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Abstract 
The aim of this Master's thesis is to compare the 6th and the 7th editions of 

the classification scheme of the Swedish classification system (SAB) to reveal 

which principles are used concerning the development of this system during 

the period 1985-1997. Guiding questions are: What kind of changes has been 

conducted? How do these changes relate to development of other general 

classification schemes and to theories concerning revision work? The results 

of the analysis show that possibilities to use synthesis have increased by an 

extension of use of geographic and chronological subdivisions. The 

classification scheme has also been easier to use by elimination of parallel 

subdivisions and regularization of the scheme. To maintain stability revision 

is performed on selected subclasses. New topics are added to the scheme by 

using the hospitality of the notation. This is performed in two ways, by 

inserting new subclasses in gaps in the scheme and by inserting one or several 

new topics in already existing subclasses. In this latter manner it is done by 

changes in the captions or in the text describing the covering of a subclass. 

The analysis also shows a lack of consciousness concerning reducing 

ideological bias in the classification scheme of Swedish classification system 

during this period. 
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Inledning 
Bakgrund 
När jag kom i kontakt med forskningen kring "Klassifikationssystem för svenska bibliotek" (härefter SAB-

systemet) var det slående att den i många fall behandlar klassifikationssystemet som något statiskt. Men jag 

undrar vad som egentligen har hänt med SAB-systemet under tidens lopp. Hur har det utvecklats och varför? Hur 

det har utvecklats kan man rimligen nå genom att jämföra de olika upplagorna med varandra. Att svara på frågan 

varför kan vara mer komplicerat. Vad har egentligen revideringsgruppen att ta hänsyn till i sitt arbete? Tänkbara 

orsaker skulle man kunna finna i omvärldsförändringar och inom klassifikationsteorin. Även olika 

intressegruppers påverkan är en möjlig faktor som har betydelse för revideringsarbetets riktning. Sist men inte 

minst kan man tänka sig att revideringsgruppen själv, dess sammansättning och syftet med arbetet kan vara av 

betydande vikt för utvecklingsarbetet. 

 

Idag är det en väl etablerad teoretisk utgångspunkt att ett samhälles värderingar påverkar utformningen av ett 

klassifikationssystem i dess tillblivelsestadium. Än idag är huvudgrupperna i SAB-systemet nästan desamma 

som i den första upplagan från 1921 och det saknas inte kritik mot att systemet bär alltför många ålderdomliga 

drag (Hansson 1999, s 143). Om omvärldsförhållanden kan spåras i tillblivelsestadiet borde väl även rådande 

förhållanden kunna spåras i revideringarna? Men vilka möjligheter har man egentligen att spåra påverkande 

faktorer bakom revideringar, när de blandas med tidigare förändringar och medan arvet från tillblivelsen 

fortfarande är starkt? I studier av klassifikationssystem som syftar till att nå bakomliggande strukturer har 

forskningen varit inriktad på ideologiska eller politiska strukturer. Jag har inte i första hand ett ideologikritiskt 

förhållningssätt, utan snarare ett "klassifikationskritiskt". (Ska dock inte blandas samman med "kritisk 

klassifikation" se s 17) Även om jag har detta förhållningssätt ser jag inte klassifikationssystem som ett 

värdeneutralt arbetsverktyg, utan är medveten om att det kan vara färgat av ideologier. I utvecklingsarbete kan 

man välja att vara medveten om detta och försöka motverka en alltför stark prägel av t.ex. särbehandling av 

kvinnor. Därmed menar jag att ett ideologikritiskt förhållningssätt kan ingå som en del i en 

"klassifikationskritisk" hållning. I ideologikritiska studier kan klassifikationssystemet sägas ”frikopplas” från 

sina praktiska funktioner för att man ska kunna se andra samband. Jag vill inte frikoppla SAB-systemet från sina 

praktiska funktioner, utan tvärtom vill jag se deras förutsättningar. Därför uppfattar jag avsikterna bakom 

revideringsbesluten som en typ av underliggande struktur och min intention är att försöka se vilka faktorer som 

kan spåras i förändringarna i SAB-systemet. 

 

Ett klassifikationssystem skall inte bara bygga på sunda teoretiska principer, utan även fungera i det praktiska 

klassificeringsarbetet och som återvinningssystem. Det är här som de teoretiska principerna testas mot 

verkligheten. Man vill inte göra alltför genomgripande och förhastade förändringar som sedan måste tas tillbaka. 

I och med att revisioner kan få praktiska och därmed ekonomiska konsekvenser kan man inte göra förändringar 

som man inte är säker på är de rätta. En av de oundvikliga praktiska konsekvenserna är omklassificering, d.v.s. 

att de förändringar som sker resulterar i att dokument får förändrade notationer. Detta i sin tur resulterar i att 

notationerna måste ändras i de bibliografiska posterna och att böckerna eventuellt måste märkas om och flyttas i 

biblioteket. Det är en av orsakerna till en tröghet som finns i systemen och som kan få den effekten att 

klassifikationssystem kritiseras för att vara ålderdomliga och inte "hänger med" i utvecklingen.  

 

 4



SAB-systemet har genomgått genomgripande revideringar tre gånger. Dessa har publicerats i nya upplagor 1956, 

1984 och 1997. Men det har i dagsläget utkommit 7 upplagor. De första tre utkom 1921, 1943 respektive 1950. 

Den andra och tredje upplagan innehöll inte några egentliga förändringar (Grahn 1997, s 27). Fjärde upplagan 

från 1956 innehåller, som sagt, stora förändringar. Den upplaga som publicerades 1963, den femte i ordningen, 

innehåller endast smärre ändringar och terminologin uppdaterades. Denna kom att tryckas om två gånger, den 

sista gången 1972 (Berntsson 1997, s 3; Ottervik 1975, s 202). Sedan följer den 6:e 1984 med omfattande 

revideringar och därpå den 7:e 1997.  

 

Revisionerna av SAB-systemet är inte så väl utforskade. I en magisteruppsats från Umeå universitet av Eva 

Margareta Grahn behandlas dock de stora revideringarna från 1921 t.o.m. 1984. Syftet med hennes uppsats är att 

beskriva systemets formella och kvantitativa utveckling under 1900-talet (Grahn 1997). Förändringar av SAB-

systemet från 1984-1997, d.v.s. resultatet av den senaste revideringen, är tämligen outforskad och därför föll det 

sig naturligt för mig att välja den tidsperioden som studieobjekt. 

 

Syfte och frågeställningar 
Jag har i denna undersökning valt att fokusera på klassifikationsteori som rör revisioner av klassifikationssystem 

och vilka principer som SAB-systemet utvecklats efter. Syftet med arbetet är att jämföra SAB-systemen från 

1984 och 1997 för att se vilka förändringar som gjorts samt att försöka utreda hur dessa förändringar förhåller 

sig till utveckling av andra universella klassifikationssystem och till teorier som berör utvecklingsarbete. Utifrån 

detta ska jag försöka identifiera de principer som SAB-systemet utvecklats efter under perioden 1984-1997. 

 

Mina frågeställningar är: 

• Vilka typer av förändringar har gjorts av SAB-systemet under perioden 1985-1997 och vilken karaktär 

har dessa förändringar?  

• Hur förhåller sig dessa förändringar till utveckling av andra universella klassifikationssystem och till 

teorier som berör utvecklingsarbete? 

• Vilka slutsatser kan dras utifrån detta om vilka principer som SAB-systemet har utvecklats efter? 

 

Metod, material och avgränsningar 
Jag avser att göra en komparativ studie genom att ställa SAB-systemets 7:e upplaga mot den 6:e. Jämförelsen 

avgränsar sig till klassifikationsschemana och i resultatredovisningen presenteras de typiska förändringarna med 

hjälp av exemplifiering. Att endast jämföra klassifikationsschemana och inte ämnesordsregistren kan tyckas vara 

ofullständigt, eftersom registren ska ses som en del av klassifikationssystemet. Jag har valt att försöka få en 

helhetsbild av utvecklingen och då blir ämnet för stort för denna uppsats om studien skulle innefatta både 

register och schema. Detta utesluter inte att ämnesordsregistret figurerar i texten, eftersom det ibland kan belysa 

vissa intressanta förhållanden. Jag vill också understryka att hänsyn inte tas till SAB-systemets tillstånd och 

vilka revideringsbehov som kan tänkas föreligga, utan endast vilka förändringar som gjorts och hur dessa kan 

tolkas. 

 

Som källmaterial används Klassifikationssystem för svenska bibliotek 6:e och 7:e upplagan från 1984 resp. 1997 

och som komplement anlitas KRS- och KKS-meddelanden. Jag har även haft möjlighet att ta del av protokoll från 
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SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation, från Klassifikationsgruppen och Musikgruppen från 

perioden 1985-1997. 

 

Disposition 
I uppsatsen kommer jag först att beskriva hur de tre mest använda universella klassifikationssystemen i världen 

och SAB-systemet administreras och revideras. Sedan kommer studier av klassifikationssystem att behandlas 

och för revideringar väsentliga drag inom klassifikationsteorin att skisseras. Efter det presenteras resultatet av 

den komparativa studien. Slutligen analyseras vad förändringarna kan säga om vilka principer som SAB-

systemet utvecklats efter. 

 

Definitioner 
I uppsatsen använder jag ordet klassifikationssystem (även förkortat system) och där inget annat anges är det 

universella bibliografiska klassifikationssystem som åsyftas. Vid sidan av detta begrepp använder jag ordet 

klassifikationsschema eller i förkortad form schema. Den skillnad som finns mellan begreppen är att universella 

klassifikationssystem innefattar alla de delar som det består av, nämligen både klassifikationsschema och register 

eller index. Med begreppet schema menar jag både huvudtabeller och hjälptabeller. 

 

Jag har valt att inte ha ett allmänt kapitel om klassifikationsteori. För den som behöver förklaringar av begrepp 

finns en ordlista i slutet av uppsatsen. Orden som finns i ordlistan markeras i texten med en stjärna (*). Vissa ord 

förklaras också i den löpande texten. Det förekommer en del förkortningar i texten, därför finns en förteckning 

över dessa som man kan konsultera vid behov. Även denna finns i form av en bilaga i slutet av uppsatsen. 

 6



Administration och revision av universella klassifikationssystem 
Det har visat sig att det för SAB-systemet under perioden 1985-1997 inte finns någon explicit policy eller 

riktlinjer för revideringsarbetet. Min tanke är att även om det finns en outtalad policy som kanske t.o.m. är 

omedveten, så finns det ändå något eller några regler som styr utvecklingsarbetet. För att få några idéer om vad 

de kan innehålla har jag tittat på hur andra universella klassifikationssystem revideras och administreras. Jag har 

valt att studera de tre mest använda klassifikationssystemen i världen, nämligen Dewey Decimal Classification 

(DDC), Universella Decimalklassifikationen (UDK) och Library of Congress Classification (LCC). 

Genomgången av dessa tre internationella klassifikationssystem ska inte ses som heltäckande, utan som en 

orientering om vilka riktlinjer som kan tänkas finnas för ett universellt klassifikationssystem. Efter denna 

översikt presenteras SAB-systemet och hur arbetet med dess utveckling varit organiserat och hur systemet 

förändrats. 

 

DDC 
Dewey Decimal Classification utkom första gången 1876. Dess skapare Melvil Dewey gav Lake Placid Club 

Educational Foundation uppdraget att kontrollera systemet. Denna ideella organisation bestod av lärare och 

bibliotekarier som behövde återfå sin hälsa efter att ha blivit utslitna av för mycket arbete. Organisationen ägde 

förlaget Forest Press som gav ut och ekonomiskt understödde Dewey-systemet. En redaktion etablerades inom 

Library of Congress 1923. År 1988 såldes Forest Press till Online Computer Library Center (OCLC) och det 

redaktionella arbetet kom att skötas av Library of Congress under överinseende från OCLC. Ansvaret för 

utveckling och revisionsarbete hamnade då hos Decimal Classification Division vid Library of Congress. En 

internationell styrelse, Editorial Policy Committee (EPC), bestående av tio medlemmar har som huvuduppdrag 

att vara rådgivande instans till Decimal Classification Division angående utvecklingsarbetet. EPC ska 

representera Dewey-användarna och medlemmarna i styrelsen kommer från specialbibliotek, folkbibliotek, 

högskolebibliotek och från bibliotekarieutbildningar. När det gäller fullständiga revideringar, d.v.s. som 

resulterar i en förändrad struktur, kontaktar EPC externa experter och revisionskommittéer för kommentarer 

(Marcella & Newton 1994, s 75f; Rowley & Farrow 2000, s 223f; Dewey Decimal Classification: Editorial 

Policy Committee; Chan et al. 1996, s 6f). 

 

DDC är det mest spridda klassifikationssystemet i världen och används i mer än 135 länder och har översatts till 

över 30 språk (Dewey Decimal Classification: About Dewey). Idag har systemet utkommit i 21 utgåvor, den 

senaste 1996. Det blir ungefär en ny utgåva vart 7:e år. Den består numer av fyra band och det första innehåller 

introduktion och hjälptabeller. Det andra och tredje bandet innehåller huvudtabellerna och det fjärde ett index 

och tillämpningsanvisningar. Förkortade upplagor finns också och den 13:e i ordningen utkom 1997. De är 

främst avsedda för skolbibliotek och mindre folkbibliotek. Dewey-systemet finns också i elektronisk form sedan 

1993. Sedan den 16:e upplagan (1958) har systemet vuxit avsevärt och fr.o.m. denna upplaga publiceras också 

ändringar en gång om året i Decimal Classification, annotations, notes and decisions, eller kort och gott DC&. 

Här förklaras varför besluten tagits och den tjänar också som ett forum för att ventilera frågor och synpunkter. På 

DDC:s hemsida presenteras ändringar en gång per månad (Miksa 1998, s 23; Benito 2000, s 179ff; Mitchell 

2000, s 81ff). För revisionsarbetet finns en policy för hur utvecklingen ska ske. Den innehåller följande 

huvudpunkter:  
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• Schemat ska bli enklare att använda. Detta ska ske genom bl.a. nästa punkt. 

• Normering av schemat ska ske gradvis genom att oregelbunden uppdelning av underavdelningar 

ska elimineras. Det innebär att uppdelning av underavdelningar ska följa den standardmässiga 

uppdelningen i hjälptabellen Table 1, vilken innehåller uppdelning för form och ämne. Denna 

normering kan innebära strukturförändringar och att alla underavdelningar inte längre räknas upp.  

• Facetteringen ska öka genom ökad användning av syntes* i systemet. Det finns en medveten 

strävan mot att alla ämnen inte längre ska räknas upp. 

• Terminologin ska hållas uppdaterad. I den senaste upplagan innebär det att terminologin uppdaterats 

för att vara "gångbar, hänsynstagande och reflektera internationell användning". Det betyder att t.ex. 

sociala och nationella grupper får en beteckning som gruppen själv föredrar och som förstås 

internationellt. Man skulle kanske kunna kalla det för en mer politiskt korrekt terminologi. Förändringar 

som belyser detta är: Gypsies blir Romany people, Handicapped children blir Children with disabilities.  

