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Tack Till 

Stort tack till samtliga informanter vid Umeå Universitetsbibliotek som ställt upp och öppet 

delat med sig av sina tankar kring systembytet från SAB till DDK vid det egna biblioteket. 

Tack också till min handledare Olle Persson som hjälpt mig med uppsatsen.   
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Sammanfattning 

Denna uppsats har i syfte att studera processen av övergången från klassifikationssystemet 

SAB till DDK vid Umeå Universitetsbibliotek (UB). Under året 2006 valde KB att göra en 

omfattande katalogutredning vilket resulterade i att man förordade ett systembyte från SAB 

till DDK, då man ansåg att man har mer att vinna på ett systembyte. Även Svensk 

Biblioteksförening gjorde en utredning då man kom fram till samma resonemang. Hösten 

2008 tog KB ett beslut om övergång vilken radikalt förändrade situationen för Sveriges 

forskningsbibliotek.  

Metoden består av en kvalitativ studie som baserats på intervjuer med informanter vid UB och 

på tidigare studier. Dokumentanalys av kartor har även gjorts för att ytterligare kunna påvisa 

på den fysiska förändringen av biblioteksutrymmet.  

Det som tydligt framgått av studien är att systembytet gett upphov till en rad förändringar som 

berör det fysiska biblioteksutrymmet, klassificering och katalogisering, skyltning och 

förändrad hylluppställningsmetod vid UB. Det har även framkommit i samtal med 

informanterna att man resonerat på ett likartat sätt som de tidigare studierna angående 

motivering till ett systembyte. Man har bl.a. påpekat SAB systemets tillkortakommande på 

grund av ålderdomligt system och brist på uppdateringar, men även fördelarna med DDK som 

bland annat innebär en ökad internationalisering och ett mer underhållet system. 

Informanterna har även lyft fram att startskottet för det egna beslutet om övergång bottnade i 

en anpassning till följd av KBs egna beslut att övergå. De resonerade att eftersom KB 

klassificerar all svensk litteratur och även framöver kommer göra det men enligt DDK, finns 

det ingen rimlighet att själva fortsätta enligt SAB systemet, då man i så fall kommer få mer 

eget klassifikation och katalogiserings arbete att utföra. I samband med intervjuerna har 

informanterna identifierat en rad utmaningar med bytet, vilket bl.a. berört hylluppställning, 

skyltning och biblioteksutrymmet. Man resonerar dock att ett införande av DDK innebär fler 

möjligheter, och där fördelarna överväger utmaningarna.  
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Förkortningar och begrepp 

Browsing, när hylluppställningen är anpassat på sådant vis att låntagaren kan gå till en 

specifik hylla för att hitta böcker ur ett och samma ämne, istället för att behöva söka upp var 

post för sig i bibliotekskatalogen eftersom ämnet är ”splittrat”.  

DDC, Dewey eller DDK står för Dewey Decimal Classification, även i vardaglig term kallad 

för ”Dewey”. Den svenska översättningen är DDK (Dewey decimalklassifikation). Är ett 

amerikanskt klassifikationssystem med stor internationell spridning. Förekommer både i 

tryckt form och webbbaserad form. Termen DDK kommer att användas i uppsatsen. 

KB står för Kungliga Biblioteket 

LIBRIS  representerar den Svenska nationella bibliotekskatalogen och drivs av KB. 

OCLC  står för Online Computer Library Center, Inc.  och representerar den organisation som 

äger rättigheterna till DDK samt är ansvariga för att kontinuerligt uppdatera systemet. 

SAB står för ”Klassifikationssystem för svenska bibliotek” och är det system som primär 

använts i svenska bibliotek i nästan ett århundrade.   

Sökfras – när t ex. en låntagare söker på böcker om bibliotek och arkitektur i en 

bibliotekskatalog. 

UB i denna studie står för Umeå Universitetsbibliotek 

Web Dewey är den webbaserade versionen av DDK systemet och är den som främst 

uppdateras.  
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1. Inledning 

I november 2008 beslutade Kungliga Biblioteket (KB) att övergå från det svenska 

klassifikationssystemet för bibliotek, SAB till det amerikanska systemet DDK och därmed 

ansluta sig till en redan stor internationell krets. KBs motivering till systembytet lydde ”ökad 

internationalisering, rationalisering och höjd kvalitet på klassifikationsområdet”.
1
 Ett stort 

antal svenska forskningsbibliotek har valt att följa KBs linje, bl.a. Umeå Universitetsbibliotek 

som denna uppsats konkret kommer att handla om.
2
  

Ett flertal studier har gjorts kring hur ett systembyte från SAB till DDK kan tänkas påverka 

svenska bibliotek samt vilka utmaningar som väntar de bibliotek som valt att övergå. Både 

KB och Svensk Biblioteksföreningar har gjort sina respektive undersökningar: Övergång till 

Dewey Decimal Classification. Vad skulle det innebära? från 2006, respektive Dewey som 

Klassifikationssystem- varför bör vi byta ut SAB?  från 2008. Magisteruppsatsen Dewey Decimal 

Classification i Sverige? har även belysts vad ett systembyte kan innebära för verksamheten.  

Denna uppsats grundar sig på dessa tidigare studier, men lyfter även fram ett annat perspektiv 

på systembytet som mindre belysts, nämligen hur ser den faktiska processen ut för ett 

forskningsbibliotek som valt att övergå till DDK? Forskningsbiblioteket Umeå 

Universitetsbibliotek har valt att studeras då man befinner sig mitt i processen att förbereda 

både biblioteksutrymmet och personalen för ett systembyte som officiellt kommer inledas den 

första januari 2011. Den kommande litteraturen från 2011 kommer då placeras som en ny svit 

i lokalen Studiesalen och klassas enligt DDK.   

Studien ämnar ge en inblick kring hur biblioteket resonerat om bytet, om för- och nackdelar 

med bytet, om planeringen, om logistikförändringar, katalog- och 

hylluppställningsförändringar som sker tillföljd av systembytet.  Förhoppningen med 

uppsatsen är att den kan användas som studieringsmaterial för andra bibliotek som antingen 

befinner sig i en liknande situation eller som har tankar att själva övergå till DDK en dag.    

 

 

 

                                                           
1
 Kungliga Biblioteket (KB), URL: http://www.kb.se/bibliotek/dewey/Om-Deweyprojektet/Bakgrund/ 

2
 Ibid., URL: http://www.kb.se/bibliotek/dewey/Bibliotek-som-gar-over/ 

http://www.kb.se/bibliotek/dewey/Om-Deweyprojektet/Bakgrund/
http://www.kb.se/bibliotek/dewey/Bibliotek-som-gar-over/
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2. Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att studera förändringsprocessen kring systembytet från SAB till DDK 

på Umeå Universitetsbibliotek ur olika perspektiv. Berörda delar är det fysiska rummet, 

katalogisering och klassificering, samt skyltning, ommärkning av böcker och 

hylluppställning. Uppsatsen ämnar även reda ut skillnader och likheter, för- och nackdelar 

mellan SAB och DDK utifrån tidigare studier. Därefter studeras vad informanterna vid Umeå 

Universitetsbiblioteket anser om systembytet på sitt eget bibliotek och hur det kommer 

påverka dem. Slutligen jämförs de tidigare studiernas resonemang med informanternas.  

Det är viktigt att påpeka att genom endast studera förändringsprocessen leder det automatiskt 

till sina begränsningar eftersom det är omöjligt att reflektera i efterhand hur väl 

föreberedelserna lyckades. Detta är dock inte syftet med uppsatsen och ses varken därför som 

ett problem eller heller en nackdel.  

Frågeställningar: 

1. Av vilka skäl beslutade KB att införa DDK i Sverige och vad innebär ett sådant beslut för 

svenska forskningsbibliotek? 

2. Vilka konsekvenser innebär ett systemskifte för det fysiska rummet på UB?  

3. Hur påverkas arbetet för de som klassificerar och katalogiserar på UB med tanke på att ny 

märkning på böcker och hylluppställning krävs i linje med det nya systemet? 

4. Hur resonerar informanterna på UB kring systemskiftet och påverkan på biblioteket? 

5. Vilka eventuella likheter och skillnader står att finna mellan de tidigare studierna och 

informanternas reflektioner kring systembytet och konsekvenserna det medför? 
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3. Metod 

Uppsatsen är en kvalitativ studie som baserar sig på tidigare studier och på dokument från 

UB, samt intervjuer med informanter vid Umeå Universitetsbibliotek. Då önskemål funnits 

över att studera systembytet ur olika aspekter för att få en bättre översiktsbild, valdes 

informanterna ut strategiskt till följd av deras varierande arbetsuppgifter. Två av 

informanterna arbetar på avdelningen Samlingar med katalogisering, varav en är med i den så 

kallade Dewey gruppen på UB och den andre nationellt aktivt i bl.a. KBs referensgrupp i 

DDK. En av informanterna representerar ledningen på UB och har på så sätt en inblick i hur 

ledning resonerats kring systembytet och den sista informanten är med i 

lokalplaneringsgruppen och arbetar med logistikplaneringar för det fysiska 

biblioteksutrymmet.  

