot vad Aagaard skriver i sin slutrapport om BTJ:s 
underlättande åtgärder för folkbiblioteken vid systembyte. 
Vid mina fältstudier på KB samt under förstudier på Fallbibliotek 1 uttryckte flera 
anställda att ekonomiska nedskärningar skapat en stor press och stress. På sistnämnda 
bibliotek sade en bibliotekarie uttryckligen ”Vi går ju på knäna!”. Möjligen kan denna 
process vara en förklaring till den mängd extraarbete som krävts av personalen på 
folkbiblioteken i min fallstudie samt till de tecken på motstånd vid 
organisationsförändring som konsekvens av systembytet. 

9. Förslag till fortsatt forskning

Den frustration och skepsis angående systembytet, som jag uppfattat hos flera 
informanter, men även hos andra anställda på Fallbibliotek 1 samt i Myrsteners 
blogginlägg och i Peter Björkmans intervju med Joacim Hansson, upplever jag stå i stor 
kontrast till Svensk Biblioteksförenings råds positiva attityd. 
Då min studie begränsats till endast två svenska folkbibliotek, så är inte någon generell 
slutsats möjlig att dra. 
Något som jag därför skulle vilja föreslå som ett mer omfattande forskningsprojekt, är 
att se hur väl denna bild om de positiva och negativa konsekvenserna efter övergång 
från SAB till DDK för folkbibliotekens bibliotekarier stämmer överens med 
verkligheten. I en sådan studie skulle Umeå stadsbibliotek och Malmö stadsbibliotek 
kunna ingå. Detta eftersom det förra i skrivande stund ännu är i inledningsskedet av 
övergång från SAB till DDK, enligt Astrid Wolff Feychting, bibliotekarie på Umeå 
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stadsbibliotek och för att Malmö stadsbibliotek i april i år började klassificera och ställa 
upp nyinköpt litteratur enligt DDK (Aagaard 2015). 
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11. Bilaga

11.1 Intervjuguide

1. Först undrar jag om du kort vill berätta om din ålder, vad du heter, hur många år du 
arbetat och med vad?

2. Vad vet du om bakgrunden till att ni konverterat ert biblioteks bestånd från SAB till 
DDK?

3. Vet du om erfarenheter av konvertering från SAB till DDK har inhämtats från andra 
bibliotek?

4. Vad visste du om DDK innan du började jobba på det här på biblioteket?

5. Hur upplevde du konverteringsarbetet från SAB till DDK? Följdfråga för informant 
som inte varit med vid konverteringsarbete: Vad tror du att man behöver tänka på vid 
genomförandet av konvertering?

6. Hur upplever du att ditt arbete påverkas på bibliotek med SAB-klassificerat bestånd 
till skillnad från arbete på bibliotek med DDK-klassificerat bestånd? Följdfråga för 
informant som inte varit med vid konverteringsarbete: Hur tror du att ditt arbete hade 
påverkats vid övergång från SAB till DDK?
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