• Hänsyn ska tas till internationella behov och den amerikanska och kristna prägeln på systemet 

ska om möjligt minskas. I den 21:a och senaste upplagan har avdelningarna 296 Judaism och 297 

Islam inom huvudavdelningen 200 Religion reviderats och utökats i linje med en minskning av den 

kristna prägeln. Dessutom har samlingsverk om kristendomen flyttats från 200, notationen för religion i 

allmänhet, till 230. Underavdelningarna till kristendomen har också flyttats ned från 201-209 till 230-

270. Detta betyder att kristendomen inte längre kommer högst upp i avdelningen för religion. 

 

Dessutom kan man se i den senaste upplagan av Dewey-systemet att omfattande revision och 

strukturförändringar varit koncentrerad till tre områden, nämligen 350-354 Public administration, 370 Education 

och 560-590 Life sciences. Dessutom har citeringsordningen* förändrats i dessa avdelningar bl.a. för att 

återspegla hur ämnena framträder i litteraturen. Det betyder att ordningen hur notationen sätts ihop ändrats och 

att fokus läggs på det ämne som sätts först, t.ex. har ordningen i avdelningen 570 ändrats från organism/process 

till process/organism (Rowley & Farrow, 2000 s 225; Mitchell 1996).  

 

UDK 
Universella decimalklassifikationen växte fram ur DDC och publicerades första gången 1905. Från och med 

1938 var Féderation Internationale de Documentation (FID) ansvarig för UDK:s utveckling. Sedan 1986 heter 

organisationen Féderation Internationale d'Information et de Documentation. Det är en federation som består av 

nationella och internationella organisationer som är verksamma inom informations- och dokumentationsområdet. 

År 1960 beslutades att revisionerna inte skulle följa DDC:s som tidigare, utan nu skulle man gå sin egen väg. 

Jämfört med den starka organisation som funnits bakom Dewey-systemet, har UDK varit beroende av frivilliga 

krafter. Revisionsarbetet har skötts genom ett antal olika kommittéer som har haft hand om olika delar av 

systemet. Processen har varit väldigt långsam och trög. På 1970-talet upplöstes the Central Classification 

Committe och the UDC Management Board bildades istället. År 1986 anlades en ny kommittéstruktur och fem 

revisionskommittéer ansvariga för varsitt brett ämnesområde skapades. Dessa utgjorde i sin tur en 

samordningsfunktion för underställda revisionskommittéer. Man ville få in expertis från kommersiella delar av 

informationsindustrin och sammanföra den med sakkunniga inom klassifikation. Resultatet blev att utvecklingen 

av systemet blev mer systematisk och konsekvent. I slutet av 1991 fördes ansvaret för UDK över från FID till 
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The UDC Consortium. FID utgör nu en av medlemmarna i detta konsortium tillsammans med bl.a. utgivarna av 

UDK på engelska, franska, spanska, japanska och holländska. Denna förändring gjordes i hopp om att 

förvaltningen av systemet skulle skötas mer ekonomiskt effektivt och säkra systemets framtid. År 1993 beslutade 

konsortiet att utse en huvudredaktör och en redaktionsstyrelse med medlemmar från olika länder. Dessa skulle se 

över innehållet och medverka i revisionsarbetet. Medlemmarna och huvudredaktören har detta endast som ett 

uppdrag vid sidan om sina egentliga arbeten. Alla revisionsbeslut kvalitetskontrolleras av en områdesexpert, 

vanligtvis en institution som använder UDK och som är specialiserad inom det ämne som revisionen berör. 

Revideringarna publiceras samlat en gång om året av The UDC Consortium i Extensions and corrections to the 

UDC. Sedan får varje land publicera respektive upplaga i sin egen takt (Benito 2000, s 119ff, 181; McIlwaine, 

2000 s 94f; Marcella & Newton, 1994 s 94ff; Strachan 1990). 

 

UDK finns i tre typer av utgåvor: den fullständiga, den medelstora samt den förkortade. Den fullständiga 

utgåvan har blivit föråldrad och underhålls inte längre. Tidigare utgjorde den standardversionen, men den rollen 

har den s.k. Master Reference File tagit över. Denna skapades 1993 och är en databas som tjänar som en källa till 

de olika utgåvorna av klassifikationssystemet. Det finns också en tryckt medelstor upplaga som består av ca en 

tredjedel av den fullständiga och ges ut på engelska, franska och tyska. Den UDK-utgåva som finns på svenska 

är den förkortade varianten, som publiceras på ytterligare ett 20-tal språk. Sedan 1994 har Bibliotekshögskolan i 

Borås ansvaret för utvecklingen av den svenska utgåvan (Benito, 2000 s 119ff; McIlwaine, 2000 s 95; Rowley & 

Farrow, 2000 s 229ff). Den finns tillgänglig elektroniskt via nätet och uppdateras kontinuerligt (se Universella 

decimalklassifikationen, elektronisk utgåva http://www.hb.se/bhs/udk.htm).  

 

Under 1970-talet fanns planer på att snabbt utveckla UDK till ett fullfjädrat facetterat system, men man kom 

fram till att en sådan drastisk förändring kanske skulle få användarna att vända UDK ryggen. Målet är 

fortfarande att utveckla systemet till ett helt facetterat system, men det ska ske stegvis. Ett exempel på ett sådant 

steg är att användningen av de allmänna hjälptabellerna utvidgades år 1987. Enligt förespråkare för UDK ska 

revisioner främst justera strukturen och innehållet när det gäller områdena teknologi, vetenskap och kultur 

(Scibor & Shcherbina-Samojlova, 1990 s 11ff). Det finns en plan för hur UDK ska omstruktureras under första 

decenniet av 2000-talet. En del av planen är en prioriteringslista över vilka avdelningar som behöver revideras 

inom de närmsta tio åren. För hela schemat gäller att hjälptabellerna och huvudtabellerna ska justeras genom att 

inkongruenser tas bort. Systemet ska bli mer facetterat och ett steg i den riktningen är att klassifikationsschemat 

inte ska innehålla några sammansatta ämnen*, utan endast enkla ämnen*. Ett enkelt ämne definierar en 

företeelse, men behöver inte bestå av endast ett ord. Exempel på enkla ämnen är Bibliotek och Svensk litteratur. 

Ett sammansatt ämne består av en kombination av två eller flera enkla ämnen, som t.ex. Hundar och katter eller 

Kyrkans inflytande på konsten (Benito 2000, s 100; Marcella & Newton, 1994 s 18). Detta är ännu långt ifrån 

helt genomfört i schemat. I hjälptabellerna finns dessutom samma begrepp på flera ställen med olika notationer. 

De sammansatta ämnena ska istället skapas genom hjälptabellerna, d.v.s. att man ska sätta samman enkla ämnen 

med hjälp av kolon och på så sätt bilda sammansatta ämnen. Ett syfte med att bryta ned sammansatta ämnen till 

enkla är att göra klassifikationssystemet enklare. Detta i sin tur kan göra det lättare att återfinna ett visst ämne i 

automatiserade söksystem. En notation bestående av sammansatta ämnen kan göra att det inte går att urskilja 

vilka ämnen som ingår i den. Delar man istället upp den blir det lättare att urskilja dess beståndsdelar. Med hjälp 

av att systemet ska bestå av endast enkla ämnen och genom att ta bort parallell uppdelning kommer innebörden 
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av varje begrepp att göras tydligare. Parallell uppdelning betyder att en eller flera avdelningar i ett 

klassifikationssystem delas upp enligt någon annan avdelning. I schemat kan det finnas endast en hänvisning 

som säger att avdelningen x ska delas upp enligt avdelningen y. UDK har liksom DDC ändrat citeringsordning 

vid revision och det har främst skett inom avdelningen Medicine. Vid utvecklingen av denna avdelning jämförde 

man med det facetterade klassifikationssystemet* Bliss Bibliographic Classification, för att se hur liknande 

problem lösts där (McIlwaine 2000, s 98f).  

 

LCC 
Vid slutet av 1800-talet hade Library of Congress samlingar vuxit sig så stora att biblioteket måste flytta till 

större lokaler. Det klassifikationssystem som användes fungerade inte längre för hylluppställningen (Foskett 

1996, s 324; Marcella & Newton 1994, s 79). Man funderade på att gå över till bl.a. Dewey-systemet, men dess 

skapare, Melvil Dewey, var motvillig till att låta Library of Congress ändra hans system så att det skulle passa 

dess önskemål (Marcella & Newton 1994, s 79ff). År 1900 beslutade bibliotekschefen Herbert Putnam att 

bibliotekarierna själva skulle utveckla ett system som passade bibliotekets samlingar och tjänster. Det gick till så 

att varje avdelning på biblioteket hade hand om det eller de ämnesområden som man klassificerade inom 

(Foskett 1996, s 324f). Publiceringen började redan 1899 (innan ens beslutet var taget) och var i stort sett färdig 

1910. Varje huvudklass publicerades separat och var praktiskt taget fristående, exempelvis hade varje 

huvudklass sin egen form och sina egna geografiska indelningar (Marcella & Newton 1994, s 79ff; Rowley & 

Newton 2000, s 225ff). 

 

Idag består schemat av 21 huvudklasser och upptar över 50 volymer i tryckt form. Det är ett av de mest 

enumerativa klassifikationssystemen*. Det betyder att alla förekommande ämnen listas i systemet och att det har 

få facetterade drag. Systemet revideras kontinuerligt och nya notationer läggs till när behov uppstår, men 

omfattande revideringar av klasserna är mycket sällsynta. Tidigare sköttes revideringarna av varje 

huvudavdelning för sig. Överföringen av LCC till maskinläsbar form 1996 har underlättat dels den tryckta 

produktionen av schemat, dels revisioner av schemat och dess register. Detta har resulterat i att takten i 

utgivningen av reviderade scheman har ökat under 90-talet. De förändringar som görs publiceras i Library's 

Information Bulletin. Library of Congress Subject Headings (LCSH), som är bibliotekets ämnesord har fått 

mycket stor spridning (Rowley & Newton 2000, s 225ff; Chan & Hodges 2000, s 105ff; Marcella & Newton 

1994, s 79ff). 

 

När huvudavdelningarna, som tidigare endast producerades var för sig, skulle sammansmältas i en gemensam 

databas 1993-1996, upptäckte man att det fanns en hel del inkonsekvenser både i schemat och i registret, t.ex. 

hur huvudavdelningarna presenterades med sina hjälptabeller. För att lösa detta grupperades hjälptabellerna 

samman och numrerades om. Fortfarande är de flesta hjälptabeller unika för varje huvudavdelning eller t.o.m. för 

varje underavdelning. Man försöker nå enhetlighet genom att införa hjälptabeller som inte är bundna på det viset 

och försöka föra samman liknande hjälptabeller från olika avdelningar. Vid det revisionsarbete som bedrivits 

under 90-talet, efter det att systemet överförts i elektronisk form, har man arbetat efter vissa riktlinjer. För att 

behålla stabilitet i systemet har man utfört genomgripande förändringar i utvalda underavdelningar. Det vill säga 

att förändringstakten inte får vara för snabb, utan att utvecklingen ska ske gradvis. Vid utvecklingen av 

avdelningarna H-HG Social Sciences Economics har man bl.a. standardiserat indelningarna för form och tid och 
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de geografiska tabellerna har uppdaterats och expanderats. Ämnesrubriker har reviderats så att de ska återspegla 

den terminologi som finns inom LCSH och en beskrivning har tillfogats rubriken för att visa 

användningsområdet. Onödigt komplexa indelningar av underavdelningar har förenklats och ämnen som 

överlappar varandra eller diffusa ämnen har fått klarare gränser. Allmänt verkar fokus ha legat på att försöka 

bringa stadga åt systemet. Till exempel har modeller utvecklats för hur enhetlighet ska uppnås i hur 

underavdelningar delas upp. Ett exempel på en sådan modell är hur uppdelningarna ska göras under varje land 

inom huvudklassen D History and history of Europe: 

 

1) General works 
2) Description and travel 
3) Antiquities. Social life and customs, etc. 
4) History 
5) Local history and description (Chan & Hodges 2000, s 107f )  

 

Trots strävan mot enhetlighet i uppdelning av underavdelningar, är systemet mycket osammanhängande och 

saknar egentligen övergripande regler (Rowley & Newton 2000, s 226f). LCC är från början uppbyggt enligt 

principen "literary warrant" vilken innebär att de ämnen som finns i de dokument som klassificeras förs in i 

klassifikationssystemet. Det är med andra ord litteraturen eller dokumenten som utgör den "värld" som 

klassifikationssystemet grundas på. Denna princip var åtminstone ända fram till år 2000 rådande vid 

utvecklingen av LCC och det var fortfarande endast Library of Congress egna samlingar som var ramen för 

literary warrant (Chan & Hodges 2000). (Mer om literary warrant på s 21.) 

 

SAB 
Ansvaret för SAB-systemets skapande och vidareutveckling har från början legat hos Sveriges allmänna 

biblioteksförening (SAB), eller rättare sagt hos de kommittéer som funnits inom SAB:s organisation. Det hela 

började 1917 då SAB:s årsmöte beslutade att ett katalogsystem skulle utarbetas med anvisningar för hur boktitlar 

skulle förtecknas och hur verk skulle klassificeras. För uppdraget utsågs den första SAB-kommittén. Den bestod 

till största delen av manliga bibliotekskonsulenter och bibliotekarier från universitetsbibliotek och Kungliga 

Biblioteket (KB). Endast två av de sammanlagt sju personerna var kvinnor, varav en bibliotekarie från ett 

församlingsbibliotek och en bibliotekskonsulent (Ottervik 1975, s 200). Bibliotekskonsulenterna var vid denna 

tid tjänstemän i Folkskoleöverstyrelsen som handlade frågor om bl.a. skolbibliotek och folkbibliotek (Svensk 

uppslagsbok 1963 band 3, s 1041). Kommittén skapade Klassifikationssystem för svenska bibliotek och därmed 

ett generellt klassifikationssystem som skulle vara gemensamt för alla svenska folkbibliotek. Det var alltså ett 

system skapat i första hand av personer med anknytning till de akademiska biblioteken, men för folkbiblioteken. 

Grunden för SAB-systemets struktur hämtades, inte så överraskande, från en akademisk ämnesindelning 

(Hansson 1999, s 122, 145). I kommitténs första uppdrag fanns inslag av både klassifikation och katalogisering, 

vilket även kom att prägla kommitténs framtida arbete. Denna kommitté arbetade tillsammans fram till 1934 då 

arbetet med Katalogregler för svenska bibliotek var klart. Under denna period skedde inga större förändringar i 

sammansättningen av gruppen, men värt att nämna är att folkbiblioteken blev representerade genom Stockholms 

stadsbibliotek (Ottervik 1975, s 200). 