Samtalen med informanterna kan ses som semi-strukturerade intervjuer där vissa teman och 

frågor valts för att hålla relevansen uppe och för att passa informanternas olika roller i 

systembytet. Det har dock lämnats utrymme till informanten att fritt reflektera utifrån de olika 

valda teman, samt att informanten i stor grad själv fått föra dialogen framåt.
3
 Intervjuerna 

spelades in med endast tre av informanterna då den fjärde motsatte sig. Intervjuerna 

upplevdes som en bra anpassad metod för studien, för att ta del av hur förändringsprocessen 

fortlöpt, samt för att kunna få en inblick kring vilka tankar informanterna har om systembytet 

och vad det innebär för det egna biblioteket. Intervjuerna utfördes inom en tidsram av två 

veckor.  

Två utvärderingsrapporter har för övrigt tagits del av från UB, men då rapporterna är interna 

arbetsdokument kan dessa inte refereras till. Detta utger dock inte något särskilt problem 

eftersom de intervjuer som utförts med informanterna berör rapporternas innehåll och 

slutsatser.  

 

 

 

 

                                                           
3
 Bryman, Alan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi, pp.301 
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4. Tidigare studier 

Detta huvudavsnitt inleds med att förklara begreppet klassifikationssystem för bibliotek, samt 

sammanfatta de studier som behandlar temat kring ett systembyte från SAB till DDK. Tanken 

med denna inledning är att den ska fungera som en slags inkörsport till diskussionerna kring 

ett systembyte, samt hur olika intressenter ser på saken och därmed ge en bakgrund till den 

konkreta studien. Avsnitten berör även en historisk del från införandet av SAB systemet till 

beslutet om övergång av KB, en djupare diskussion kring varför KB beslutade att övergå till 

DDK samt för- och nackdelar med de två olika systemen och systembytet. Även en definition 

av de två olika klassifikationssystemens uppbyggnad och användningsområden och vad som 

skiljer dem åt presenteras, samt ett avsnitt kring olika uppställningsvarianter enligt DDK.   

4.1Klassifikationssystem för bibliotek – en definition  

Detta stycke är tänkt att på ett konkret sätt förklara syftet med klassifikationssystemet och 

dess roll på bibliotek. Kort sagt är klassifikationssystems funktion för bibliotek att göra all 

världens kunskap överskådligt, att kategorisera, lagra och göra kunskap tillgänglig till förmån 

för låntagaren. Klassifikationssystem hjälper oss med andra ord att göra kunskap sökbart.
4
 I 

bibliotekssammanhang är tillgången till information oftast uppdelad i discipliner och ämnen, 

rent logiskt för att liknande litteratur ska hamna bredvid varandra och på så sätt bli enklare att 

lokalisera. ”Ämne” är vad t ex en bok handlar om och ”disciplin” representerar det bredare 

området för det specifika ämnet. Eftersom ett ämne kan beröra olika discipliner beroende på 

kontexten kan t ex en bok ha flera klassifikationskoder, vilket är möjligt i SAB systemet men 

inte i DDK.  

Klassifikationssystems syfte är därmed att identifiera kunskap och visa på relationer inom 

kunskap. Ett bra klassifikationssystem hjälper inte bara låntagare att hitta information på ett 

logiskt sätt, den hjälper även låntagaren att komma i kontakt med relaterade ämnen och 

discipliner baserad på låntagarens sökfras (sökord) i en bibliotekskatalog. 

Klassifikationssystem har även en indirekt påverkan på den fysiska samlingen och 

hylluppställningen, då ämnen, discipliner och speciella samlingar oftast är samplacerade på ett 

eller annat sätt, vilket innebär att en låntagare kan hitta liknande böcker via browsing, dvs. 

genom att strosa runt bland hyllor. Det ska tilläggas att browsing är bättre tillämpat då man 

inte är intresserad av något specifikt, och det bör också understrykas att klassifikationssystems 

                                                           
4
 Rubin, Richard E. (2004) Foundations of Library and Information Science, Neal-Schuman Publishers, Inc: New 

York. 2
nd

 Edition, pp. 217 
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inverkan på den fysiska samlingen och hylluppställningen skiljer sig från bibliotek till 

bibliotek. 
5
 

4.2 Historik, från införandet av SAB till beslut av övergång till DDK 

I början av 1900-talet år 1917, efter att en kommitté tillsatts, inleddes diskussioner och arbetet 

kring att konstruera och införa ett klassifikationssystem gemensamt för alla svenska 

folkbibliotek. Ett sådant system fanns ännu inte fanns till hands även om man hade en mer 

eller mindre utarbetad praxis att förhålla sig till. Intressant nog förekom det redan på det här 

stadiet diskussioner kring att införa DDK i Sverige. Systemet förekom redan på sina håll i 

norden. Kommittén valde dock att inte klubba för DDK, utan att istället arbeta fram ett eget 

system baserat på den redan existerande praxis, vilket slutligen innebar införandet av SAB 

systemet. 
6
  

Anledningen till att man valde ett eget system var att man ville ha ett system som var väl 

anpassat till Sverige och svenska förhållanden, och man uppfattade DDKs numeriska koder 

som långa och komplicerade och eftersom att det på den här tiden inte förekom katalogdata 

emellan länder, var fördelarna inte lika uppenbara med ett internationellt system som de är 

idag. 
7
 

Under år 2005, förekom diskussioner på KB om att väcka liv i tanken kring ett införande av 

DDK, vilket i sin tur breddade för en omfattande katalogutredning som skedde under år 2006 

i tre delstudier med olika fokus, varav delstudie tre berörde en förstudie över vad en övergång 

till DDK skulle tänkas innebära. Syftet med katalogutredningen enligt KB var att åstadkomma 

en effektivisering vad gäller katalogisering inom LIBRIS – biblioteken samt skapa en tydlig 

struktur för kommunikation och beslut i gemensamma frågor. 
8
 Syftet för delstudie tre var att 

undersöka vilka resurser som skulle tänkas behövas vid en systemövergång, t ex budget, samt 

vad en övergång innebär på sikt. 
9
 I november 2008 beslutade KB att övergå till DDK, i 

samband med att den nationella referensgruppen ställt sig bakom förslaget. Förhoppningar 

                                                           
5
 Ibid., pp.220-221 

6
 Hansson, Joacim (1999) Klassifikation, bibliotek och samhälle. Valfrid. Borås, pp. 122 

7
 Svanberg, Magdalena. Kungliga biblioteket (KB) (2006), Övergång till Dewey Decimal Classification. Vad skulle 

det innebära? Delstudie 3 i Katalogutredningen, pp.5 
8
 Kungliga Biblioteket (KB), URL: http://www.kb.se/om/projekt/avslutade-projekt/katalogutredning/ 

9
 Svanberg, Magdalena. Kungliga biblioteket (KB) (2006), Övergång till Dewey Decimal Classification. Vad skulle 

det innebära? Delstudie 3 i Katalogutredningen, pp. 3 

http://www.kb.se/om/projekt/avslutade-projekt/katalogutredning/
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med övergången var: ”ökad internationalisering, rationalisering och höjd kvalitet på 

klassifikationsområdet”.
10

  

Svensk Biblioteksförening gjorde i samband med ett av sina utvecklingsråd själva en egen 

studie kring en tänkbar övergång till DDK, vilket resulterade i att även de förordade ett 

systembyte, där man poängterar att det långsiktigt inte är rimligt att ett litet land som Sverige 

bör eller kan fortsätta underhålla ett eget klassifikationssystem i framtiden. Dessutom menade 

man på att SAB systemet har stora brister tillföljd av begränsade resurser att anpassa sig till 

förändringar i omvärlden. Man ser därmed ett systembyte som någonting positivt som kan 

gynna det svenska biblioteksväsendet. 
11

  

4.3 SAB i korthet 

SAB står egentligen för Sveriges Allmänna Biblioteksförening, men refereras som mer bekant 

till Klassifikationssystem för svenska bibliotek. Den första utgåvan kom år 1921 och spreds ut 

i landet till folk- och skolbibliotek. Nya upplagor utkom, men först 1965 (upplaga fyra) 

genomfördes en större revision som inkluderade systemutbyggningar. Upplaga fyra var den 

första upplagan som användes av universitetsbibliotek. Som beskrivet i avsnittet om 

klassifikationssystem för bibliotek, avser SAB att klassificera all världens kunskap. 