 

När SAB-systemet varit nästintill oförändrat i 35 år var det dags för en ny kommitté att ta form inför det 

stundande revisionsarbetet. Nu bestod kommittén av tre bibliotekarier från folkbibliotek och två bibliotekarier 

 11



från KB. Dessutom fanns i gruppen en bibliotekskonsulent och en representant från Bibliotekstjänst (BTJ) 

(Ottervik 1956, s 436). BTJ kom att bli en viktig aktör för SAB-systemets utveckling. Ett embryo till företaget 

grundades 1936 och ägdes av SAB, numer Svensk Biblioteksförening (Bibliotekstjänst 2002, 

Nationalencyklopedin). BTJ gav ut SAB:s publikationer och därmed även klassifikationssystemet. Gösta 

Ottervik, som var chef för Göteborgs stadsbibliotek (1954-60) och för Göteborgs universitetsbibliotek (1961-

1977), ledde arbetet som varade under tre år mellan 1953-1956 (Ottervik 1975 s. 201f; Hallberg 1994) Han 

menade att anledningen till att det dröjt så länge innan man kommit i gång med arbetet var "att SAB:s styrelse 

haft svårt att finna personer med så obetydligt utvecklad självbevarelsedrift, att de velat åtaga sig en 

arbetsuppgift av detta slag och denna omfattning". Såsom vid skapandet av systemet diskuterades även att 

övergå till ett annat universellt klassifikationssystem, främst DDC eller UDK. Anledningen till att behålla och 

revidera SAB-systemet var inte i första hand en kostnadsfråga, utan att införandet av ett nytt system skulle 

innebära en alltför stor arbetsbörda för bibliotekarierna. Dessutom skulle ett utländskt system ändå behöva 

omarbetas för att passa svenska förhållanden. Det man eftersträvade med revisionen var att få ett enhetligt SAB-

system som skulle fungera vid allmänna bibliotek, för bibliografier och för kataloger. Vid revisionsarbetet tog 

man hjälp av både DDC och UDK och infogade nya avdelningar i SAB-systemet efter hur dessa system såg ut. 

Detta skulle sedan underlätta i kommande revisioner, menade man, då det skulle vara enklare att fortsätta 

utveckla SAB-systemet i linje med dessa klassifikationssystem. För stöd i arbetet anlitades experter både från 

bibliotekariekåren och andra ämnesexperter (Ottervik 1956, s 436f). Först i och med denna fjärde upplaga kom 

SAB-systemet att användas vid universitetsbiblioteken (Berntsson 1997, s 3). 

 

De förändringar som skedde var att huvudklasserna X - Ö togs i bruk för musikalier, grammofon- och 

bandupptagningar, filmer, kartor, tidningar och övriga specialsamlingar. Tidigare användes endast A - V. Åtta 

huvudklasser gavs för tiden mer lämpliga rubriker t.ex. Filosofi blir Filosofi och psykologi, Antropologi och 

folkkunskap blir Etnografi och folklivsforskning. Omfattande utvidgningar av underavdelningar skedde och det 

blev betydligt fler underavdelningar i varje huvudklass. Till exempel fördubblades antalet underrubriker till 

Kristendomen under C. Hjälptabeller introducerades, d.v.s. tilläggsbeteckningar som gör systemet mer flexibelt. 

Inflytandet att använda typografiska tecken kom från UDK och man importerade parenteser, kolon, bindestreck 

(s.k. strecktillägg) och tilläggstal (t.ex. .01). De allmänna tilläggsbeteckningarna kan användas inom alla 

huvudklasser och utgörs av tillägg för form, innehåll, geografisk bestämning, språklig bestämning, kronologisk 

bestämning samt beteckningar för monografiserier. Särskilda tilläggbeteckningar får endast användas inom vissa 

avdelningar och kom att finnas inom huvudavdelningarna A, E, F, G, H, J, N, O, S, och U. Till skillnad från de 

allmänna tilläggsbeteckningarna betyder de särskilda olika saker på olika avdelningar (Grahn 1997, s 26ff). I och 

med detta fick SAB-systemet sina första syntetiska drag. Parentesen fanns egentligen redan i SAB-systemets 

första upplaga i form av "parentessignaturer". Dessa utgjorde ett slags allmän tilläggsbeteckning och fanns i fyra 

typer: (f) Föreningar och institutioner, (k) Kongresser och möten, (p) Periodiska skrifter och (s) Samlingar 

(Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1921, s 11). 

 

SAB:s kommitté för klassifikation och katalogisering lades ner 1968 och när klassifikationsschemat skulle 

tryckas 1972 hade istället Forskningsbiblioteksrådets nämnd för katalogiserings- och klassifikationsfrågor 

fastställt de ändringar och tillägg som skulle ingå. Detta råd var då en ganska nyinrättat instans där både SAB 

och Bibliotekstjänst var representerade. Efter fyra års sömn väcktes SAB-kommittén åter till liv 1972, för att 
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särskilt bevaka folkbibliotekens intressen och nu fanns fler representanter från BTJ bland ledamöterna (Ottervik 

1975, s 201f). 

SAB6 

Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning (DFI) fick en betydande roll vid planeringen 

av revisionen och vid arbetet med den 6:e upplagan av SAB-systemet. Denna myndighet hade inrättats 1979 och 

dess uppgift var att planera, samordna och utveckla informationsförsörjningen för forsknings- och 

utvecklingsarbete. DFI ersatte Statens råd för vetenskaplig och teknisk information och det ovan nämnda 

Forskningsbiblioteksrådet (Forskningsbiblioteksrådet 2002, Nationalencyklopedin). Styrelsen för DFI beslutade i 

oktober 1980 att tillsätta en arbetsgrupp för klassifikationsfrågor inom den vetenskapliga och tekniska 

informationsförsörjningen. Arbetsgruppens uppgift var att utarbeta en plan för revision av SAB-systemet. Enligt 

uppdraget skulle arbetsgruppen också skapa en översikt över vilka klassifikationssystem som användes vid 

biblioteken, hur de underhölls och vilka problem som var behäftade med dessa. Dessutom skulle den skaffa sig 

ett internationellt perspektiv inom klassifikationsområdet. En av arbetsgruppens slutsatser var att SAB-systemet 

var i "dåligt tillstånd" och anledningen till det var att det inte underhållits löpande. Kunskapsuppbyggnad och 

samhällsförändring som skett under 20 år skulle nu sätta sin prägel på systemet (DFI 1981, s 5ff). Medel till 

revideringsarbetet kom från DFI, Kulturrådet och från KB som bidrog med personal. När sedan 

revideringsarbetet skulle sätta igång tillsatte SAB en styrgrupp för revisionen som skulle fungera som en 

referensgrupp för redaktörerna och i denna grupp fanns även en representant från DFI, nämligen Karin Melin-

Fravolini, som tidigare arbetat på KB (Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1984, s 7; 

Klassifikationssystem för svenska bibliotek Ämnesordregister Alfabetisk del 1985, s III). DFI gjorde sig även 

påmind i namnet på kommittén som i början av 80-talet benämndes SAB/DFI:s kommitté för deskriptiv 

katalogisering (KRS-meddelanden 1986:2, s 2).  

 

Även denna gång diskuterades om man skulle byta klassifikationssystem och övergå till DDC, UDK eller LCC, 

men ett skifte skulle bli en alltför stor ekonomisk börda för biblioteken, ansåg arbetsgruppen. Man bestämde att 

det reviderade systemet skulle vara lämpligt för både folkbibliotek och allmänna forskningsbibliotek. 

Specialbiblioteken använde andra system, därför tyckte man att det var onödigt att lägga ner mycket arbete och 

försöka höja SAB-systemet till en nivå som skulle passa dem. Man beslutade att revisionen skulle "utföras 

traditionellt med omflyttningar och finfördelningar inom grupperna", men det nya i arbetet var att öka 

användningen av klartextinformation inom z-klassningarna. Det betyder att den allmänna tilläggsbeteckningen z 

läggs till notationen och efter mellanslag kan man skriva ut ett ämnesord i klartext. Helst ville man att detta 

skulle användas mer när det gällde hundraser, bilmärken och programmeringsspråk. "Odensemetoden", som går 

ut på att revidera utifrån något annat systems indelningar, skulle användas i så stor utsträckning som möjligt för 

att spara arbete. Med detta menas att man skulle titta på hur andra klassifikationssystem löst liknande problem. 

Denna metod användes egentligen redan vid den föregående revisionen 1956. Dessutom skulle man i 

revideringsarbetet ta stor hänsyn till att ändringar som påverkar hyllplacering har stora ekonomiska 

konsekvenser för biblioteken (DFI 1981, s 7ff). Vintern 1983/1984 skickades det reviderade 

klassifikationssystemet ut på remiss och biblioteken fick möjlighet att uttala sig om förändringarna 

(Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1984, s 7). 
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De karakteristiska förändringarna som gjordes i den 6:e upplagan 1984 är att Z, Å och Ö utgår, d.v.s. filmer, 

kartor och övriga specialsamlingar. En ändring som tidigare gjorts tas alltså delvis tillbaka. Kartor placeras 

istället in på respektive avdelning med tilläggsbeteckningen /K. Tre huvudklasser får nya namn: 

Litteraturhistoria (G) får tillbaka sin gamla beteckning från 1921, nämligen Litteraturvetenskap, och Etnografi 

och folklivsforskning (M) blir Etnografi, socialantropologi och etnologi. Krigsväsen (S) får det nya namnet 

Militärväsen. Förlegade termer ersätts av nya, t.ex. Bibliotekspropaganda blir Kontaktskapande arbete och PR. 

Ytterligare utvidgningar sker, t.ex. nästan fördubblas antalet rubriker under Kristendom återigen. Redundans är, 

enligt Grahn, ett genomgående drag i denna revision. Systemet växer, men det är inte enbart reella utvidgningar. 

De notationer som kan skapas genom anvisningar i systemet skrivs också ut i huvudtabellen, fast det egentligen 

inte behövs. Grahn tolkar det som om schemat inte bara är till för bibliotekarier utan även ett hjälpmedel för 

användare (Grahn 1997, s 35ff). 

Löpande revision och SAB7 

På grund av utökade arbetsuppgifter föreslogs i december 1985 att namnet SAB/DFI:s kommitté för deskriptiv 

katalogisering skulle ändras till SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation. DFI, som ledde revisionen 

som resulterade i den 6:e upplagan 1984, avvecklades 1988 och dess uppgifter övertogs av KB och 

Forskningsrådsnämnden (Benckert 1988, s 3). Namnbytet berodde också på att man kommit in i nya faser både 

med arbetet med Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS) och med revideringen av SAB-systemet. 

Revideringen 1984 var nu slutförd och det behövdes en organisation som fortlöpande kunde behandla 

tillämpningsfrågor när det gällde klassificering (KRS-meddelanden 1986:1, s 2; KRS-meddelanden 1986:2, s 2). 

Uppdraget var nu att löpande revidera SAB-systemet och att utarbeta en ny upplaga ungefär vart tionde år 

(Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1997 s 7). Två underkommittéer inrättades: Tillämpningsgruppen 

och Klassifikationsgruppen. Tillämpningsgruppen tillkom redan i mars 1985 och fick uppgiften att bereda 

katalogiseringsfrågor och Klassifikationsgruppen bildades i början av 1986 och skulle behandla 

klassifikationsfrågor (KKS-meddelanden 1986:1, s 2; KRS-meddelanden 1986:2, s 2). I mars 1987 utökades 

antalet undergrupper till tre och en särskild grupp för katalogisering och klassifikation av musik bildades. Den 

har till skillnad från de två första grupperna ansvar för både KRS och SAB-systemet när det gäller musik (KKS-

meddelanden 1987:3, s 2). Denna har kommit att kallats Musikgruppen (KKS-meddelanden 1989:1, s 2).  

 

SAB-kommitténs uppgift är att ta ställning i tolknings-, tillämpnings- och ändringsfrågor både för KRS och för 

SAB-systemet (KKS-meddelanden 1987:3, s 2). Eller som man uttrycker sig i ett KKS-meddelande:  

 

"Kommitténs konkreta huvuduppgift är att underhålla de två regelsystemen Katalogiseringsregler 

för svenska bibliotek … och Klassifikationssystem för svenska bibliotek … med tillhörande 

ämnesordsregister och att producera erfoderliga hjälpmedel för användningen av dessa i praktiskt 

arbete" (KKS-meddelanden 1991:2, s 1). 

 

Kommittén är det organ som fattar de formella besluten, medan undergrupperna utgör beredande instanser. Vid 

bildandet av Klassifikationsgruppen 1986 beskrevs dess arbetsuppgifter såhär: 

• Föreslå utbyggnader av klassifikationssystemet 
• Föreslå nya ämnesord 
• Initiera framtida revisioner 
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• Ge tillämpningsanvisningar 
• Hjälpa till att lösa tveksamma klassifikationsfall 
• Föreslå inplacering av nya ämnen i schemat (KKS-meddelanden 1986:1, s 1f). 

 

Under perioden för arbetet som resulterade i SAB7:s klassifikationsschema, 1985-1997, var det främst personer 

som hade praktisk erfarenhet av klassifikation som medverkade i Klassifikationsgruppen (Muntlig uppgift: 

Anders Noaksson 2002-10-14). Man kan också säga att SAB-systemet var beroende av frivilliga krafter, 

eftersom arbetet med utvecklingen inte varit avlönat. Den ersättning som utgått till medverkande i de olika 

grupperna är endast reseersättning till de möten som hållits (se t.ex. Protokoll från SAB:s kommitté för 

katalogisering och klassifikation 1996-03-12). 

 

Det finns ett forum där ändringar publiceras och där kommittén och undergruppernas arbete beskrivs mycket 

kortfattat. Detta informationsblad hette SKR-meddelanden under åren 1978-1982. År 1985 bytte det namn till 

KRS-meddelanden och gavs ut av Kungliga bibliotekets Bibliografiska avdelning tillsammans med BTJ. Den 

ersatte de två publikationerna KB:s SKR-meddelanden och BTJ:s Tillägg. Ändringar och kommentarer till 

Katalogregler för svenska bibliotek (KRS-meddelanden 1985:1, s 1). KRS-meddelanden "dör" 1986 och 

överlappas delvis i tid av KKS-meddelanden (Information om katalogiseringsfrågor från SAB:s kommitté för 

katalogisering och klassifikation). Namnbytet berodde på att man nu utökat innehållet att även innehålla 

klassifikationsfrågor i anknytning till SAB-systemet (KKS-meddelanden 1986:1, s 1). Även i KRS-meddelanden 

behandlades dock Klassifikationsgruppens arbete. Sedan december 1997 publiceras ändringarna elektroniskt i 

BUS-nytt via KB:s webbplats (se http://www.kb.se/BUS). Det är mycket sällsynt att bakgrunden eller orsaken till 

en förändring beskrivs i dessa informationsblad. 

 

SAB-systemets 6:e upplaga fick ganska stora ekonomiska konsekvenser för biblioteken p.g.a. omfattningen av 

revisionen. Trots att det sades i utredningen att stor hänsyn skulle tas till hyllplaceringen, krävde förändringarna 

ett omfattande arbete med just detta. Det förekom inlägg i Biblioteksbladet och DIK-forum om vem som 

egentligen skulle betala för det merarbete som den genomgripande revisionen medfört (se t.ex. Blomberg 1986 

och Andersson 1986). Vid övergången till den 6:e upplagan av SAB-systemet uppfann BTJ en ny tjänst, 

"klassifikationsrevisionen", som skulle hjälpa biblioteken att flytta böckerna, märka om ryggsignaturer och ändra 

i katalogen (Historiska axplock från katalog- och databastjänsternas utveckling på Bibliotekstjänst 2000). Med 

detta i åtanke blev nästa revision, som var klar 1997, inte alls lika genomgripande (Klassifikationssystem för 

svenska bibliotek 1997, s 7). Denna revision blev annorlunda jämfört med tidigare eftersom SAB-kommittén 

behandlat förändringar löpande sedan 1985. I och med att dessa ändringar skulle kumuleras i en ny upplaga, 

skedde en översyn av avdelningar som behövde byggas ut eller ändras mer från grunden (KKS-meddelanden 

1996:4, s 1f). Det är intressant att notera att jag inte funnit spår efter att det under denna period skulle ha förts 

diskussioner om att övergå till ett annat klassifikationssystem, såsom skett vid de två föregående revisionerna. 

 

Jag har sökt i protokollen från SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation, Klassifikationsgruppen och 

Musikgruppen efter ledtrådar till efter vilka riktlinjer eller principer som utvecklingsarbetet utförts. Protokollen 

är i första hand arbetsverktyg för gruppernas medlemmar och i många fall mycket kortfattade, vilket gör det 

svårt för utomstående att förstå vad som egentligen har diskuterats och hur. Ibland presenteras endast de beslut 

som fattats utan någon förklarande bakgrund eller hur tankegångarna har gått. Ledtrådarna är därmed ganska få. 
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Helhetsbilden är att arbetet under perioden består av konkreta problem som behöver en lösning. Ett ärende kan 

initieras av någon inom undergrupperna eller utifrån. Det kan vara problem som rör t.ex. hur ett fenomen ska 

klassificeras, hur nya företeelser ska föras in, inkonsekvenser inom schemat eller mellan schema och register, 

språkliga frågor som ordval och formuleringar och brister i tillämpningsbeskrivningar i schemat. Experter utifrån 

har rådfrågats i knepiga fall och om förslag till förändringar. I vissa fall kan man se att andra 

klassifikationssystem har konsulteras t.ex. i diskussionen angående Afrikanska språk: "vi ska försöka följa 

Dewey vid behov av vidare uppdelning" (Protokoll från Klassifikationsgruppen 1993-05-13). Ytterligare ett 

exempel är vid förberedelse för klassning av EU-material, då Klassifikationsgruppen beslutade sig för att 

jämföra med det danska klassifikationssystemet DK5 (Protokoll från Klassifikationsgruppen 1994-12-07). Även 

Musikgruppen använde sig av jämförelser med hur andra löst liknande problem t.ex. så har Music Library 

association varit föremål för jämförelse (Protokoll från Musikgruppen 1992-03-26). Hur dessa jämförelser sedan 

påverkat arbetet är svårt att urskilja. Regelrätta påtryckningar utifrån har skett för att få till stånd förändringar av 

SAB-systemet. Vissa påtryckningar har lett till förändringar och andra inte. Till exempel var folkbiblioteken 

angelägna om att systemet snabbt skulle anpassas till den nya politiska situationen som rådde under den första 

halvan av 90-talet. SAB-kommitténs ståndpunkt var att vänta med förändringar tills det uppnåtts en politisk 

stabilitet, antagligen för att inte riskera att göra ändringar som sedan måste göras om (Protokoll från SAB-

kommittén 1993-10-08).  

 

När det gäller hur förändringar skall göras, är det än mer knapphändiga uppgifter i protokollen. Vid de 

förändringar som skett inom X - Musik och Y - Musikalier har man "försökt begränsa antalet nya avdelningar till 

ett minimum och föra nya företeelser till redan existerande avdelningar". Istället har en del av de existerande 

avdelningarna fått nya namn och ändrade betydelser (Protokoll från Musikgruppen 1995-03-21). I ett KKS-

meddelande påvisas också att man i detta fall även varit restriktiv i slopandet av avdelningar och frikostig med 

tillämpningstexter av typen "hit…" (KKS-meddelanden 1996:1, s 1). Det är problematiskt att ta bort avdelningar 

om man inte kan flytta innehållet någon annanstans, annars uppstår det luckor i hierarkierna. Alla de 

katalogposter som är knutna till en avdelning som tas bort måste ju kunna knytas till en ny (Muntlig uppgift: 

Lennart Enge 2002-10-14). Att vara frikostig med tillämpningstexter av typen "hit…" är ett sätt att utöka 

notationens täckning. Principer för indelning, d.v.s. vad som utgör grunden enligt vilken nya ämnen och ord förs 

in i klassifikationssystemet, kan ett spåras i ett uttalande från ett möte med Klassifikationsgruppen. Det handlar 

om hur ämnesord ska föras in i systemet. "Vi ska inte fördjupa oss i alltför speciella ord, det måste finnas böcker 

i ämnet först" (Protokoll från Klassifikationsgruppen 1990-05-08). Detta kan tolkas som om det är de ämnen 

eller begrepp som behöver klassificeras, som verkligen förs in i systemet. En trolig tolkning är att det är 

principen literary warrant och en pragmatisk hållning till klassifikation som kommer till uttryck här. 

Tankegångar som rör specifika förändringar och som kommer till uttryck i protokollen kommer att tas upp i 

kapitlet om jämförelsen av SAB6 och SAB7. 
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Klassifikationsteori och utveckling av klassifikationssystem 
Ideologikritiskt förhållningssätt, jämförande studier och närläsning 
Teorier som beskriver klassifikationssystems relation till "omvärlden" och vilka metoder som används för att nå 

bakomliggande strukturer, utgör den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats. Åtminstone sedan 1970-talet 

har forskning i kritisk klassifikation bedrivits som betyder att "förhålla sig kritisk till den underliggande 

ideologin i klassifikationssystems uppbyggnad och användning" (Bruhns & Heyerdahl-Jensen 1989). Under 

1990-talet har det genomförts studier med syfte att studera meningsbärande ideologiska och politiska strukturer i 

klassifikationssystem. Perspektiven har varit av varierande slag och denna forskning har ofta anknytning till 

postmodernism och poststrukturalism (Hansson 1999, s 37). Inte sällan finns i studierna inom detta område ett 

ideologikritiskt förhållningssätt. Exempel på detta är de undersökningar som den kanadensiska forskaren Hope 

A. Olson ägnat sig åt. Hon har bl.a. granskat DDC utifrån genusperspektiv och hur marginaliserade grupper 

behandlas i klassifikationssystemet (Olson 1994; 1996; 1998). Hon använder det som kallas dekonstruktivistisk 

metod. Denna lämpar sig, enligt henne, för att identifiera och ifrågasätta underliggande teoretiska antaganden 

(Olson 1997, s 181). Exempelvis visar hon hur placering av kvinnor inom avdelningen sociologi har förändrats 

mellan de fem upplagorna 16-20 i Dewey-systemet. Olson menar att Melvil Dewey gjorde ett ställningstagande 

när han placerade Women mellan Etiquet och Gipsies Nomads Outcast races, eftersom han uttryckligen byggde 

sitt system på den klassifikationsteoretiska närhetsprincipen, d.v.s. att närbesläktade ämnen ska placeras nära 

varandra (Olson 1994, s 77f). Vidare menar hon att marginaliserade grupper i samhället även marginaliseras i 

klassifikationssystemet. Detta uttrycks genom att de placeras långt ner i hierarkier eller klumpas ihop i vida och 

oprecisa klasser (Olson 1996). I DDC:s revisionspolicy finns det delar som kan kopplas till en ideologikritisk 

medvetenhet, som att den amerikanska och kristna prägeln ska minskas och att sociala och nationella grupper ska 

ha en terminologi som gruppen själv föredrar. SAB-systemet har granskats i ett ideologikritiskt perspektiv i 

Joachim Hanssons avhandling Klassifikation, bibliotek och samhälle - En kritisk hermeneutisk studie av 

"Klassifikationssystem för svenska bibliotek". Han påvisar, influerad av Olson, att det kvinnliga ställs mot det 

underförstådda manliga i SAB-systemets första upplaga. Hansson kallar det inkludering genom särskiljning, där 

mannen är norm och därför inte behöver nämnas i systemet utan är underförstådd (Olson 1994; Hansson 1999, s 

209). Några magisteruppsatser har publicerats under de senaste åren där SAB-systemet studerats med detta 

perspektiv, däribland t.ex. Annica Åbergs uppsats Klassifikationssystem i mångkulturella samhällen. Hon jämför 

SAB-systemet med UDK och hur minoriteter behandlas i dessa. En av hennes slutsatser är att t.ex. avdelningen 

religion inom SAB-systemet präglas alltför starkt av kristendomen (Åberg 2001). Exempel på studier av SAB 

utifrån ett feministiskt perspektiv är Karin Pettersson uppsats Den manliga heterosexuella normen och Lotta 

Borgströms Att splittra en hierarki. Petterson menar att mannen fortfarande är normen i SAB7 och att kvinnor 

ofta finns i en grupp som är hierarkiskt underordnad männen och hon slår även fast att systemet är uppbyggt och 

utformat efter en manlig norm (Borgström 2002; Pettersson 2001). 

 

Läsning av klassifikationssystem som en text, eller s.k. närläsning, är en hermeneutisk metod där tolkning och 

resultat vävs samman. En sådan studie av SAB-systemet har Joacim Hansson gjort i sin avhandling. Han 

skisserar först periodens politiska diskurser och folkbibliotekens utveckling, varpå han i närläsningen återfinner 

ideologiskt meningsbärande strukturer som i nästa steg återkopplas till diskurserna. För att skapa en förståelse av 

hur verkligheten gestaltar sig i texten, d.v.s. i SAB-systemet, använder han sig av begreppet Mimesis. Det 
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används inom estetik, konst- och litteraturvetenskap och inom begreppet ryms det problem som finns mellan en 

text (eller konstverk) och dess yttre verklighet. Med hjälp av Mimesis kan SAB-systemet studeras som en 

autonom text, d.v.s. inte kopplad till sina praktiska funktioner som t.ex. informationsåtervinningssystem. Därmed 

finns möjligheter att se andra kontextuella samband (Hansson 1999, s 42ff).  

 

Ett annat metodiskt angreppssätt som används i studier av klassifikationssystem är den jämförande eller 

komparativa metoden. Den kan gå till så att man helt enkelt ställer upp delar av klassifikationsscheman eller 

huvudavdelningar bredvid vararandra och gör en jämförelse. Denna metod har använts av Maj Klasson för att 

jämföra SAB-systemets huvudavdelningar med DDC och med system från Polen, Östtyskland och Kina. Målet 

med studien var att urskilja underliggande ideologiska strukturer. Ordningen för huvudklasserna i 

klassifikationssystemen sägs avspegla hur världens kunskap sorteras och det är underförstått att ju högre upp i 

ordningen en huvudklass befinner sig i klassifikationssystemet desto viktigare eller mer karakteristiskt är den för 

den ideologi som spåras. Resultatet är slående då Marxism/Leninism är listat som första huvudklass i forna 

Östtyskland, Polen och Kina (Klasson 1996). Klasson menar att klassifikationssystemen i det f.d. Östblocket 

avspeglar de officiella normerna och genom att undersöka klassifikationssystem kan man se vilka typer av idéer 

och vilken typ av kunskap som värderas högt (Klasson 1995, s 22ff). En liknade studie hade tidigare gjorts av 

Allan Wilson där han jämförde DDC, LCC och BBK, som är ett sovjetiskt klassifikationssystem (Wilson 1992). 

Klassons studie kan också ses som ett exempel på att en studie som syftar till att se ideologiska samband delvis 

kan stå i motsats till klassifikationsteorins principer. I ett rent klassifikationsteoretiskt synsätt ses nämligen 

huvudklasserna inte som över- eller underordnade varandra, utan de befinner sig på samma hierarkiska nivå. I 

linje med detta kan man också säga att det egentligen inte är fråga om en jämförelse av strukturen, utan endast en 

jämförelse av i vilken ordning huvudklasserna räknas upp. Denna ordning mellan huvudklasserna som också 

kallas makroordning, har av vissa klassifikationsteoretiker inte tillskrivits någon särskild betydelse. Andra har 

sett den som viktig för hylluppställning och att nära relaterade ämnen ska finnas nära varandra i biblioteket, 

vilket bygger på den ovan nämnda närhetsprincipen (Marcella & Newton 1994, s 35f). Det är med andra ord inte 

ett konfliktfritt förhållande mellan en frikoppling av klassifikationssystemet från dess praktiska funktioner och 

klassifikationsteori. Särskilt inte när det i sådana ideologikritiska studier hänvisas till klassifikationsteoretiska 

principer, vilket alltså händer. Hansson påpekar att det ofta saknas en diskussion om klassifikationssystemet som 

en text och "på vilket sätt det är möjligt att formulera den verklighetsgestaltning som är möjlig att läsa in i ett 

system". För de mesta nöjer sig klassifikationsforskarna med att det går att utläsa i hierarkierna eller 

indelningarna (Hansson 1999, s 42).  

 

Det som denna uppsats har gemensamt med de ovan nämnda studierna är att den också söker efter underliggande 

strukturer, men att de är delvis av annat slag. Det har visat sig att det för arbetet inom SAB:s kommitté för 

katalogisering och klassifikation, Klassifikationsgruppen och Musikgruppen för den aktuella perioden inte finns 

någon uttalad policy för revideringsarbete. Därför ser jag principer eller riktlinjer för utvecklingsarbetet som en 

typ av underliggande struktur och min intention är att försöka se om dessa kan spåras i förändringarna i SAB-

systemet. En av dessa principer eller riktlinjer som jag valt att söka efter är om det finns någon ideologikritisk 

medvetenhet i förändringarna av systemet. Tidigare studier har påvisat brister när det gäller detta och det är 

därför intressant att se om det faktiskt sker några förändringar som pekar på att en sådan medvetenhet funnits. 
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Klassifikationsforskning och utveckling av klassifikationssystem 
Klassifikationsforskning är en central del av kunskapsorganisation, som är en gren av biblioteks- och 

informationsvetenskap. Klassifikationsforskningen kan vidare delas upp i två delar; den systemorienterade och 

den som etablerar teoretiska utsagor om bibliografisk klassifikation. Inom den förstnämnda berörs skapandet och 

vidareutvecklingen av klassifikationssystem och inom den sistnämnda behandlas klassifikation på ett 

övergripande plan. Joacim Hansson påpekar att det inte "löper några vattentäta skott emellan de två", eftersom de 

teoretiska utsagorna ibland uppstår när nya klassifikationssystem utvecklas (Hansson 1999, s 30). Elaine 

Svenonius har en tanke om klassifikation som en vetenskap med tre sidor. Enligt henne är klassifikation 

produktiv, teoretisk och praktisk. Produktiv står för den del som producerar klassifikationssystem, vilka i sin tur 

är handlingsorienterade eftersom klassificering är en praktisk handling. Den teoretiska sidan består i att 

klassifikationsvetenskapen också försöker åskådliggöra generella sanningar om klassifikationssystem (Svenonius 

1992, s 176f). Resultat från den systemteoretiska klassifikationsforskningen kan tyckas ha många praktiska drag. 