SAB systemet bygger i huvudsak på notationer i form bokstäver, men är även alfanumerisk, 

då bokstäver och siffror kan kombineras. Notationen är med andra ord klassifikationskoden, 

alltså symbolerna.
12

 Systemet är uppbyggt efter discipliner (ämnen) och består av 25 

huvudavdelningar (baserat på det svenska alfabetet), samt underavdelningar om en eller flera, 

beroende på hur finindelat ett ämne är. Tidigare var SAB mer hierarkiskt ordnat, det bör 

nämnas att genom åren har den hierarkiska strukturen allt mer frångåtts främst av den 

anledningen att man velat undvika för långa komplicerade koder. De discipliner som 

påverkats har istället blivit samordnade. 
13

 

Konkret består SAB av en systematisk del (klassifikationssystem för svenska bibliotek) samt 

ett ämnesordsregister. Ämnesordsregistret är till för att fungera som ett hjälpmedel vid 

inplacering av ämnen i systemet. Som ett komplement finns tilläggsbeteckningar från 

                                                           
10

 Kungliga Biblioteket (KB), URL: http://www.kb.se/bibliotek/dewey/Om-Deweyprojektet/Bakgrund/ 
11

 Svensk Biblioteksförening (2008) Dewey som Klassifikationssystem- varför bör vi byta ut SAB? 
Utvecklingsrådens rapporter, URL: http://www.biblioteksforeningen.org/ pp. 3 
12

 OCLC Online Computer Library Center, Inc. (2003) DDC Dewey Decimal Classification. OCLC: Dublin, Ohio. 
Edition 22, pp.xxxvii 
13

 Svanberg, Magdalena. Kungliga biblioteket (KB) (2006), Övergång till Dewey Decimal Classification. Vad skulle 
det innebära? Delstudie 3 i Katalogutredningen, pp. 5-6 

http://www.kb.se/bibliotek/dewey/Om-Deweyprojektet/Bakgrund/
http://www.biblioteksforeningen.org/
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hjälptabeller vars syfte är att uttrycka ytterligare aspekter på ett ämne om behov finns, kan t 

ex. röra sig om en geografisk plats.
14

 SAB systemet är även huvudsakligen enumerativt, vilket 

innebär att systemets klasser räknas upp. Enligt praxis är det möjligt att dubbelklassa litteratur 

som är tvärvetenskapligt. Den första koden väljs för det ämne som dominerar.
15

 

SAB Huvudavdelningar 

A Bok- och biblioteksväsen 

B Allmänt och blandat 

C Religion 

D Filosofi och psykologi 

E Uppfostran och undervisning 

F Språkvetenskap 

G Litteraturvetenskap 

H Skönlitteratur 

I Konst, musik, teater, film och fotokonst 

J Arkeologi 

K Historia 

L Biografi med genealogi 

M Etnografi, socialantropologi och etnologi 

N Geografi och lokalhistoria 

O Samhälls- och rättsvetenskap 

P Teknik, industri och kommunikationer 

Q Ekonomi och näringsliv 

R Idrott, lek och spel 

S Militärväsen 

T Matematik 

U Naturvetenskap 

V Medicin 

X Musikalier 

Y Musikinspelningar 

Ä Tidningar
16

 

 

4.4 DDK i korthet 

DDK står på svenska för Dewey decimalklassifikation efter engelskans Dewey Decimal 

Classification och är ett klassifikationssystem för bibliotek som skapades av amerikanen 

Melvil Dewey år 1873 och publicerades för första gången år 1876. DDK är den mest frekvent 

använda klassifikationssystemet i världen. DDK finns i två versioner, den avkortade versionen 

är anpassad för ett biblioteksbestånd av ca 20 000 titlar (ex. ett skolbibliotek), medan den 

                                                           
14

 BTJ Förlag (2006) Klassifikationssystem för svenska biblikotek. BTJ Förlag: Lund. Åttonde upplagan, pp. 9 
15

 Svanberg, Magdalena. Kungliga biblioteket (KB) (2006), Övergång till Dewey Decimal Classification. Vad skulle 
det innebära? Delstudie 3 i Katalogutredningen, pp. 7 
16

 LIBRiS, URL: http://librishelp.libris.kb.se/help/sab_overview.jsp 

http://librishelp.libris.kb.se/help/sab_overview.jsp
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långa versionen är avsedd för avsevärt större bestånd som t ex. ett forskningsbibliotek. OCLC 

(Online Computer Library Center, Inc.) sköter hanteringen av DDK, samt äger rättigheterna 

till systemet. 
17

 Notationerna i DDK är av arabiska siffrorna ex. 000 som står för 

huvudklassen Datavetenskap, information & allmänna verk. DDK delar alltså upp kunskap i 

klasser, där det finns 10 huvudklasser som representerar traditionella akademiska discipliner. 

Tanken med huvudklasserna är att de ska motsvara all världens kunskap i likhet med SAB 

systemet. Ämnen som faller inom ramen för en huvudklass får ett eget nummer (ett klass 

nummer) som visar på dess tillhörighet till huvudklassen. Inom varje huvudklass finns 10 

avdelningar som i sin tur har sina 10 sektioner. Systemet är alltså hierarkiskt ordnat och blir 

mer och mer detaljerad (fler nummer läggs på) ju lägre ner i underklasserna man kommer. 
18

 

De tio huvudklasserna 

 

000 Datavetenskap, information & allmänna verk 

100 Filosofi & psykologi 

200 Religion 

300 Samhällsvetenskaper 

400 Språk 

500 Naturvetenskap 

600 Teknik 

700 Konst & fritid 

800 Litteratur 

900 Historia & geografi
19

 

DDK fungerar på sådant sätt att varje bok har sin givna plats i systemet, vilket även innebär 

att så fort en bok fått sin klassifikationskod är denna kod permanent.  Koden representerar 

som tidigare förklarat huvudklass, avdelning och sektion. Den stora fördelen med permanenta 

koder är att man bara behöver klassificera en gång och att koden därmed är densamme oavsett 

bibliotek och land.
20

 DDK påvisar inte på fixerade placeringar på hyllor, utan snarare en 

”relativ placering”, en slags hänvisning, där numreringen visar på relation böcker emellan (ex. 

ämne) och inte en relation till en specifik plats. 
21
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DDK är i likhet med SAB även det enumerativt, samt att man kan bygga koder med hjälp utav 

olika tilläggstabeller. Vanligtvis finns tydliga riktlinjer över hur ett verk bör klassas. 
22

 DDK 

finns i både tryckt och webb baserad version, där Web Dewey är den primära källan, och den 

som främst utvecklas.
23

 

4.5 SAB & DDK – skillnader och likheter, för- och nackdelar 

De mest huvudsakliga skillnader systemen emellan är de att DDKs notationer bygger på 

siffror och SABs på bokstäver, samt att system är olika uppbyggda, där huvudklasserna dels 

är olika indelade, namngivna och rangordnade (se huvudklasserna beskrivna ovan). Detta är 

kopplat till att man resonerat annorlunda när man byggt systemen och det faktum att DDK har 

10 huvudklasser, varav SAB har 25 huvudavdelningar. Man ska dock inte tro att DDK därför 

är mindre omfattande, tvärtom faktiskt, det är bara så att de tio huvudklasserna är mer 

komprimerade och systemet överlag mer detaljrikt.
 24

 Detta innebär att man därför måste 

besöka avdelningarna och kanske även sektionerna för att till fullo hitta motsvarigheter till 

SABs huvudavdelningar. Andra skillnader är att DDK till fullo är hierarkiskt ordnat, varav 

SAB mer och mer utvecklats till att inte vara det. 

Skillnader står även att se vad gäller dubbelklassning, vilket konstaterats är möjligt i SAB 

systemet men inte i DDK, eftersom varje bok har sin givna plats i systemet. Det går 

naturligtvis att argumentera för båda sidorna. Fördelen med dubbelklassificering kan vara att 

det bättre kan representera boken innehåll. Fördelen med endast en kod är att boken blir 

lättare att lokalisera eftersom den bara kan befinna sig på en plats i placeringen.  

Fördelarna som Svensk Biblioteksförening nämner om DDK är att det är världens mest 

använda klassifikationssystem för bibliotek, det är språkoberoende eftersom systemet är 

baserat på siffror och inte bokstäver som SAB. Dessutom är DDK översatt till ca 30 språk. 

Eftersom koderna i DDK har samma betydelse oavsett språk och land är detta ytterligare en 

fördel eftersom det öppnar upp för internationellt samarbete. Bibliotek kan därmed dela med 

sig av redan katalogiserade verk, vilket gynnar svenska forskningsbibliotek som tar in en hel 

del utländsk litteratur eftersom det minskar det egna arbetsbördan. Det internationella 

samarbetet gynnar även forskning och utveckling kring klassifikationssystemet DDK. 