Det rör sig inte endast om rent klassifikationsteoretiska resonemang, utan mycket handlar faktiskt om 

klassifikationens praktiska sida. Publicerad litteratur inom den systemorienterade forskningen tar ofta 

utgångspunkt i ett befintligt klassifikationssystem och beskriver vilka problem som finns vid utvecklingsarbetet 

och efter vilka riktlinjer man valt att arbeta. Det kan vara i form av en lägesrapport från de stora universella 

klassifikationssystemen (se bl.a. Miksa 1998; McIlwaine 2000). 

 

Något som ofta betonas är organisationens betydelse för klassifikationssystemens överlevnad. A. C. Foskett, f.d. 

professor vid University of South Australia, menar att det måste vara en organisation som bedriver 

revideringsarbetet, eftersom organisationer kan leva för evigt men individer är dödliga. Överlevnaden är 

beroende av att systemet revideras kontinuerligt eller med jämna mellanrum, annars riskerar det att bli 

oanvändbart. Ett klassifikationssystem som inte används är ett "dött" system. De system som är framgångsrika är 

de som har en solid organisation bakom sig, vare sig de bygger på sunda teoretiska principer eller ej: "… the 

administrative tail wags the theoretical dog" (Foskett 1996, s 207ff). Foskett anser med andra ord att det är det 

underordnade, d.v.s. organisationen, som egentligen styr och avgör ett systems överlevnad, men att det borde 

vara de teoretiska aspekterna. Exempel på detta är UDK och Colon Classification som båda haft problem med 

revisioner varvid också deras existens varit hotad (se Satija 1997). Detta trots att den analytiskt-syntetiska 

klassifikationen är den som anses vara den mest sunda teoretiska idag. UDK har många analytiskt-syntetiska 

drag och Colon Classification är ett rent analytiskt-syntetiskt klassifikationssystem. 

 

Vad korresponderar klassifikationssystemet mot? 
Ett bibliografiskt klassifikationssystem har som syfte att fungera som ett återvinningssystem. Dels ska dokument 

kunna placeras in i klassifikationssystemets struktur, dels ska de kunna återfinnas. Vid klassificeringsprocessen 

är det dokumentets ämnesinnehåll som skall bestämmas, vilket kallas ämnesanalys. Joacim Hansson påvisar att 

"klassifikationssystem korresponderar mot något som sträcker sig utöver innehållet" i de dokument som 

klassificeras. Hansson har urskiljt tre olika sätt att förhålla sig universella klassifikationssystem. Ett system kan 

korrespondera mot: 

• ett "kunskapsuniversum" vars struktur existerar objektivt och evigt. Systemets uppgift är att spegla detta 

kunskapsuniversum. 
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• det samlade vetandet i världen. Här finns en kognitionsinriktad hållning och man ser på 

klassifikationssystemet som en intermediär mellan olika kognitiva strukturer. 

• det samhälle i vilket det tillkommer och fungerar. Här finns en teoretisk grundsyn att ett 

klassifikationssystem oundvikligen speglar det samhälle som det tillkommit i (Hansson 1999, s 31f). 

 

Den första punkten kanske i första hand har anhängare hos dem som arbetat med konstruktion av universella 

klassifikationssystem som t.ex. Dewey och S.R. Ranganathan. Här har bl.a. problem som handlat om metoder för 

hur indelning av avdelningar och underavdelningar berörts. Den teoretiska utgångspunkten är att det finns ett 

"naturligt" sätt att organisera kunskap och det gäller att finna detta. Med andra ord är klassifikation inte 

uppfunnen, utan upptäckt. Idag har inte denna utgångspunkt någon egentlig genomslagskraft inom 

klassifikationsforskningen (Hansson 1999, s 32). 

 

Den andra inriktningen har sedan mitten av 1980-talet blivit betydelsefull inom klassifikationsforskningen. 

Fokus är inställt på kognitiva strukturer och kopplingar finns till psykologi och lingvistik. De kognitiva 

strukturerna möts genom klassifikationssystemet och för att återvinning av dokument ska kunna ske, måste de 

olika kognitiva strukturerna förstå varandra. Resultat från studier av kognitiva strukturer utmynnar i skapande 

och utveckling av effektiva återvinningssystem, såsom klassifikationssystem, tesauri och indexeringssystem. En 

strävan efter att skapa strukturer som följer det mänskliga tänkandet kan spåras hos bl.a. den kanadensiska 

forskaren Rebecca Green, vilket förutsätter att det är möjligt att sätta upp allmängiltiga kriterier för hur 

individuellt tänkande struktureras (Hansson 1999, s 33). 

 

Det tredje förhållningssättet kan ses som ett förkastande av de två första. Klassifikationssystemets struktur ses 

som stående i "direkt relation till det samhälle i vilket det tillkommer och fungerar". Man vill göra sig fri från det 

självständiga kunskapsuniversumet samtidigt som man försöker finna grundläggande strukturer som kan 

användas när nya klassifikationssystem skapas (och varför inte vidareutvecklas?). Den danske forskaren Birger 

Hjørland menar att den lämpligaste grunden för kunskapsorganisation är hur de vetenskapliga disciplinerna 

organiserar kunskap. Ett exempel på detta är Magdalena Svanberg (1995) som i sin uppsats Att organisera 

kunskap: en fallstudie i strukturering och klassificering av språkvetenskap jämför hur utövare av språkvetenskap 

strukturerar sitt ämnesområde och hur SAB-systemets struktur ser ut. Hon ser den akademiska, vetenskapliga 

indelningsgrunden som utgångspunkt för revision av systemet. Joacim Hansson påpekar att en vetenskaplig 

indelningsgrund är problematisk eftersom ett klassifikationssystem kan ha andra typer av kunskap att klassificera 

än just vetenskaplig. Andra typer av kunskap kan t.ex. vara praktisk, förströelserelaterad och andlig (Hansson 

1999, s 34ff). Det är med denna utgångspunkt som de ovan nämnda ideologikritiska studierna har utförts. Vilket 

förhållningssätt man har till vad klassifikationssystemet korresponderar emot har betydelse för vilken 

indelningsgrund man tillskriver det.  

 

Vad utmärker ett "bra" klassifikationssystem? 
En aspekt som kan hjälpa oss att se vad som hålls för idealiskt och vad man strävar mot i utvecklingsarbete kan 

vara vad som utmärker ett "bra" klassifikationssystem. Här berörs även klassifikationsteoretiska principer som 

har betydelse vid revisioner. Som ett verktyg för att navigera i litteraturen kring vad som utmärker ett "bra" 

klassifikationssystem har jag utgått från Miguel Benitos fem "kriterier för ett bra klassifikationssystem" ur hans 
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bok Kunskapsorganisation (ordningen är här något ändrad). Dessa punkter har för övrigt stora likheter med 

Bohdan Wynars och Arlene G. Taylors kriterier för ett framgångsrikt klassifikationsschema och Jennifer 

Rowleys kriterier för ett effektivt schema (se Wynar & Taylor 1992, s 322f, Rowley 1992, s 178f). 

 

• Systemet måste inkludera alla förekommande ämnen i litteraturen. Systemet måste också vara så 

konstruerat att även ämnen som ännu inte finns kan föras in. 

• Systemet bör vara balanserat. Det utrymme som lämnas för olika discipliner och underavdelningar ska 

återspegla litteraturens mängd inom områdena. 

• Systemet måste vara flexibelt och utbyggbart. Man ska inte behöva göra om hela systemet varje gång 

man behöver lägga in ett nytt ämne. Nya relationer mellan ämnena ska kunna skapas.  

• Systemet måste vara systematiskt, d.v.s. alla ämnen som hör ihop bör finnas inom samma disciplin eller 

så nära varandra som möjligt. 

• Systemet måste använda sig av en terminologi som är tydlig och inte föråldrad. Både användaren och 

klassifikatören ska kunna finna litteraturen efter samma kriterier (Benito 2000, s 107f). 

 

Den första punkten består av två påståenden som har relevans vid revision. Det första påståendet att "alla 

förekommande ämnen i litteraturen" ska finnas med i klassifikationssystemet, kan också beskrivas med 

begreppet literary warrant (ungefär litterär garanti, bevis eller grund). De brittiska forskarna Jennifer Rowley och 

John Farrow visar att detta är ett kriterium som skiljer bibliografisk klassifikation från den klassificering som vi 

ägnar oss åt i vardagen. Den bibliografiska klassifikationen styrs av literary warrant och klasser skapas utifrån 

det faktum att det finns dokument som behandlar ämnet. Även relationerna mellan ämnena kommer på detta vis 

till uttryck i klassifikationssystemet (Rowley & Farrow 2000, s 193; Rowley 1992, s 160). Foskett menar att 

begreppet innebär att ett system måste baseras på den information som matas in i det, d.v.s. på de dokument som 

klassificeras, och inte på rent teoretiska överväganden. Om man inte tar hänsyn till den information som förs in, 

så kommer inte heller återvinningen att fungera väl (Foskett 1996, s 28). Detta kan ses som ett pragmatiskt 

förhållningssätt till klassifikationssystem och att dess främsta uppgift är att fungera som återvinningssystem. I 

och med att samlingarnas sammansättning förändras över tid, måste också klassifikationssystemet ständigt 

utvecklas i linje med beståndet för att vara effektivt, särkskilt vid användning av literary warrant. Denna princip 

kan därmed ses som en indelningsgrund bland ett flertal andra, som de som nämnts ovan t.ex. vetenskaplig 

kunskap, objektivt kunskapsuniversum etc., men den ses som en praktisk metod till skillnad de senare som 

uppfattas som teoretiska metoder för indelning av kunskap (Rowley 1992, s 160). I Karin Petterssons 

magisteruppsats kan man se att literary warrant inte efterlevs i SAB-systemet. Hon menar att litteraturens 

innehåll inte stämmer överens med de avdelningar som finns. Slutsatsen grundas på att män definieras som 

grupp i litteraturen, men att det inte finns specifika avdelningar för män i klassifikationssystemet som det gör för 

t.ex. kvinnor och barn (Pettersson 2001, s 53). Även förekomst av huvudavdelningen S - Militärväsen kan ses 

motstrida literary warrant, eftersom utgivningen inom detta område inte är stor nog för att berättiga en egen 

huvudavdelning. 

 

Vad händer om man byter indelningsgrund, d.v.s. inte använder samma indelningar om systemet var skapat 

med? Rowley menar att nya teorier kan appliceras på ett klassifikationssystem vid revideringar och 

utvecklingsarbete (Rowley 1992, s 176). Arlene G. Taylor, forskare vid universitetet i Pittsburgh, ser begreppet 
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som "klassifikation av en särskild samling" som står i motsatsförhållande till "klassifikation av kunskap". Det 

sistnämnda består i att ett klassifikationssystem skapas för att omfatta all kunskap som finns. Hon tar som 

exempel DDC som skapades som ett system för klassifikation av kunskap, men som för revideringar har tvingats 

använda sig av literary warrant. Vidare menar Taylor att ett system som skapats med principen literary warrant, 

som t.ex. LCC, är mer flexibelt än ett system som skapats för att omfatta all kunskap (Taylor 1999, s 183). Detta 

kan kopplas samman med det andra påståendet i Benitos första punkt ovan. "Ämnen som ännu inte finns kan 

föras in" kan röra just att ett klassifikationssystem vid skapelsen får egenskaper som bestämmer dess 

utvecklingsmöjligheter.  

 

Under senare delen av 1900-talet har det funnits en utveckling där de universella enumerativa 

klassifikationssystemen blivit mer facetterade, d.v.s. att man lånat in drag från de analytiskt-syntetiska systemen. 

De rent enumerativa systemen räknar upp alla förekommande ämnen i schemat och indelningen sker först i 

huvudklasser och sedan i underklasser. Dessa underklasser kan sedan delas upp i så många steg som behövs tills 

önskvärd detaljeringsgrad är nådd. Vid varje steg används en specifik indelningsgrund som kan vara t.ex. språk 

eller tidsperiod (Marcella & Newton 1994, s 18). Uppräkning av alla ämnen kan göra att klassifikationsschemat 

blir väldigt omfattande, därför kan uppräkningen av ämnena vara selektiv d.v.s. att alla ämnen inte listas 

(Rowley 1992, s 180). Exempel på detta är att inte alla avdelningar räknades upp ens i den första upplagan av 

SAB-systemet. Bland annat räknas inte avdelningar upp som kan uppdelas geografiskt eller uppdelas parallellt 

enligt någon annan avdelning (Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1921).  

 

I ett analytiskt-syntetiskt system behöver facetterna* listas endast en gång i schemat och sedan sätts dessa ihop 

vid klassificeringen enligt den fastställda citeringsordningen. Det betyder att schemat inte behöver bli så stort 

som hos ett rent enumerativt system där i princip alla ämnen listas. En stor fördel med analytiskt-syntetiska 

klassifikationssystem är att ämnen som inte ens var påtänkta när schemat sammanställdes kan skapas med hjälp 

av facetterna (Marcella & Newton 1994, s 25). Just detta kan enligt en del forskare lösa problemet med uppkomst 

av alltmer komplexa och tvärvetenskapliga ämnen. Som vi sett tidigare planeras att UDK ska bli ett helt igenom 

facetterat system. När det gäller SAB-systemet har man försökt lösa problemet med klassificering av 

tvärvetenskapliga ämnen genom att dubbelklassificera (Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1997, s 10). 

Facettanalys är idag allmänt accepterad som den mest förnuftiga basen att strukturera kunskap på. Men det 

uppstår också problem när ett enumerativt eller delvis enumerativt system ska utvecklas till ett facetterat 

(McIlwaine 1997, s 335). Eftersom förändringarna sker stegvis, som hos t.ex. UDK, blir det en blandning av 

enumerativa och analytiskt-syntetiska drag som försämrar förutsägbarheten i systemet (Marcella & Newton 

1994, s 97). I ett längre perspektiv kan det kanske löna sig med en utveckling mot ett analytiskt-syntetiskt 

system, eftersom uppkomst av sammansatta och komplexa ämnen* egentligen inte kräver revidering. Ytterligare 

en fördel med facetterade drag i klassifikationssystem är systematisk memorabilitet, vilket betyder att en notation 

eller del av notation betyder samma sak var den än uppträder i schemat och att det därför är lättare att minnas 

notationens betydelse (Rowley 1992, s 183, 192). 