Dessutom blir fördelen att svensk litteratur och forskning får internationell klassning vilket 
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kan öka spridning och status. 
25

 Svanberg nämner att fördelar med DDK är det finns en 

heltidsarbetande DDK redaktion som kontinuerligt arbetar med att utveckla, revidera och 

uppdatera systemet, tillskillnad SABs arbetsgrupp som arbetar utöver ordinarie arbetstid. 

DDK redaktionen har därför större möjligheter att hålla sig uppdaterade kring nyheter och nya 

discipliner och ämnesområden. Svanberg konstaterar därför att det underhåll och utveckling 

som sker kring SAB inte är tillräcklig vilket innebär att det därför inte är ett tillräckligt 

tillfredställande system för de flesta forskningsbibliotek. En ytterligare fördel som nämns är 

att DDK systemet är mer benäget att bygga på ut systemet och att ämnen är mer finfördelade, 

tillskillnad från SAB där stora mängder litteratur finns under flertalet klasser. Svanberg ger 

exempel på Oaa Socialpsykologi vilket ger 9000 träffar i LIBRIS. 
26

 

Den stora nackdelen med DDK som Rubin nämner är att det är ett låst system där de 

tillgängliga numreringarna är begränsade mellan 000 och 999 och där disciplinerna 

(huvudklasserna) redan är givna. Detta kan ställa till stora problem när en ny disciplin eller 

för all del ett ämne uppkommer, eftersom de måste placeras inom en av de redan existerade 

huvudklasserna vilket kanske inte alltid är så lätt, vilket kan resultera i att en disciplin eller ett 

ämne inte blir optimalt placerat. Den här sortens problem uppkommer eftersom DDK är ett 

gammalt system och reflekterar den tid den skapades på. Samma resonemang gäller även för 

SAB då även det är ett gammalt system, och som inte heller alltid respresenterar ”nya” 

discipliner eller ämnen på ett tillfredställande sätt.  

Ytterligare nackdelar specifikt för DDK är att det är mer representativt på de vetenskapliga 

områdena, vilket gett konsekvenser under 1900-talet då samhällsvetenskapsområdet växte 

fram, vilket inneburit att man tvingats modifiera systemet, vilket inte alltid är så lätt.
27

 Andra 

nackdelar med DDK är att det på sina håll förekommer långa koder, vilket kan ge upphov till 

förvirrning. Svanberg menar dock på att sökningar på koder nästan uteslutande utförs av 

bibliotekspersonal och inte låntagare och innebär därför inte någon påtaglig kritisk faktor. 

Dessutom resonerar hon att med hjälp av datorbaserad sökning och bra hjälpmedel som 

medför att katalogisatören inte manuellt behöver knappa in koden, spelar det mindre roll om 

koden är lång eller kort. Nackdelar som Svensk Biblioteksförening påpekar är att det kommer 

krävas utbildning i DDK för bibliotekspersonal, och att det kommer vara extra svårt för de 
                                                           
25
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Biblioteksförening, pp. 6 
26
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 Rubin, Richard E. (2004) Foundations of Library and Information Science, Neal-Schuman Publishers, Inc: New 
York. 2

nd
 Edition, pp. 223 



16 
 

som arbetat med SAB under en väldigt lång tid. Man ser även en nackdel med ett parallell 

arbete av SAB och DDK under övergångsperioden, vilket kan upplevas som rörigt både för 

bibliotekspersonal och kan hända även låntagare.
28

  

I uppsatsen Dewey Decimal Classification i Sverige? tar författarna fasta på de konsekvenser 

som kan innebära av att övergå till ett amerikanskt system. De nämner att vissa 

klassifikationer av ämnen i DDK systemet, mindre passar in ur svenska perspektiv. Man ger 

exempel på brister i ämnen som förvaltningsfrågor. Uppsatsen tar även fasta på att DDK 

klassningar som t ex. för religion visar på ett västerländskt synsätt, där kristendomen 

förekommer först i hierarkin av religioner samt har mer utrymme i systemet i förhållande till 

övriga religioner. 
29

 Rubin nämner även samma problem med DDK, men skriver också att 

man måste ta hänsyn till att systemet är ålderdomligt och endast reflekterar den tid den 

skapades på. Rubin förklarar också att detta inte bara är ett problem med DDK utan gäller 

även andra klassifikationssystem skapade av dess tid, vilket därmed kan sägas inkludera även 

SAB systemet. 
30

 

4.6 DDK och hylluppställning 

De finns olika varianter av hylluppställning enligt DDK. De som KB lyfter fram är 

hylluppställning enligt SAB eller DDK, bruten hylluppställning eller blandad 

hylluppställning. Utgångspunkten i de exempel som räknas upp utgår ifrån att biblioteket 

använder SAB systemet innan övergång till DDK. KB menar på att biblioteken som väljer att 

övergå troligtvis kommer välja olika varianter beroende på behov, arbetsinsats och 

förutsättningar.
31

 Eriksson nämner att bibliotekets eftersträvan att på bästa sätt möta 

låntagarnas behov även kan vara en bidragande faktor till val av uppställningsvariant samt att 

många bibliotek uppmärksammat att ordningen av hylluppställningen påverkar utlåningen. 
32

 

Hylluppställning enligt SAB innebär att man övergår till DDK men att man fortsättningsvis 

väljer att ställa upp böcker enligt SAB systemet där SAB koden på litteraturen antingen förses 

manuellt eller automatiskt genom mappning (ex. SAB kodens motsvarighet för historia till 
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DDK kodens). Konsekvensen med manuell märkning är att man kommer få mer arbete med 

att märka den nyinkomna litteraturen som ska förses med både SAB koder och DDK koder 

för hylluppställning. Konsekvensen med mappningen är att SAB koden och DDK koden inte 

kommer att överensstämma på vissa avdelningar tillföljd av att systemen delar in kunskap 

olika. Den stora konsekvensen överlag är att biblioteket som väljer denna variant samtidigt 

måste upprätthålla två klassifikationssystem, vilket innebär en hel del arbete. Fördelen är dock 

att den befintliga SAB litteraturen inte behöver märkas om, samt att det underlättar för både 

bibliotekarien och låntagaren som slipper förändringar på hyllorna.   

Hylluppställning enligt DDK innebär att biblioteket helt övergår till DDK. Biblioteket måste 

då ommärka all litteratur och göra omflyttningar av böcker för att de ska passa in i DDK 

indelningen av kunskap. Detta omfattar en enorm arbetsinsats, vilket representerar nackdelen. 

Naturligtvis spelar också storleken på biblioteket in. Fördelen här är att endast ett 

klassifikationssystem behöver upprätthållas. KB nämner också att man övergår till ett 

klassifikationssystem som är mer aktuellt och precist.  

Bruten hylluppställning innebär förekomsten av två sviter där man använder sig av SAB- 

uppställning för den litteratur som redan är SAB-klassad och DDK- uppställning och 

klassning för nyinkommen litteratur. Denna variant innebär mindre arbete då man slipper 

ommärka alla böcker enligt DDK, man slipper även konsekvensen med att upprätthålla två 

system då SAB sviten sköter sig självt. Nackdelen blir dock att litteratur inom samma ämne 

därmed kan splittras över två sviter, samt att man inte utnyttjar DDKs fulla potential 

(aktualitet, precision).  

Blandad hylluppställning innebär att den litteratur som klassats enligt SAB och den litteratur 

som klassats enligt DDK möts på hyllorna genom att man mappar ihop de två systemen. 

Denna variant innebär att man inte märker upp böckerna med SAB kod respektive DDK kod, 

utan man använder sig istället av ämnesrubriker i klartext på hyllorna, ex. ”Historia/SAB: 

K/DDK: 900” eller ”Historia/DDK: 900/SAB: K, beroende på vilket system man väljer som 

ska dominera. Man måste dessutom bestämma vilken ordningsföljd olika ämnena ska 

placeras. Svanberg tilläger att kan hända måste faktiska omflyttningar ske där systemen har 

delat in kunskap på olika sätt och på så sätt inte matchar. Hon tänker b. la. konkret på området 
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medicin, där SAB huvudsakligen indelar enligt kroppens olika delar organ och där DDK 

istället i första hand fokuserar på medicinska specialområden såsom anatomi. 
33
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5. Umeå Universitetsbibliotek – övergång till DDK 

I samband med samtalen med de fyra informanterna vid UB framgick tankar kring hur man 

konkret bör tillämpa DDK på biblioteket, vad som krävs av inblandad bibliotekspersonal, 

resurser och lokalutrymme, samt vilka utmaningar man redan upplevt och tror sig komma att 

uppleva med systembytet.  

Avsnittet inleds med en kort beskrivning av informanternas bakgrund och arbetsuppgifter i 

förhållande till DDK. Därefter behandlas informanternas allmänna tankar om systembytet och 

hur och varför beslutet togs att övergå till DDK, därefter tankar kring hur systembytet har och 

kommer att konkret påverka biblioteksutrymmet i form av ny skyltning och märkning av 

böcker, samt katalog- och hylluppställningsförändringar. För att få en tydligare bild över den 

fysiska förändringen kommer ritningar att jämföras över hur Studiesalen (där DDK sviten 

kommer att placeras), såg ut innan och hur det ser ut i dagsläget efter att dragningar har 

utförts. Den avslutande delen knyter ihop säcken genom att ställa den egna studien mot de 

tidigare studierna. Informanterna benämns som informant 1, 2,3 och 4 för att det ska bli 

enklare att hålla isär dem.  

5.1 Informanterna vid UB 

Informant 1 har en gedigen bakgrund i både klassifikation och katalogisering och suttit i olika 

nationella grupper inom dessa områden och har på så sätt bekantat sig med DDK. Hon har 

själv följt med i utvecklingen kring diskussionen om ett byte till DDK och var med på ett 

tidigt stadium i en grupp tillsatt av Svensk Biblioteksförening vars syfte var att ta fram förslag 

kring en möjlig övergång till DDK. Hon var den på UB som förespråkade och föreslog ett 

systembyte inför ledningsgruppen.  

Informant 1 medger att hon inte alltid varit positiv till tanken om ett systembyte, men allt 

eftersom hon lärt sig om DDK har tankemönstret svängt. Informant 1 sitter för närvarande 

med i KB sakkunnig grupp där man bl.a. för en dialog kring diskussioner om översättning av 

DDK till svenska. Hon är även med i en nätverkslista med andra bibliotek som är på väg att 

göra systembyten där man aktivt delar med sig av dokument kring hur man har tänkt ställa 

upp samlingar m.m. för att ta lärdom av varandra. 

Informant 2 arbetar med att både katalogisera och klassificera och har varit delaktig i 

processen sedan beslutet togs vårterminen 2009 att UB skulle övergå till DDK. Hon har suttit 

med i olika arbetsgrupper på UB som arbetat med att titta på hur man på bästa sätt konkret 
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kan övergå till DDK, t ex. genom att titta på placering av böcker. Informant 2 var delaktig i en 

tjänsteresa till Norge för att studera hur två olika bibliotek, inklusive ett forskningsbibliotek 

valt att ställa upp DDK. 

Informant 3 har arbetat med lokalplanering/logistikplanering sedan 1992. I början av sin 

anställning på UB spenderade han mycket tid till att ställa upp böcker, vilket resulterade i han 

fick bra koll på samlingarna och biblioteksutrymmet. Han har stor erfarenhet kring 

problemlösning gällande biblioteksbeståndet och lokalerna.   

Informant 4 har varit avdelningschef under flera år vid UB och representerar ledningen vid 

UB. Informanten var själv inte beslutsfattare av övergången då hon inte innehade den 

arbetsposition hon har idag. 

5.2 Processen att genomföra systembytet  

5.2.1 Beslutsprocessen 

Informant 4 förklarar att det var den föregående överbibliotekarien som beslutade om 

övergången men att beslutsärendet även behandlades inom ledningsgruppen där alla 

avdelningschefer ingår. Informant 1 förklarar att innan beslut togs om systembyte hade man 

en genomgång med personalen för att visa hur det ”nya” systemet fungerar. Personalen fick 

även möjlighet att komma till tals och lämna sina synpunkter. 

I samtal med informanterna framgår det att beslutet kring övergången inte var särskilt 

komplicerat. Informant 1 förklarar att eftersom KB beslutade om övergång hade man som 

forskningsbibliotek egentligen inget annat val än att själva övergå till DDK av den 

anledningen att KB är de som klassificerar all svensk litteratur. Vilket resulterar ur det 

resonemanget att man har mer att vinna i att övergå eftersom arbetsbördan blir mindre.  

Informant 4 nämner att man helt enkelt insett begränsningarna med SAB och fördelarna med 

DDK som bl. a. berör att systemet är mer välutvecklat t ex. inom naturvetenskapliga och 

tekniska ämnen, till skillnad från SAB. Men även fördelen med att utländsklitteratur ofta 

redan är klassad enligt DDK. Något som dessutom underlättade beslutet var att KB använder 

samma katalogsystem (Aleph) som de själva gör, vilket därmed förenklar bytet.  

5.2.2 Förändringsprocessen – klassning och katalogisering 

Problematiken eller utmaningen som Informant 4 upplevt med förändringsprocessen har 

berört hur man bäst bör gå tillväga. Hon förklarar att ledningsgruppen därför beslutade att utse 
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två arbetsgrupper, där den ena fick namnet Dewey gruppen, och fick i uppdrag att titta närmre 

på DDK, samt arbeta med katalogisering, klassning och hylluppställning. De fick även i 

uppdrag att resa till Norge för ett studiebesök. Den andra arbetsgruppen som fick namnet 

lokalplaneringsgruppen fick i uppdrag att se över det fysiska rummet i Studiesalen (där DDK 

sviten kommer placeras), men även alla magasin (även de slutna för allmänheten) utifall att 

utrymme behövde frigöras, vilket det visade sig behövas i den rapport som gruppen skrev till 

ledningsgruppen. 

Informant 2 som arbetar med klassning och katalogisering förklarar att hon i egenskap av den 

roll hon har, varit med om att testa olika varianter av lösningar kring införandet av DDK som 

t ex. berör uppställning och märkning av böcker. Denna process visade sig ta sin tid innan 

Dewey gruppen slutligen kom fram till vilken uppställningsvariant som lämpade sig bäst för 

biblioteket. Hon förklarar att arbetsprocessen blev till en 3-stegs process, där man 

inledningsvis resonerade att man skulle använda sig av den sortens hylluppställning som 

innebar användandet av hyllistor (DDK kod, samt ämnesrubrik), där man kopplade på DDK 

koden efter SAB avdelningen (ex. c/100). Detta visade sig dock vara mindre lämpligt då man 

efter att ha skissat upp det hela på en befintlig ritning insåg att DDK huvudklasserna inte 

hamnar i rätt nummerordning på grund av SAB avdelningarna och dess ordning. Man kom 

därmed fram till att en kombination inte var särskilt lämpligt och att det var bäst att skapa en 

helt egen svit för DDK samlingen för att undvika problem.  

Vid steg två i arbetsprocessen var man fortfarande inne på att använda sig av hyllistor 

förklarar informant 2, men att man hade insett problemet med att inom vissa huvudklasser 

finns ämnen som skiljer sig från varandra och att det därmed blir svårt att sätta en gemensam 

heltäckande rubrik på hyllistan. Det fanns därför önskemål förklarar hon att se hur en DDK 

uppställning kan se ut i verkligheten och hur andra biblioteket löst problemet med hyllistorna.  

För att då få en konkret en inblick i hur en DDK hylluppställning kan se ut, förklarar 

informant 1 att fyra anställda fick i uppdrag att resa till Norge (som haft DDK sen en längre 

tid tillbaka) för att gå på studiebesök. Den egna tanken man hade med hylluppställningen 

innan man skickade iväg personalen var att använda DDK varianten med avkortad kod, samt 

löpnummer och fast hyllista, vilket representerar steg 2. De anställda tog dock lärdom efter 

studiebesöket att denna metod inte alls var särskilt lämplig för att koden dels blir för lång och 

för att man på förhand inte kan veta vilka klassifikationskoder eller ämnen böckerna har innan 

man beställer dem vilket därför medför konsekvenser med fast hyllista. De ändrade sig då till 
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att istället vilja ställa upp enligt det nummer boken har, vilket blev det slutliga steget, steg 3. 

Andra fördelar med att ställa upp enligt steg 3 förklarar informant 2 är att man därmed följer 

DDK naturliga uppställningsprocess då den är primärt utarbetad för uppställning och sköter 

sig själv. Full klassifikationskod enligt nummerordning innebär att böcker inom samma ämne 

hamnar bredvid varandra, vilket underlättar browsing för låntagarna samt att varje bok blir 

mer synlig med sin alldeles egna klassifikationskod. Informant 2 förklarar vidare att den 

förkortade DDK versionen dessutom endast lämpar sig för bestånd av 20-25 000 ex, t ex. ett 

skolbibliotek, vilket har förklarats tidigare i uppsatsen (se avsnittet DDK i korthet).  