 

Den andra punkten i listan att systemet bör vara balanserat, bygger vidare på begreppet literary warrant i och 

med att avdelningarna ska spegla litteraturens mängd inom de ämnen som de representerar. Rowley anser att de 

ämnen som det inte finns så mycket litteratur inom kan uppdelas i för många underavdelningar, som inte 
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används eller används i liten utsträckning. Å andra sidan kan de avdelningar med mycket litteratur, men med lika 

många underavdelningar som ett "mindre" ämne, få alltför mycket litteratur under varje underavdelning (Rowley 

1992, s 178). Rita Marcella och Robert Newton, båda numer verksamma vid The Robert Gordon University i 

Aberdeen, menar att det inte går att veta hur många dokument som kommer att produceras inom en huvudklass 

eller underavdelning och därmed är denna princip svår att använda. Om antalet dokument inom ett ämnesområde 

skulle styra indelningen av underavdelningar, skulle det resultera i en konstgjord uppdelning. Enligt denna linje 

ska de notationer som inte används plockas bort. Ett problem kan uppstå ifall det finns väldigt få dokument inom 

ett ämne, då detta inte skulle bli representerat överhuvudtaget i klassifikationssystemet (Marcella & Newton 

1994, s 34). Ett ytterligare problem är just om förhållandena förändras, t.ex. om ett område tidigare haft lite 

dokument och växer sig större, blir man tvungen att genomföra en ganska omfattande revision. Karin Pettersson 

skriver i sin uppsats Den manliga heterosexuella normen att hon ser tendenser till att SAB-systemet inte är 

balanserat och att avdelningarna inte speglar litteraturens mängd. Hennes slutsatser bygger på sökningar i den 

nationella databasen LIBRIS (Pettersson 2001, s 40). 

 

Inom den tredje punkten, som säger att ett system ska vara flexibelt och utbyggbart, finns ett revisionsproblem 

som består i att systemet måste utvecklas, men för att överleva får utvecklingen inte gå för snabbt så att problem 

uppstår. Detta är känt som dilemmat stabilitet kontra förändring. Melvil Dewey identifierade ett problem som är 

besläktat med detta, nämligen relationen mellan notationers integritet (integrity of numbers) och vikten av att 

hålla jämna steg med kunskapsutvecklingen (keeping pace with knowledge). Det första begreppet är 

ursprungligen en princip som Dewey använde vid revideringar av DDC. Dess innebörd är att en notation aldrig 

ska återanvändas med en annan betydelse och att ämnen inte ska flyttas till en annan notation. Ia McIlwaine, 

brittisk professor i biblioteks- och informationsvetenskap, menar att en notation bör stå tom i 10 år innan man 

återanvänder den med en annan betydelse. Att följa med i kunskapsutvecklingen betyder att begrepp måste 

kunna flyttas, nya begrepp ska kunna föras in och notationers betydelse ska kunna förändras. Det betyder att nya 

relationer ska kunna skapas mellan ämnen. Det man vinner på att behålla en notations betydelse är att 

klassifikatörerna och användarna inte behöver lära om. Dessutom slipper man förvirringen att en notation helt 

plötsligt betyder något annat än vad den gjorde tidigare.  

 

Om ett system är flexibelt kan nya notationer föras in utan problem och utan att man behöver ändra betydelse på 

en notation som redan existerar (Taylor 1999, s 184f; Foskett 1996, s 209; McIlwaine 1990, s 23). I ett 

enumerativt system kan flexibilitet bero på om det finns utrymme att lista nya notationer, d.v.s. att det finns 

luckor med oanvända notationer. Det kan innebära en fara, eftersom man kan lockas att placera in ett nytt ämne i 

en sådan lucka även om det egentligen inte är den rätta platsen i systemet. Dessa luckor riskerar ju också att bli 

fyllda. Om ett klassifikationssystem däremot inte är flexibelt kan små förändringar orsaka revision av större 

områden i systemet (Rowley 1992, s 179ff). Foskett menar att inte bara nya notationer, facetter eller t.o.m. nya 

huvudklasser ska kunna infogas, utan även att en notation måste kunna rymma nya inlägg. Detta kallas för att 

notationen måste vara "gästvänlig" (hospitable) (Foskett 1996, s 187). På detta vis kan man utvidga en redan 

existerande avdelnings innehåll eller betydelse utan att behöva göra några strukturförändringar. Men detta är inte 

den allenarådande uppfattningen om vad gästvänlighet hos notationen innebär. Rowley & Farrow lägger i 

begreppets betydelse endast att föra in nya ämnen i existerande luckor eller skapa nya underavdelningar för nya 

underordnade ämnen (Rowley & Farrow 2000, s 206). Var ämnen placeras in i ett klassifikationssystem ska 
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styras av närhets- eller släktskapsprincipen, som Benitos fjärde punkt bygger på. Som beskrivits tidigare i 

uppsatsen, bygger denna princip på att närbesläktade ämnen ska finnas i närheten av varandra. 

 

Listans femte och sista punkt handlar om att terminologin i klassifikationssystemet måste vara tydlig och inte 

föråldrad. Tydlig i den betydelsen att den ska vara entydig och inte ge upphov till missförstånd (Wynar & Taylor 

1992, s 323). I denna punkt ingår också ett användarperspektiv: "både användaren och klassifikatören ska kunna 

finna litteraturen efter samma kriterier", d.v.s. att terminologin ska ha samma innebörd både för användaren och 

klassifikatören. Men vad ska styra i en uppdatering av terminologin? Detta skulle kunna kopplas samman med 

tankarna inom den kognitionsinriktade hållningen, som nämnts ovan, där man ser på klassifikationssystemet som 

en intermediär mellan olika kognitiva strukturer. De kognitiva strukturerna möts genom klassifikationssystemet 

och för att återvinning av dokument ska kunna ske, måste de olika kognitiva strukturerna kunna förstå varandra. 

Det är inte oproblematiskt att målgruppen "alla" ska kunna använda klassifikationssystemet på samma villkor. 

Kanske är det så som Brian Quinn påstår att klassifikationssystem baseras på en samhällelig konsensus om 

kunskap. Han menar att klasser och uppdelningar styrs av denna samhälleliga konsensus, som ser olika ut i olika 

samhällen och vid olika tidpunkter (Quinn 1994, s 143). I just detta fall med uppdatering av terminologin har vi 

sett att DDC i sin utvecklingspolicy har riktlinjer som säger att den terminologi som ska användas kan ses som 

politisk korrekt. Det kan kanske vara ett uttryck för att en slags samhällelig konsensus ska råda i val av 

terminologi. 

 

Förändring eller uppdatering av terminologi utgör tillsammans med utrensning av felaktigheter en typ av 

revision. Dess motsats är en revision som innebär mer genomgripande strukturförändringar och som kallas för 

"top-down" revision (McIlwaine 1995). En annan uppdelning är förändringar av "språket och av dess 

grammatik" (Scibor & Shcherbina-Samojlova 1990, s 11). Det förra kan även kallas revision av 

klassifikationssystemets innehåll och det senare förändringar i systemets syntax, d.v.s. i reglerna för hur systemet 

tillämpas.  
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Jämförelse mellan SAB6 och SAB7  
Här följer jämförelsen mellan den 6:e upplagan av SAB-systemets klassifikationsschema från 1984 och den 7:e 

från 1997. Kapitlet inleds med de förändringar som skett i klassifikationsschemats hjälptabeller som utgörs av de 

allmänna och särskilda tilläggsbeteckningarna. Sedan följer en beskrivning av de förändringar som gjorts i 

huvudtabellerna, d.v.s. inom schemats huvudavdelningar.  

 

Allmänna och särskilda tilläggsbeteckningar 
Allmänna tilläggsbeteckningar kan i stort sett användas på alla avdelningar och de har samma betydelse oavsett 

var de används. De utgörs av:  

• geografiska tilläggsbeteckningar (strecktillägg) 
• innehållsliga tilläggsbeteckningar (kolontillägg)  
• kronologiska tilläggsbeteckningar (tidstillägg) 
• tilläggsbeteckningar för monografier (z-tillägg)  
• tilläggsbeteckningar för innehållslig form (parentestillägg)  
• språkliga tilläggsbeteckningar (likhetsteckentillägg) 
• tilläggsbeteckningar för medier och målgrupper. 

 

De särskilda tilläggsbeteckningarna används på huvudavdelningar och även på vissa underavdelningar för att 

beteckna en aspekt eller speciell indelning. De består av en punkt och därefter en nolla följt av en eller flera 

siffror, t.ex. .022. Till skillnad från de allmänna betyder de särskilda tilläggsbeteckningar olika saker på olika 

avdelningar (Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1997, s 13). När det gäller de särskilda 

tilläggsbeteckningarna har väldigt få förändringar gjorts. Till exempel har ett par huvudavdelningar fått några 

nya som t.ex. .047 - tvåspråkighet inom huvudavdelningen F - Språkvetenskap. De förändringar som redovisas 

nedan utgör alltså förändringar av de allmänna tilläggsbeteckningarna. 

 

Geografiska tilläggsbeteckningar - strecktillägg 

Tillämpningsanvisningen "uppdelas geografiskt enligt N" är något som spritt sig i systemet. Det betyder att 

geografiska tilläggsbeteckningar från avdelningen N - Geografi genom ett s.k. strecktillägg kan föras till en 

notation för att påvisa geografisk tillhörighet, t.ex. Vdp-c Apoteksväsen: Sverige. Detta kan som ett steg mot 

normering där geografisk uppdelning kan användas på alltfler avdelningar. Bakom detta ligger ett beslut som 

togs vid en konferens för forskningsbibliotek den 27 april 1993. Då beslutades det att de geografiska 

tilläggsbeteckningarna "vid behov" skulle kunna användas överallt i SAB-systemet. Inom avdelningarna J, K och 

M läggs det geografiska tillägget direkt till huvudsignaturen, utan streck (t.ex. Kcab) och därför gäller inte detta 

de avdelningarna. Möjligheten att använda strecktillägget i hela schemat där det är rimligt gäller endast för 

forskningsbiblioteken (Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1997, s 13). Om man ser på förändringarna i 

tillämpningstexterna i huvudtabellerna, så har i SAB7 två huvudavdelningar, A - Bok- och biblioteksväsen och S 

- Militärväsen, fått möjlighet till vidare uppdelning enligt N. Det har spridits till tretton underavdelningar, varav 

en av dem är den nya avdelningen Bv -Informationsteknik. Fler exempel är Bs - Masskommunikation allmänt, Ld 

- Genealogi, Db - Filosofins historia, Vdp - Apoteksväsen och Vx - Militärmedicin. 
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Ytterligare en aspekt av geografiskt tillägg har fått utökat användningsområde nämligen bokstaven x, som 

används för att beteckna verksamhet i annat land. Det används alltid som en del av ett strecktillägg, t.ex. Mcx-

mca - Svensk folkkultur i utlandet: Estland. I SAB6 kunde detta x användas på avdelningarna Bt - Publicistik, C- 

Religion, K - Historia och M - Etnografi, socialantropologi och etnologi. I den senaste upplagan har x förts in 

under Allmänna tilläggsbeteckningar och Geografiska tilläggsbeteckningar, vilket betyder att det kan användas 

överallt i schemat med samma betydelse. Visserligen är detta en sanning med modifikation, eftersom den inte 

kan användas på avdelningen J - Arkeologi. Det beror på att klassningarna inom denna huvudavdelning 

betecknar arkeologin i det land där den bedrivits. Det finns också skillnader i hur x fogas in i notationen, vilket 

följer reglerna för strecktillägg som beskrivits i stycket ovan. Inom huvudavdelningarna K och M görs tillägget 

direkt till huvudsignaturen t.ex. Kcx-qa - Svenskar i utlandet: Nordamerika. De övriga avdelningarna förs x till 

strecktillägget, t.ex. Cj-cxqdg - Svenska kyrkan i Argentina.  

 

Utöver de geografiska tilläggsbeteckningarna som hämtas från avdelningarna Na--Nt finns det ett tiotal andra 

som kan användas som geografiskt tillägg, men som egentligen är förknippat med en folkgrupp. Till exempel 

finns sedan tidigare strecktillägget -ak för kelter och -oaj för kurder. Nya sådana strecktillägg har i SAB7 skapats 

för samer, nämligen –cs, och –at för zigenare (se mer under "Flyttning av ämnen"). 

Kronologiska tilläggsbeteckningar - tidstillägg 

Även en utbredning av kronologisk uppdelning med hjälp av kronologiska tilläggsbeteckningar har skett. 

"Tidstillägg" består av en eller fler siffror föregången av en punkt, t.ex. .2 eller .46. Det kan läggas direkt till 

notationen inom de avdelningar som har "historisk karaktär" eller där tillämpningstexten vid avdelningen säger 

så. På avdelningar som inte har historisk karaktär måste kolontillägget för historia, :k, först läggas till notationen 

innan tidstillägget kan tillfogas (Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1997, s 14). Det finns främst två sätt 

att indela kronologiskt, dels enligt grundschemat dels enligt K. Ett tredje sätt är att hänvisa till en specifik 

avdelning för kronologisk uppdelning, t.ex. "uppdelas kronologiskt enligt Kdd". Grundschemat (se nedan) finns i 

kapitlet om allmänna tilläggsbeteckningar som föregår huvudtabellerna och består i SAB7 av elva tidstillägg, ett 

mindre än i SAB6. Tidstillägget .1 - Förhistorisk tid har tagits bort inom andra huvudavdelningar än J, d.v.s. 

Arkeologi. Detta kan ses som borttagande av inkongruenser, eftersom förhistorisk tid och forntiden är samma 

sak (åtminstone för en arkeolog). Dessa kronologiska tilläggsbeteckningar i grundschemat ger en mycket grov 

indelning: 

 

.2 Forntiden 

.3 Medeltiden 

.4 Nya tiden 

.46 1800-talet 

.5 1900-talet 

.51 1914-1918 Första världskriget

.52 1918-1939 Mellankrigstiden 

.54 1939-1945 Andra världskriget

.55 1945- 

.58 1980- 

.59 1990- 
 

Indelning enligt K betyder att de tidstillägg som finns tillfogade till den rena notationen K inom avdelningen 

Historia kan användas. Denna indelning är mer detaljerad än grundschemat. I två fall överensstämmer inte 
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grundschemats indelning helt med K. Tillägget .46 betyder i grundschemat 1800-talet och inom K 1815-1914. 

Tillägget .5 betyder i grundschemat 1900-talet och inom K 1914-, visserligen med tillämpningstexten "hit även 

arb som behandlar 1900-talet i allmänhet". För övrigt finns det inom K kronologiska uppdelningar som är 

specifika just för en eller flera avdelningar. Detta beror på att tidsindelningen följer händelser i respektive lands 

historia (Berntsson 1997, s 36). Den förändring som skett av kronologisk uppdelning i SAB7 är av flera slag. För 

det första kan avdelningar där man tidigare endast haft möjligheten att uppdela kronologiskt enligt grundschemat 

nu även indela kronologiskt enligt K. Detta har skett uteslutande inom K - Historia, där 23 underavdelningar fått 

denna komplettering, t.ex. Kfb - Österrike, Kjv - Monaco, Kn - Balkanländerna och Ko - Asien. Inom K har i 

och med detta tillämpningstexten "uppdelas enl grundschemat" på alla ställen kompletterats med "uppdelas enl 

K". I praktiken betyder det att mer precisa och djupare klassningar kan göras. För en avdelning har dock det 

motsatta skett, nämligen Ae - Bokväsen som tidigare har kunnat delas upp enligt K. Detta har ändrats i SAB7 till 

uppdelning enligt grundschemat. För det andra har avdelningar som tidigare inte kunnat uppdelas kronologiskt i 

SAB7 fått den möjligheten. Dessa är: Bt - Publicistik, Iky - Konstnärlig dans med underavdelningar Ikö - Övrig 

scenisk konst och offentliga nöjen med underavdelningar, Imb - Filmhistoria med underavdelningar och Cj-cf--

Cj-cr - Sverige: särskilda stift. Totalt rör det ca 35 avdelningar. Grunden för kronologisk indelning är olika för 

dessa avdelningar t.ex. Bt uppdelas enligt grundschemat och Cj-cf--Cj-cr enligt Cj-c - Kyrkohistoria: Sverige.  