Efter Norge resan skrev de fyra anställda i arbetsgruppen en rapport som de presenterade för 

ledningen. Rapporten som inte är ett publikt dokument innehåller presentationer av förslag 

kring olika varianter av hylluppställning, för- och nackdelar med olika varianter, samt 

gruppens egna rekommendationer, där man insett att ställa upp böcker enligt fullklassifikation 

är lämpligast eftersom det är så systemet uppbyggt och tänkt att användas. Förslag från 

gruppen förekommer även kring skyltning, arbets- och ansvarsfördelning. Rapporten 

presenterades för styrguppen, som valde att följa arbetsgruppens linje.  

Informant 4 säger dock att DDK kanske inte är det ultimata, men att skiftet är en del i den 

naturliga förändringsprocessen för biblioteket och att skiftet mer kommer märkas internt än 

externt för låntagarna, då hon resonerar att låntagarna troligtvis inte kommer reflektera över 

varför det numera kommer stå siffror på bokryggen. Hon tror dessutom inte att det innebär ett 

problem att en ny svit tillkommer då man redan har så pass många andra sviter med olika 

uppställningsmetoder. Hon säger också att de utländska studenterna oftast är vana med DDK 

uppställning. Informant 4 tycker att förändringsprocessen har gått smidigt hittills trots det 

stora projektet och de olika ansvarsområdena vars arbetsgrupper ska mötas.  

5.2.3 Förändringsprocessen – det fysiska rummet 

Informant 1 förklarar att SAB samlingarna i Studiesalen på UB kommer att ”frysas”, det vill 

säga avslutas i takt med att man övergår till DDK den 1/1 2011.  Man inför därmed ett så 

kallat ”brytår”. Informant 3 förklarar att planeringen kring Studiesalen och DDK sviten har 

varit snårig. Han förklarar att en övergång till DDK innebär stora planeringsarbeten och 

mycket förarbete gällande lokalerna och att han och sina kolleger i lokalplaneringsgruppen 

fått tänka om några gånger och utvärderat vad man har att vinna på om man gör si eller så. 

Informant 3 förklarar att han inte studerat andra bibliotek som använder DDK eftersom det 

inte är relevant för hans egen del då han förklarar att han endast behöver förhålla sig till de 
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egna lokalerna. Informant 3 förklarar att han inledningsvis fick göra beräkningar kring hur 

stor plats DDK sviten kan tänkas kräva av Studiesalen och han förklarar att han har fått tänka 

långsiktigt så att sviten har möjlighet att växa ett par år framöver. Genom att göra en 

uppskattning över hur mycket DDK kan tänkas växa per år samt räkna på hur mycket plats det 

går att frigöra i Studiesalen kom han fram till att det krävdes ca 700 hyllmeter, vilket innebär 

ca 172 bokhyllor.  

För att kunna frigöra utrymme i Studiesalen har man först och främst dels varit tvungen att gå 

igenom samtliga magasin, både de som är öppna och de som är slutna och göra utgallringar 

för att få plats med det material som behövts flyttas från Studiesalen. Informant 4 förklarar att 

man under en längre tid haft problem med att det börjar bli trångt i samlingarna, vilket också 

inneburit ett problem för utrymmet. Man har även behövt tätpacka (trycka ihop) den befintliga 

SAB samlingen så gott det har gått för att frigöra hyllutrymme. Detta förklarar Informant 3 

var dock inte tillräckligt, därför har man även tvingats flytta bibliografisamlingen från 

Studiesalen till den andra bibliografisamlingen som finns i ett av magasinen. 

 Man har även fått flytta läromedelsamlingen till den så kallade röda rummet avdelningen. 

Samlingen som befann sig där fick i sin tur flytta på sig. När detta var avslutat var 

lokalplaneringsgruppen om 5 personer nöjda. Informant 3 resonerar att tillföljd av rensningen 

utnyttjas lokalerna bättre, vilket är kostnadseffektivt eftersom varje kvadratmeter kostar 

pengar.  Informant 4 förklarar efter den omflyttningsprocessen har man i dagsläget numera 

tillväxt för ca 10 år framöver.  

Fasen som informanten och lokalplaneringsgruppen befinner sig i just nu är fortsätta dra och 

flytta böcker från Studiesalen. Han beräknar att de har nått ungefär en tredjedel till hälften av 

arbetet. Han arbetar även med att förlänga hyllor i Studiesalen, samt flytta efter hyllnummer 

och sätta upp nya där det behövs. Informanten tror dock att man säkert kommer att få tänka 

om lite framöver allt eftersom samlingen växer eftersom att det är oerhört svårt att veta exakt 

hur mycket utrymme samlingen kommer behöva fem till sju år framåt. Han menar på att man 

säkert kommer tvingas till att bygga ut vissa sektioner. 
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5.2.4 Kartor 

Detta avsnitt avser att visa på de förändringar i samlingar och biblioteksutrymmet som 

beskrivits av informant 3. Det har resonerats att kartorna kan ge en tydligare bild av 

förändringsprocessen. Den första kartan visar på hur Studiesalen såg ut före 

förändringsprocessen och den andra visar på hur Studiesalen ser ut idag. Samtliga 

förändringar är som beskrivits tidigare till för att ge utrymme åt den kommande och växande 

DDK sviten.  

 

 Karta över hur Studiesalen såg ut före v. 47, 2010
34 

 

                                                           
34

 Karta tillgängliggjorts via ansvarig vid UB för de digitala kartorna. 
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Karta över hur Studiesalen ser ut i dagsläget 101209 
35

 

Som den nuvarande ritningen visar kan man tydligt se de förändringar informant 3 talar om. 

De röda trianglarna visar på var förändringar i samlingar och biblioteksutrymmet skett. De 

röda pilarna visar på i vilken riktning böcker flyttats. I jämförelse med den övre kartan innan 

förändringar gjorts, kan man se att samlingen g har flyttats till hyllorna 41 och framåt (se röda 

pilar och ”hylldragningar pågår” på kartan). Man kan även se att bibliografisamlingen vid 

printer 8 har flyttats och blivit ersatt av samlingen uc-vö, som tidigare var placerad framför 

utställningsytan (se röd triangel till höger av kartan).  

5.2.5 Den ekonomiska faktorn 

Övergången innebär även en kostnadsfråga, där informant 4 förklarar att 100 nya hyllor har 

köpts in, samt att man köpt in flytthjälp för att flytta böcker och möbler. Hon säger dock att de 

mesta förberedelserna för lokalerna har lokalplaneringsgruppen gjort själv eftersom de har 

                                                           
35

 Umeå Universitetsbibliotek, (101209) Digital karta över Studiesalen, URL: 
http://www.ub.umu.se/om/kartor 

http://www.ub.umu.se/om/kartor
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kunskapen om var saker och ting ska flyttas, och hur det ska stå. Informant 4 nämner även att 

utbildningsdagen i DDK för bibliotekspersonalen som skedde den 29 november 2010 

naturligtvis även det var var en kostnad, men en nödvändig kompetensutveckling.  

5.3 Utmaningar med systembytet ur olika aspekter 

En utmaning med systembytet som Informant 1 ser är att göra bra och tydlig skyltning för att 

låntagarna dels ska kunna hitta till den nya sviten och dels för att de ska kunna orientera sig 

bland den nya hylluppställningen. Eftersom DDK sviten successivt kommer växa fram har 

hon förhoppningar om att det innebär att det finns tid för låntagarna att lära sig hitta rätt.  

Informant 2 ser en stor utmaning i att tänka långsiktigt kring samlingarna och uppställningen. 

Hon tycker det är komplicerat att resonera kring hur man bäst bör märka upp de nya böckerna 

med uppställningsetiketter enligt DDK.  Hon förklarar att man har önskemål att kunna skriva 

ut etiketterna direkt från låneklienten, Aleph. I dagsläget har man separata system, vilket man 

alltså vill ändra på. Gällande uppställningsetiketterna ser hon en utmaning specifikt gällande 

läromedel. Läromedelssamlingen idag består av målgruppskoder för allt från småskolor till 

gymnasiet och komvux. Denna samling kommer framöver att splittras då vissa böcker enligt 

DDK kommer hamna under pedagogiskt material (de som t ex. har barn och småskola som 

målgrupp) och där de böcker som är avsedda för de högre målgrupperna, om de t ex. rör sig 

om matematikböcker kommer att klassas under 510 för matematik och hamna på 

matematikhyllan, trots att de alla tillhör läromedelsamlingen. Ett förslag att komma underfund 

med detta som hon beskriver är att man klassar en sådan matematik bok med koden LÄR 510 

för att påvisa på de två relationerna. Men i dagsläget är inget bestämt.  