 

Innehållsliga tilläggsbeteckningar - kolontillägg 

En viss spridning av kolontillägg har skett i SAB7, även om det är i ringa omfattning. Innehållsliga 

tilläggsbeteckningar skapas genom att de läggs till en signatur föregångna av kolon, t.ex. J:oe - Arkeologi: 

lagstiftning. Kolontillägget :dd som står för metodlära får nu även användas på avdelningen D - Filosofi och 

psykologi (utom på underavdelningen Do). Huvudavdelningen V - Medicin har fått möjlighet att använda 

kolontilläggen :b (forskning) och :oe (lagstiftning). Underavdelningen Oi - Statistik har kompletterats med 

kolontillägget :oi (statistiska tabeller). 

 

Nya tilläggsbeteckningar 

Inte mindre än åtta nya tilläggsbeteckningar för medier har skapats och två för medier och målgrupper. Dessa 

kan ses som nya aspekter som förts in i form av formfacetter. Det betyder att de kan sättas till en notation för att 

visa vilken form dokumentet har och de två senare visar även för vilken målgrupp som dokumentet är ämnat för. 

Rent konkret ger detta ytterligare möjligheter till att klassificera dessa typer av medier, men det ger också ökad 

möjlighet till syntes. 

 

Tilläggsbeteckningar för medier: 

/DA Direktåtkomst, flyttbara, permanenta minnen (chip cartridges, PC cards) 
/DB Direktåtkomst, diskett. Hit diskettböcker 
/DC Direktåtkomst, optisk skiva. Hit CD-ROM 
/DD Direktåtkomst, kassettband 
/DE Direktåtkomst, magnetband 
/DO Interaktivt multimedium i direktåtkomst 
/LC CD Hit bl.a. CD-A 
/O Kombinerat material (tidigare multimedier) 
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Tilläggsbeteckningar för medier och målgrupper: 

/TC Talböcker på CD, Daisy-talböcker på CD-R 
/TD Elektroniska resurser (maskinläsbara datafiler) Hit "diskettböcker" för synhandikappade. 
 

Nya avdelningar 
Många av de nya avdelningar som tillkommit i SAB7 har kunnat föras in i existerande luckor i systemet. Det 

beror på att det finns en hel del lediga notationer och luckor i hierarkierna. I endast två fall har nya avdelningar 

tvingat fram egentliga strukturförändringar (se om Marknadsföring och Djursport under rubriken "Förändrad 

notation och strukturförändringar"). Jag har undersökt vilka principer som kan råda vid införandet av nya 

avdelningar och ställt frågor som: Är det egentligen en ny avdelning eller har det varit möjligt att bilda 

notationen i SAB6 genom anvisningar? Har en avdelning skapats i analogi med liknande avdelningar eller löser 

man hellre problemen genom att föra in nya ämnen i redan existerande avdelningar? 

 

Den huvudavdelning som tycks ha fått flest nya underavdelningar, nämligen över 210 stycken, är I - Konst, 

musik, teater och film inom Ij - Musik. Avdelningen Ij är till "största delen parallell", d.v.s. uppbyggd på samma 

vis som huvudavdelningarna X - Musikalier och Y - Musikinspelningar. De två sistnämnda är nästan helt igenom 

parallella och listas dessutom tillsammans i huvudtabellerna. I SAB6 står det i inledningen till Ij - Musik att vid 

behov av ytterligare indelning och "där parallelliteten är uppenbar" hänvisas till X och Y (Klassifikationssystem 

för svenska bibliotek 1984, s 75), d.v.s. de notationer som behövs inom Ij kan skapas genom att de byggs enligt 

de motsvarande inom X och Y. Denna anmärkning gäller hela avdelningen Ij med samtliga underavdelningar. 

Vissa underavdelningar har dessutom hänvisningar till hur just de kan byggas ut. I SAB7 har Ij byggts ut "på de 

ställen där det visat sig föreligga behov av utbyggnad" (Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1997, s 77). 

Därmed kan man säga att utbyggnaden inom Musik i SAB7 egentligen inte är någon reell sådan, eftersom 

möjligheten att skapa dessa notationer redan fanns i SAB6. Skillnaden är att de i SAB7 listas i huvudtabellen och 

att anmärkningarna om att bygga ut Ij enligt X och Y har försvunnit. Eftersom Ij inte kompletterats med alla 

avdelningar som finns inom X och Y, innebär detta färre möjliga klassifikationskoder inom Ij i SAB7. Det som 

ser ut som en utbyggnad har i praktiken blivit en begränsning. Möjligheterna som försvunnit är att vissa 

avdelningar inte alls kommit med och att möjligheten till djupare klassning inom vissa delområden därmed gått 

förlorad. Till exempel inom Ijm - Instrumentalmusik: särskilda former har flera avdelningar tappat sina 

underavdelningar. Som exempel har Ijmc - Divertimenti, serenader, sviter m m inte fått de fyra möjliga 

underavdelningarna Ijmca - Divertimenti, Ijmcb - Kassationer, Ijmcc - Serenader, Ijmcd - Sviter och partitor. 

Avdelningen Ijk - Kammarmusik har inte heller fått de möjliga underavdelningarna Ijkk - Ensembler för 

historiska instrument och Ijko - Ensembler med vokala inslag. Egentligen har Ij fått endast två nya avdelningar 

och det är avdelningen Ijat - Texter till musik inom Ija - Musikteori, musikarkeologi m fl musikvetenskapliga 

delområden och Ijb.59 - Musikhistoria: allmän 1990-. 

 

De med Ij besläktade avdelningarna X och Y sägs ha genomgått den mest genomgripande revisionen. En 

reflektion i samband med detta från Musikgruppen var: "…svårighet att det ständigt sker stora förändringar så att 

nya musikstilar uppstår och andra försvinner eller slås ihop med andra…" (Protokoll från Musikgruppen 1989-

04-13). Fyra nya avdelningar har skapats: Xms/Yms - Sakral instrumentalmusik, Xxd/Yxd - New age, 

Xxnei/Yxnei - Elektronisk rock och Xöm/Yöm - Militärmusik. I arbetet med dessa avdelningar skickades en 

enkät ut för att kartlägga klassifikationsbehovet. Bland annat ville flera bibliotek ha z tillagt på samtliga 
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avdelningar inom Xx - Musikalier: Jazz, rock och populärmusik som består av tre bokstäver, t.ex. Xxbz - 

Ragtime särskilda artister (Protokoll från Musikgruppen 1988-11-23). Sju nya sådana avdelningar skapades.  

 

En av de nya underavdelningar som tillkommit i SAB7 är Bv - Informationsteknik (IT). Till denna rubrik ska 

material som behandlar "framställningar av IT-samhället som masskommunikationsmedel och kulturfaktor" och 

även "allmänna framställningar om exempelvis virtuell verklighet, cyberspace, multimedia och elektroniska 

motorvägar" föras (Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1997, s 29). Man ansåg att skapandet av 

avdelningen Bv och även en utvidgning av avdelningen Puc - Datanät och datakommunikation var en risk, 

eftersom utvecklingen går så snabbt och att den kan gå åt ett annat håll än vad som var tänkt. SAB-kommittén 

gjorde en internationell översikt av hur dessa ämnen behandlats i andra klassifikationssystem. Det visade sig att 

de andra inte gjort några förändringar eller skapat nya avdelningar för detta ändamål. Kommittén beslutade att 

ändå ta risken och göra förändringarna (KKS-meddelanden 1996:4, s 4). 

 

Också avdelningen Ep - Högskolor har utvidgats med fyra nya underavdelningar Epi - Högskolepersonal och 

studerande, Epk - Organisation och administration, Epl - Lokaler och inventarier och Epm - Sociala åtgärder. 

Sammanlagt har dessa i sin tur fått fem underavdelningar. Dessa är bildade i analogi med Em - 

Undervisningsväsen: allmänt. 

 

Emi - Skolpersonal och elever Epi - Högskolepersonal och studerande 
Emia - Skolpersonal Epia - Högskolepersonal 
Emib - Elever/studerande Epib - Studerande 

Emiba - Studerandeekonomi Epiba - Studerandeekonomi 
Emk - Organisation och administration Epk - Organisation och administration 

Emkd - Förhållande till staten Epkd - Förhållande till staten 
Emke - Förhållande till religionen Epke - Förhållande till religionen 

Eml - Skollokaler och -inventarier Epl - Lokaler och inventarier 
Emm - Skolsociala åtgärder Epm - Sociala åtgärder 
 

Här rör det sig egentligen inte heller om helt nya avdelningar. En liten ledtråd i ett KKS-meddelande säger att 

"Epi--Epm kan i tillämpliga delar uppdelas enl Emi--Emm" och att anvisningen om den möjligheten "fallit bort" 

(KKS-meddelanden 1986:1, s 16). En kontroll i ämnesordsregistret visar att avdelningarna Epi - 

Högskolepersonal och studerande, Epk - Organisation och administration, Epl - Lokaler och inventarier och 

Epm - Sociala åtgärder redan fanns i SAB6, i alla fall i registret (Klassifikationssystem för svenska bibliotek 

Ämnesordsregister Systematisk del 1985, s 38). Nu har man valt att lista dessa avdelningar i schemat och inte 

endast återinföra tillämpningstexten som fallit bort.  

 

Inom avdelningen F - Språkvetenskap har det tillkommit några nya språk. Afrikanska språk har fått fyra nya 

underavdelningar, Edo, Malinke, Chewa och Ndebele. Iranska språk och Austronesiska språk har fått varsin ny 

underavdelning. Tornedalsfinska har fogats in som ny underavdelning till Fub - Finska med notationen Fub.04c. 

Tilläggsbeteckningen .04 betyder dialektologi och c är en geografisk tilläggsbeteckning för Sverige. Enligt listan 

för särskilda tilläggsbeteckningar kan .04 vid behov delas upp ytterligare med geografiskt tillägg, som i detta 

fall. Endast två andra notationer som är listade inom F har en liknande uppbyggnad, nämligen Fc.03 - Svenska: 

namnforskning och Fc.04 - Svenska: dialektologi. Dessa tre notationer kan skapas genom de särskilda 

tilläggsbeteckningarna och tillämpningsanvisningarna till avdelningen F, ändå skrivs de ut. Tornedalsfinska har 
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fått nya avdelningar även inom G - Litteraturvetenskap, Gub.08 - Tornedalsfinsk litteraturhistoria, och inom H - 

Skönlitteratur, Hub.08c - Tornedalsfinsk skönlitteratur. Den särskilda tilläggsbeteckningen .08 betyder i dessa 

avdelningar dialektlitteratur i båda huvudavdelningarna G och H. Möjligheten till geografisk uppdelning inom 

.08 finns varken inom G eller H. Gemensamt för G och H är att de kan delas upp enligt F i de fall där notationer 

inte redan är utskrivna i schemat. Trots detta skiljer sig notationerna åt mellan G och H, eftersom den inom G 

inte fått geografisk uppdelning.  

 

Som vi ser behandlas tornedalsfinskan som en finsk dialekt i Sverige i SAB7. Efter att denna upplaga trycktes 

har tornedalsfinskan blivit ett av Sveriges officiella minoritetsspråk (Nationella minoriteter och minoritetsspråk 

2001). Undersöker man hur några andra minoritetsspråk behandlas ser man att t.ex. de samiska språken och 

romani behandlas som självständiga språk både i SAB6 och i SAB7. De samiska språken finns inom Fu - Finsk-

ugriska och altaiska språk och romani inom Fp--Fq - Indo-iranska språk. År 2000 flyttades dock 

tornedalsfinskan från Fub.04c till Fubt (KKS-meddelanden 2000:3/4) och blev därmed ett självständigt språk 

under Fub - Finska. 

 

Förändrade rubriker och tillämpningsanvisningar 
Att avdelningar får nya rubriker eller att delar av rubriken byts ut kan ha olika orsaker. Det kan ses som 

utrensning av förlegade termer eller att en term eller rubrik byts ut till en mer korrekt och bättre beskrivande. Att 

förändra rubriken kan också göra att avdelningens innehåll förändras, antingen utvidgas eller minskas. 

Förändringar i tillämpningsanvisningarna kan också ha betydelse för en avdelnings omfång, eftersom de 

beskriver vad som ska föras till varje avdelning genom t.ex. texten "hit även…". I vissa fall kan dessa 

förändringar ses som en strävan mot en normering, d.v.s. en strävan att schemat i sin helhet ska vara uppbyggt på 

ett likartat sätt.  

 

Införande av bättre beskrivande termer 

Utrensning av förlegade termer eller införande av bättre beskrivande sådana har i flera fall i SAB7 geografisk 

anknytning. Till exempel har Sovjetiska Centralasien blivit Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgisistan, 

Tadzjikistan. I detta fall har man bildat en ny rubrik genom att sätta ihop rubrikerna från underavdelningarna. På 

liknande sätt har man löst fallet med Tjeckoslovakien som blivit Tjeckien och Slovakien, med de nybildade 

underavdelningarna Tjeckien respektive Slovakien. (Dessa förändringar av rubriker med geografisk anknytning 

kan få genomslag inom huvudavdelningarna J, K, M och N.) Den tidigare rubriken på avdelning Blf - 

Rapporterade men ej påvisade varelser, som kunde vara synnerligen missvisande, har bytts ut mot 

Kryptozoologi. Den förra kan egentligen syfta på vilka varelser som helst som någon påstått sig ha sett, medan 

kryptozoologi enligt Nationalencyklopedins definition betyder "studiet av i folklig eller pseudovetenskaplig 

tradition levande föreställningar om sådana djurarter som ej erkänts av den vetenskapliga zoologin". Det är ett 

ämne som bedrivs inom International Society of Cryptozoology i Tuscon, Arizona i USA. Till ämnet räknas bl.a. 

snömannen och dess nordamerikanska motsvarighet Bigfoot, Loch Ness-odjuret, men även fortlevandet av 

officiellt utdöda arter (Kryptozoologi 2002, Nationalencyklopedin). Det kan tyckas vara märkligt att kalla ett 

ämne för zoologi som sysslar med varelser som anses vara människolika. Ytterligare ett exempel på införande av 

bättre beskrivande termer är Blb - Andar och spöken som blivit Ockultism. Enligt Nationalencyklopedin är det 
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"ett samlingsbegrepp för olika idéer om att det bortom verkligheten finns andliga krafter som människan kan 

komma i kontakt med och använda sig av" (Ockultism 2003, Nationalencyklopedin).  

 

Avdelningar som fått nya rubriker kan i enstaka fall uppfattas som om de fått mer politiskt korrekta uttryck. Till 

exempel Ohfhc - Förståndshandikappade har ändrats till Psykiskt handikappade. Den något nedsättande 

rubriken till Vml - Paramedicinsk terapi har fått den mer neutrala benämningen Alternativa terapiformer. 