Informant 3 ser för egen del konsekvenser i att man råkat flytta böcker fel tillföljd av att man 

tappat koncentrationen för ögonblicket. Utmaningen här som han kan se är att göra om göra 

rätt om det blivit ett större fel. Konsekvenser som redan uppstått förklarar han är att kartor 

över lokaler och samlingar inte stämmer överens med verkligheten på grund av flytt av 

samlingar och dragningar. Därför är det viktigt att han så fort som möjligt kontaktar den som 

är ansvarig för att justera kartorna så de blir rätta för att minimera förvirrning. Ytterligare 

konsekvenser finns i att gavelmärkning kanske saknas för tillfället där böcker flyttas, vilket 

även det skapar konsekvenser för anställda och låntagare.  
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5.4 För- och nackdelar med systembytet enligt informanterna 

Fördelen med ett systembyte menar informant 1 och 2 är att man från bibliotekets sida slipper 

klassificera böcker själva i samma nivå som förut eftersom DDK är ett internationellt system 

där katalogposter kan utbytas. Informant 1 ser även en stor fördel att DDK har en redaktion 

som arbetar med att säkerställa kvalité och underhåll, tillskillnad från SAB kommittén som 

endast träffas några gånger per år och sällan har möjlighet att utföra uppdateringar. En annan 

fördel förklarar hon är att DDK även finns på webben så att man har möjlighet att klassificera 

online, den möjligheten har inte SAB systemet, utan finns bara elektroniskt som pdf fil.  

Av egen erfarenhet upplever informant 1 DDK redaktionen som mycket lyhörda och har 

förståelse för att olika länder kräver olika anpassningar för DDK systemet och att systemet 

kan tänkas behöva byggas ut på sina håll och kanter för att ex. passa ett land som Sverige. 

Möjligheten till internationellt samarbete säger hon är även en stor fördel och att DDK är mer 

naturvetenskapligt utbyggt. Hon menar på att SAB alltid fått kritik för brister i naturämnen 

och att det överlag är lite märkligt indelat. Generella nackdelar som informanten nämner är 

det faktum att DDK i grunden är ett amerikanskt system och därför byggt för passa 

amerikanska bestånd. Dock upplever hon som tidigare nämnt att DDK redaktionen är öppna 

för förslag. En annan generell nackdel som hon ser är att system kanske är lite för 

ålderdomligt och stelbent, men att detta överlag även gäller för SAB systemet, vilket innebär 

att det har mindre betydelse.  

Informant 2 belyser också grundproblemet med att använda ett amerikanskt system, i likhet 

med Informant 1. Hon förklarar att eftersom DDK bottnar i en annan världsbild eller 

utgångspunkt än den svenska, blir vissa klassifikationsöversättningar felaktiga. Vilket även 

har sin förklaring till varför fasta hyllistor inte var något bra förslag eftersom vissa ämnen då 

hamnar fel. Informant 2 menar dock på att den här sortens kritik nästan alltid existerat samt att 

kritiken är den samma idag som den var igår.  

 Mer specifika nackdelar med systembytet som Informant 1 ser är att det blir rörigt i 

samlingarna och att låntagarna under förändringsprocessen kan få det svårt att lokalisera sin 

bok där den brukar vara eftersom hyllor och samlingar flyttas. Informanten förklarar att 

tanken med att ha digitala kartor där en lokaliseringspunkt indikerar var en bok finns (efter att 

posten sökts fram i online katalogen) tyvärr försenats under en längre tid av olika skäl, till 

större del av den person som anlitades inte hade möjlighet att slutföra arbetet. Det hade varit 
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förträffligt menar hon om den funktionen varit i gång en tid som denna eftersom det skulle 

naturligtvis underlätta för låntagaren att hitta sig fram.  

Informant 2 tror att rent generellt för svenska bibliotek innebär det en stor omställning och 

dessutom att alla har olika lätt att lära sig. Detta ger konsekvensen av att man inte kommer att 

kunna arbeta lika snabbt. KB som ett exempel som då klassificerar all svensk litteratur 

kommer också ha sin omställningsfas vilket innebär klassificerandet inledningsvis inte 

kommer gå lika fort.  

Fördelar och förhoppningar som informant 2 ser är att i och med att man för över LIBRIS 

poster över svensk forskning till DDK systemet, blir den svenska forskningen mer synlig 

internationellt. Andra fördelar som hon ser är att systemet utvecklas, hon tror dessutom att i 

och med systembytet kommer låntagarna får det enklare att lokalisera böcker på hyllan i och 

med att böcker av samma författare kommer att finnas på samma ställe. Med andra ord så 

underlättas browsing möjligheterna. Det mervärdet har man eftersökt länge förklarar hon. 

Andra fördelar är att systemet ständigt utvecklas, precis som informant 1 resonerar. 

Informant 2 förklarar att konsekvenserna med systembytet för bibliotekets samlingar är att det 

kommer ta lång tid innan allt är klassat klart. I dagsläget är det 3 personer som primärt 

kommer att arbeta med att klassa och katalogisera enligt DDK. Eftersom KB, som då klassar 

all svensk litteratur också har en inlärningsprocess med att komma in i det nya systemet ser 

informanten problem med att det kommer ta längre tid innan poster hamnar i LIBRIS, vilket 

bromsar arbetet med att få ut nya böcker på hyllan. 

Nackdelen med DDK enligt informant 2 är att en bok har en plats, att man inte kan som i 

SAB, klassa och katalogisera efter målgrupp. Ex. att en bok om franska revolutionen inte kan 

hamna under historia för att den har klassats enligt DDK under samhällsfrågor. Detta kommer 

ta långt tid att vänja sig vid säger hon. Detta resulterar att DDK i den här bemärkelsen inte är 

lika flexibel.  

5.5 DDK och framtiden på Umeå Universitetsbibliotek 

Informant 1 tror att inom den närmsta tiden kommer berörd personal få det ganska svettigt, att 

vissa aspekter som man inte tidigare tänkt på dyker upp och ställer till problem. Att en del 

bibliotekspersonal kanske tycker att det var bättre förr. Hon hoppas dock att personalen 

verkligen kommer att uttala sig om sina synpunkter, både positiva och negativa för att de som 

huvudsakligen är inblandade i systembytet ska kunna ta lärdom och kunna vara nytänkande. 
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Informant 1 är positiv och tror ganska snart att allting kommer landa på sin plats. Samtidigt 

ser hon förändring som naturligt och som ett måste. Informant 4 tror att framtiden med DDK 

på UB kommer gå bra, eftersom DDK sviten kommer växa successivt kommer man hinna 

vänja sig resonerar hon. Hon tror att mycket kommer ske i det tysta, att det kommer sköta sig 

lite av sig självt. Kanhända att hela Studiesalen kommer bestå av DDK sviten i framtiden 

säger hon. Hon förklarar även att eftersom biblioteket mer och mer köper in e-böcker, kan 

detta naturligtvis också få en inverkan på den nya sviten. Informant 1 tror inte att det kommer 

innebära en så stor skillnad för låntagaren eftersom denne tidigare aldrig sökt på SAB koder 

och kommer heller inte söka på DDK koden. Framtida konsekvenser ser Informant 3 i att 

utrymmet kanske blir för litet, att det är mer utlånade böcker än man trott. Att vissa äldre 

avdelningar blir inaktuella tillföljd av att inget nytt tillkommer eftersom det nya kommer att 

hamna i DDK samlingen. Att SAB sviten ca 15-20 år framåt blir så pass ålderdomlig att den 

får flyttas till sin egen lokal och att DDK samlingen helt tar över Studiesalen.  

Informant 4 hoppas på att Studiesalen blir mer levande nu när den nya sviten kommer, 

eftersom det mesta intressanta för allmänheten kommer hamna där och det övriga placeras i 

årssviterna i magasin 1. Tidigare har det varit så att det mesta av det nya hamnat i just 

magasin 1 och därmed lett till att samlingarna i studiesalen stått rätt stilla under en längre 

period. Informant 4 ser även en möjlighet att systembytet kan öppna upp rummet för mer 

ämnessökningar i katalogen (till följd av ämnesindelningarna på hyllan) och hon har 

förhoppningar om det kommer bli enklare att göra sökningar i katalogen, vilket på så sätt kan 

påverka låntagaren i en positiv bemärkelse.  
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6. Slutsatser & Diskussion 

Det som tydligt framkommit av studien är att systembytet triggat i gång en stor process för 

Umeå Universitetsbibliotek, vilket inte kommer som en överraskning. Systembytet har lett till 

en processutveckling som inte alltid går att förutspå, vilket innebär att den inblandande 

personalen därför måste vara lyhörd och uppmärksam, men även tålmodig. Den stora 

utmaningen för Umeå Universitetsbibliotek har och kommer fortsättningsvis att beröra det 

fortsatta arbetet med att implementera DDK systemet i linje med lösningar som är optimalt 

anpassade för det egna biblioteket, och att se till att planerna blir till verklighet.   

De konsekvenser som identifierats till följd av systembytet för det fysiska rummet på UB 

berör att man fått se över samtliga utrymmen och göra utgallringar av främst böcker men även 

möbler för att ge plats åt den nya DDK sviten i Studiesalen. Detta har inneburit en stor 

process då man under en längre tid brottats med att det är trångt bland samlingarna. Man har 

även fått tätpacka den befintliga SAB samlingen vilket resulterat i att det blivit något trångt på 

vissa hyllor då det är svårt att göra rimliga bedömningar över hur många böcker som faktiskt 

är utlånade. Att se över biblioteksutrymmet där sviten ska placeras är en naturlig konsekvens. 

Det som dock framgått av studien är att den konsekvensen gett upphov till större 

konsekvenser som berört hela biblioteksutrymmet, allt eftersom lokalplaneringsgruppen insett 

vilken utrymme den nya sviten faktiskt kräver. 

Det har även uppstått konsekvenser med att kartorna över biblioteksutrymmena inte stämt 

överens med verkligheten till följd av bokflytt och dragningar, samt att det på sina håll och 

kanter saknats skyltning på gavlarna vilket i sin tur skapat förvirrning för både låntagare och 

personal. Trots den omfattande processen med lokalutrymmet har det dock konstaterats att 

konsekvenserna av systembytet har i högre grad påverkat de som klassificerar och 

katalogiserar på biblioteket. Man har tvingats arbeta fram nya klassifikationskoder på böcker 

och se över hylluppställningen, men även se över skyltning till böcker och hyllor. Detta har 

inneburit en stor process då man har fått testa sig fram då varje bibliotek är olika och kräver 

olika anpassade lösningar. Det konstateras i denna uppsats att Umeå Universitetsbibliotek i 

sin bedömning har gjort ett korrekt beslut i förhållande till den stora bibliotekssamlingen att 

införa DDK systemet med bruten hylluppställning (brytår), där all litteratur från 2011 som 

placeras i studiesalen kommer klassas enligt DDK.  
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Det har framgått att det primära skälet till varför KB beslutade om ett systembyte till DDK 

bottnade i att man ansåg att de förutsättningar och resurser som krävs för att fortsätta utveckla 

och underhålla SAB systemet inte finns att tillgå och att det därför vore en nackdel att 

fortsätta ha ett eget svenskt system. Man ansåg då att ett införande av DDK därmed skulle 

kunna vara en lösning på problemet då systemet både har stor internationell spridning och är 

mer uppdaterat. Den egna studien har visat på att de informanter som intervjuats vid UB har i 

stort sätt resonerat likadant som KB vid övergången. Informant 1 förklarade också att 

eftersom KB klassificerar all svensk litteratur, finns det därmed få skäl till varför man skulle 

hålla sig kvar i SAB systemet då det innebär en tyngre arbetsbörda eftersom man måste klassa 

om böckerna själva enligt SAB. Det går naturligtvis att diskutera huruvida KB gjorde ett 

korrekt beslut och om övergången är värd konsekvenserna, framför allt för de större 

forskningsbiblioteken, vilket Umeå Universitetsbibliotek ingår i. Oavsett vilken sida man står 

på går det dock inte att frångå det faktum att DDK har större förutsättningar att kontinuerligt 

underhållas och utvecklas, vilket i sig är ett påtagligt skäl till ett systembyte. 

Det har även framgått att informanternas tankar och resonemang kring systembytet på ett klart 

och tydligt sätt överrensstämmer med de tidigare studierna, framför allt gällande fördelarna 

med systembytet men även till viss del nackdelarna. De fördelar som nämnts från båda sidor 

bottnar huvudsakligen i att DDK är ett internationellt system och har fler resurser och därmed 

ökade möjligheter att utvecklas. Man nämner exempelvis det faktum att det finns en 

heltidsarbetande redaktion som arbetar kontinuerligt med uppdateringar av systemet. 

Informanterna nämner internationalisering i likhet med KB som en viktig fördel vilket 

underlättar för svensk forskning och litteratur att bli mer synlig då de får en internationell 

klassning. Även här ser man möjligheterna i internationaliseringen då de länder som använder 

DDK gemensamt kan utveckla systemet och kan dela med sig av katalogposter. Informant 1 

nämner även att en stor fördel med DDK är att den finns tillgänglig via webben. 

Vad gäller nackdelar med systembytet finns även här likheter. Precis som Fens och Lindgren 

nämner, lyfter två av informanterna fram det faktum att DDK är ett amerikanskt system, 

anpassat till andra förhållanden, eller annan världsbild som Informant 2 uttrycker det. 

Informant 2 menar även i likhet med Fens och Lindgren att det innebär att en översättning av 

DDK till svenska därför på sina håll kan bli missvisande och måste anpassas till svenska 

förhållanden. Informant 1 förklarade dock i samband med den här diskussionen att hon 

upplevt förståelse från DDK redaktionens sida kring sådana problem, vilket inneburit att hon 

inte känt sig allt för orolig. De nackdelar som Rubin nämner om DDK att det är ett låst system 
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som endast kan gå från 000 till 999 och där disciplinerna redan är givna, vilket innebär ett 

problem om en ny disciplin uppstår, nämns inte av informanterna. En anledning till detta kan 

vara att man ser liknande problem även med SAB systemet och därför inte reflekterat över 

saken. Det informanterna dock påpekar är att både DDK och SAB är ålderdomliga, vilket är 

ett grundproblem till ett låst system. KB nämner nackdelar som att DDK kan ge upphov till 

långa koder som kan uppfattas som komplicerade, samt att en övergång kan komma kräva en 

del av biblioteken som väljer att övergå, t ex. gällande utbildning för personal och det faktum 

att en övergång kan ställa till besvär för både personal och låntagare som då måste anpassa sig 

till rådande klimat. Som Informanterna förklarat har övergångsprocessen för Umeå 

Universitetsbibliotek varit och fortfarande är en stor omställning på flera håll, där en av 

anpassningarna till det ”nya” systemet just inneburit att erbjuda utbildning för personalen.  

Det kommer inte som en överraskning att informanterna i mångt och mycket resonerat 

likadant som de tidigare studierna. De huvudsakliga fördelarna och nackdelarna med att 

övergå är trots allt kända fenomen, likaså är flertalet konsekvenser redan identifierade 

åtminstone för det generellt berörda biblioteket. Sammanfattningsvis är resultaten av studien 

föga överraskande. Det som dock kommer lite som en överraskning är hur pass många delar 

av verksamheten som faktiskt påverkats av systembytet och vilken stor process det inneburit 

och fortfarande är för Umeå Universitetsbibliotek. Det har därför varit viktigt att konkret 

studera denna mångfasetterade process, framför allt då de utredningar som hänvisats till i 

uppsatsen beskriver förändringsprocessen ur ett hypotetiskt perspektiv.  

Användarperspektiv har till större delen inte behandlats i denna uppsats, men som naturligtvis 

även är en aspekt att reflektera över i ett systembyte, där framför allt fokus hamnar på 

hylluppställningen. Eftersom uppsatsen endast behandlar processen kring systembytet vid 

Umeå Universitetsbibliotek, är en framtida undersökning över hur väl övergången gått 

önskvärt.   
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8. Bilagor 
 

8.1 Intervjuteman informant 1 

Din egen roll i systembytet 

Resonemang kring införandet av DDK 

Samarbete andra bibliotek 

Beskriv processen – katalogisering, ommärkning 

Vilken fas befinner ni er i just nu? 

DDK och implementering på UB  

För- och nackdelar med SAB vs. DDK 

Förhoppningar och farhågor med ett byte 

Framtiden med DDK på UB 

8.2 Intervjuteman Informant 2 

Din egen roll i systembytet 

Beskriv Dewey gruppen och ert arbete 

Resonemang kring införandet av DDK 

Samarbete andra bibliotek/ Andra länder 

Beskriv processen – katalogisering, ommärkning 

Vilken fas befinner ni er i just nu? 

DDK och implementeringen på UB  

För och nackdelar med SAB vs. DDK 

Förhoppningar och farhågor med ett byte 

Framtiden med DDK på UB 

8.3 Intervjuteman Informant 3 

Din egen roll i systembytet 

Skäl till att byta system 

Andra bibliotek/bibliotekslösningar för lokalutrymmet 
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Vilken fas befinner ni/du i just nu? 

Systembytets påverkan på biblioteksrummet  

Konsekvenser med bytet  

Kartor 

8.4 Intervjuteman Informant 4 

Din egen roll i systembytet 

Införandet av DDK (diskussioner/beslut)  

Målsättning 

Samarbete andra bibliotek 

Beskriv förändringsprocessen 

Vilken fas befinner ni er i just nu? 

Framtiden med DDK på UB 

För och nackdelar med SAB vs. DDK 

 

 

 

 

 

 