Alternativ- har dessutom blivit en vanligare benämning än paramedicinsk (Paramedicinsk läkekonst 2003, 

Nationalencyklopedin). En rubrik med anknytning till religion har förändrats mot att inte bara gälla sådana 

religioner som har gudstjänster, nämligen Xs/Ys - Gudtjänstmusik som blivit Religiös musik. I ett protokoll från 

SAB-kommittén kommer en åsikt fram om att den nya termen är för vid och diffus, men den är ändå bättre än 

den gamla eftersom den är direkt missvisande för vissa religioner (Protokoll från SAB:s kommitté för 

katalogisering och klassifikation 1996-10-14). Avdelningen Ocgg - Nationalsocialism har blivit Nazism och 

fascism. Det kan verka som om denna avdelning också har utvidgats med begreppet fascism, men 

ämnesordsregistret visar att fascism fanns knutet som ämnesord till denna notation redan i SAB6. 

"Utvidgningen" kanske snarare är en förändring för att eliminera inkonsekvenser mellan schema och register. 

Nationalsocialism har bytts ut mot Nazism troligen därför för att nazism är en oftare förekommande benämning. 

Ämnesordsregistret till SAB6 visar att nazism redan fanns i vokabulären, men endast som en synonym och som 

hänvisning till nationalsocialism (Klassifikationssystem för svenska bibliotek Ämnesordsregistret Alfabetisk del 

1985, s 72, 192).  

 

Normering av rubriker 

Förändringar som kan ses som en strävan mot normering är de förändrade rubrikerna under Uf - Botanik. Här 

fanns i SAB6 ingen synlig plan för hur rubrikerna skulle se ut och de var ömsom på svenska ömsom på latin med 

motsvarande språk inom parentes, t.ex. Angiospermer (gömfröiga) eller Alger (Algae). I SAB7 har sju av 

avdelningens 46 rubriker ändrats från latinska namn till svenska, t.ex. Fanerogamer: allmänt har blivit Fröväxter 

(Fanerogamer): allmänt. Detta har resulterat i att Botanik har svenska namn som "huvudrubrik" och vid behov 

latinska inom parentes, med ett undantag nämligen Kryptogamer. Även Ug - Zoologi är i SAB7 mer homogent 

utformat enligt modellen: svenskt term (latinsk term). Inte ens 10 % av avdelningarna avviker nu från denna 

modell. Här sker också ett litet steg mot normering och tre av tio avvikande rubriker ändras inom Ugj - 

Ryggradslösa djur, t.ex. Ugjbi - Orthopteroidea blir Hopprätvingar (Orthoptera). Detta kallas i ett KKS-

meddelande för modernisering och att äldre namn ersatts med sådana som används idag (KKS-meddelanden 

1996:4, s 5). 

 

Utökat innehåll 

Förändrade rubriker som tyder på ett förändrat innehåll är t.ex. Qcg som tidigare hade rubriken Etikettfrågor. I 

SAB7 har den utökats till Umgängeskonst, etikettfrågor och andra personliga förhållanden med 

tillämpningstexten "hit råd för utlandsvistelse, hit även borgerlig begravning". På detta vis har man lyckats 

sammanföra företeelser som egentligen inte har något släktskap till varandra. Det diskuterades inom 

Klassifikationsgruppen var utlandsvistelse och borgerlig begravning egentligen skulle placeras i schemat 

(Protokoll från Klassifikationsgruppen 1995-04-26). Alternativen är däremot inte synliga i protokollen. 
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Ytterligare en rubrikförändring som kan tyckas syfta till ett mycket utvidgat innehåll är Xxfe/Yxfe som har 

rubriken Soul i SAB6. Den nya rubriken är Soul, funk, hip-hop och rap. Men redan i SAB6 innehöll denna 

avdelning funk och rap i och med att tillämpningstexten löd "hit … funk och rap". Naturligtvis finns det också 

exempel på förändrade rubriker där det nya tillfogade ämnet har ett klart släktskap med den tidigare rubriken, 

som t.ex. Ohi - Alkohol och narkotikafrågor som har utökats till Alkohol-, narkotika- och nikotinfrågor. 

Avdelningen Vnam som tidigare hade rubriken Barn och kvinnomisshandel har nu ändrats till Misshandel och 

vanvård. Det betyder att även grupper som inte räknas till kvinnor eller barn kan placeras inom denna avdelning. 

 

Innehållet i en avdelning kan också, som nämnts, utökas genom förändrad tillämpningstext. Detta 

tillvägagångssätt är inte alls lika vanligt förekommande som förändrade rubriker. Ett exempel på detta är Nbc - 

Nordkalotten som utökats genom tillämpningstexten "hit även Barentsregionen". Barentsregionen kan sägas vara 

resultatet av det utvidgade samarbetet i Nordkalotten, där även delar av nordvästra Ryska federationen 

medverkar (Nordkalotten 2003, Nationalencyklopedin; Länsstyrelsen Västerbottens län, Barentsregionen). 

Ytterligare ett exempel är Pubdk - Datorstödda konferenser som tidigare hade tillämpningstexten "hit även 

elektronisk post…" och som nu utökats med "hit elektroniska diskussionslistor, videokonferenser och BBS". I 

revideringen av avdelningarna Xx/Yx - Jazz, rock och populärmusik sades att frikostighet med instruktioner av 

typen "hit…" skulle råda. Inom dessa skapades ca 11 nya avdelningar. Ser vi på inlägg av nya ämnen eller 

aspekter i redan existerande avdelningar genom utvidgning i tillämpningstexten, så har 14 avdelningar 

sammanlagt fått drygt 30 nya sådana inlägg. Till exempel har avdelningen Xxfe/Yxfe Soul, funk, hip-hop och 

rap fått tilläggen funkrock, disco, eurodisco och alla former av house. 

 

Flyttning av avdelningar 
I tre fall har avdelningar flyttats i schemat i SAB7 och i samtliga fall kan det ses som ett resultat av att nya 

relationer behöver skapas. Tecken- och åtbördsspråk för handikappade - Eubt var i SAB6 placerat inom E - 

Uppfostran och undervisning under Eu - Elever med särskilda behov och Eub - Hörselskadade, vilket innebar att 

det endast var relaterat till undervisning. Efter påtryckning från Talboks- och punktskriftsbiblioteket har ämnet 

flyttats och finns i SAB7 inom F - Språkvetenskap under Få - Teckenspråk (Protokoll från 

Klassifikationsgruppen 1988-09-15). Detta har i sin tur resulterat i att en ny avdelning inom H - Skönlitteratur 

har skapats, Hå - Skönlitteratur på teckenspråk, och en ny avdelning inom E, Eabfå - Undervisning i teckenspråk 

under Språkundervisning. Inom H och F har teckenspråk placerats sist i avdelningarna efter konstgjorda språk. 

Sverige var först i världen att officiellt erkänna teckenspråket som de dövas modersmål och det skedde 1981 

genom ett riksdagsbeslut (Bergman 2003). Trots detta behandlades alltså inte teckenspråket som ett fullvärdigt 

språk i SAB6. 

 

Zigenarnas folkkultur inom huvudavdelningen M - Etnografi, socialantropologi och etnologi hade tidigare 

notationen Mt, men har nu flyttats till Mat. I SAB6 var avdelningen placerad mellan Ms - Polarländerna och Mu 

- Bebyggelse och byggnader (!) och i SAB7 har avdelningen placerats under Europa: allmänt tillsammans med 

Kelterna. I ett KKS-meddelande görs gällande att flyttningen gjorts för att kunna skapa strecktillägget -at. Det 

var inte möjligt tidigare, eftersom den motsvarande notationen inom N, nämligen Nt, är upptaget av Oceaner och 

hav (KKS-meddelanden 1996:4, s 4). (För den som undrar har termen zigenare ändrats till romer 2000.) Ett 

liknande fall är ämnesordet Tattare som enligt den tidigare upplagan hörde till notationen Mt, d.v.s. Zigenarnas 
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folkkultur, men som i den senare flyttats till Mc - Etnografi, socialantropologi och etnologi: Sverige. 

Bakgrunden till beslutet var ett förslag från en bibliotekarie som opponerade sig mot sammanblandningen av de 

olika grupperna. 

 

Även en avdelning inom Musikalier och musikinspelningar har flyttats nämligen Zydeco som tidigare var 

placerat på Xxnvc/Yxnvc som en underavdelning till Icke-västerländsk populärmusik till Xxff/Yxff och som 

underavdelning till Blues. Därmed slås det fast att Zydeco är en västerländsk musikgenre besläktad med bluesen. 

 

Borttagna avdelningar och ämnen 

I och med den genomgripande revisionen av musikavdelningarna sades att man också skulle vara restriktiv med 

att ta bort avdelningar. Att ta bort en avdelning innebär också att dess innehåll måste flyttas någon annan stans. 

Avdelningar som tagits bort är bl.a. de ovan nämnda Eubt -Tecken- och åtbördsspråk för handikappade, Mt - 

Zigenarnas folkkultur och Xxnvc/Yxnvc - Zydeco. Detta är exempel på att hela avdelningen flyttat till en eller 

flera platser. Avdelningen Yxz - Särsk artister och ensembler: Jazz, rock och populärmusik har också utgått, 

men i detta fall hänvisas istället till respektive avdelning inom Yx. Att ämnen eller aspekter av ämnen försvunnit 

i schemat genom ändrade rubriker eller tillämpningstexter är sällsynt. Ett exempel är dock gospelrock som 

tidigare fanns i tillämpningstexten inom avdelningen Xxfe/Yxfe - Soul. Genom ämnesordsregistret kan man se 

att gospelrock endast finns som en hänvisning till soul (Klassifikationssystem för svenska bibliotek 

Ämnesordsregister Alfabetisk del 1997, s 118). 

 

Förändrad notation och strukturförändringar 
I två fall har strukturförändringar skett. Vid införandet av den nya avdelningen Marknadsföring som 

underavdelning till Qbl - Försäljningsorganisation Marknadsföring, har notationen Qblb som tidigare 

betecknade Försäljningsorganisation, istället överförts till Marknadsföring. (Se tabell nedan) Här återanvänds 

alltså notationen med en förändrad betydelse. Försäljningsorganisation får den nya notationen Qbla. Fyra 

avdelningar, Industriell marknadsföring, Internationell marknadsföring, Marknadsföring av tjänster och 

Marknadsforskning och -analys, som tidigare varit på samma hierarkiska nivå som Försäljningsorganisation 

skjuts ned en nivå och blir underavdelningar till Marknadsföring. Detta resulterar i att Konsumentforskning, som 

är en underavdelning till Marknadsforskning och -analys, även den flyttar ner ett steg i hierarkin. Här har man 

föredragit att återanvända en notation med förändrad betydelse, istället för att införa den nya avdelningen 

Marknadsföring på den lediga notationen Qbla. Orsaken till detta kan vara att ordningen skall vara korrekt 

mellan Qbl och Qbla - Qblb. Det förstnämnda i rubriken Försäljningsorganisation Marknadsföring skall komma 

först i listningen av underavdelningarna, nämligen Försäljningsorganisation ska komma före Marknadsföring. 

Detta kan jämföras med exempelvis den nya rubriken till avdelningen Mfd - Tjeckien och Slovakien där de nya 

underavdelningarna listas i ordningsföljden Mfda - Tjeckien och Mfdb - Slovakien.  
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SAB6 SAB7 
Qbl - Försäljningsorganisation. Marknadsföring Qbl - Försäljningsorganisation. Marknadsföring 

 Qbla - Försäljningsorganisation 
Qblb - Försäljningsorganisation Qblb - Marknadsföring 
Qblc - Industriell marknadsföring Qblbc - Industriell marknadsföring 
Qbld - Internationell marknadsföring Qblbd - Internationell marknadsföring 
Qble - Marknadsföring av tjänster Qblbe - Marknadsföring av tjänster 
Qblm - Marknadsforskning och -analys Qblbm - Marknadsforskning och -analys 

Qblmd - Konsumentforskning Qblmbd - Konsumentforskning 
 

Under Rbe - Djursport har en överordnad rubrik, Hästsport, skapats. (Se tabell nedan) Dess notation Rbea 

tillhörde Galoppsport i SAB6. Galoppsport, Travsport m m och Ridsport har blivit underavdelningar till 

Hästsport och flyttats ner en nivå i hierarkin. I det här fallet har det saknats en överordnad avdelning till 

Galoppsport, Travsport m m och Ridsport. Sveprubriken Rbea--Rbec Hästsport i SAB6 visar endast att de 

indikerade avdelningarna har ett innehållsmässigt samband och det går inte att klassificera på en sveprubrik. 

Tidigare klassificerades allmänna arbeten om hästport på Rbe - Djursport, vilket gjorde att klassifikationen blev 

för vid och därmed ospecifik.  

 

SAB6 SAB7 
Rbe - Djursport Rbe - Djursport 
Rbea--Rbec Hästsport  

Rbea - Galoppsport Rbea - Hästsport 
Rbeb - Travsport m m Rbeaa - Galoppsport 
Rbec - Ridsport Rbeab - Travsport m m 
 Rbeac - Ridsport 

 

Sammanfattning 
Jämförelsen av SAB6 och SAB7 visar att de största förändringarna skett inom musik och avdelningarna Ij samt 

X och Y. En del viktiga förändringar har skett inom de allmänna tilläggsbeteckningarna, men få inom de 

särskilda tilläggsbeteckningarna. Möjligheten att använda geografiska och kronologiska tilläggsbeteckningar har 

spritts i systemet. De geografiska tilläggsbeteckningarna kan "vid behov" användas överallt i SAB-systemet, 

åtminstone av forskningsbiblioteken. En aspekt av geografiskt tillägg har fått utökat användningsområde, 

nämligen bokstaven x, som används för att beteckna verksamhet i annat land. Användningsområdet för de 

kronologiska tilläggsbeteckningarna har utökats. Dessutom har en det skett en begränsad spridning av 

kolontillägg och nya tilläggsbeteckningar för medier och medier och målgrupper har skapats. Jämförelsen visar 

också att parallell uppdelning har tagits bort inom avdelningen Ij - Musik och Ep - Högskolor. Endast i ett fåtal 

fall har avdelningar flyttats eller tagits bort och hierarkier stuvats om. Många av de nya avdelningar som 

tillkommit i SAB7 har kunnat föras in i existerande luckor, vilket tyder på att det finns en flexibilitet i systemet. 

Innehållet i redan existerande avdelningar har utökas i första hand genom att rubriker förändrats och i andra hand 

genom förändringar i tillämpningstexten.  
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Analys 
Ökad syntes och normering 
De förändringar som gjorts av SAB-systemet under perioden 1985-1997 präglas i första hand av innehållsliga 

förändringar. Inga egentliga förändringar av systemets syntax har skett, d.v.s. i reglerna för hur notationerna sätts 

ihop. Visserligen kan man säga att spridningen av geografisk uppdelning enligt N, kolontillägg och 

användningen av x, som betecknar verksamhet i annat land, kan ses som sådana i den aspekten att reglerna för 

vilken uppdelning som är tillåten på varje avdelning har ändrats. Men någon förändring i grundreglerna för hur 

geografisk tilläggsbeteckning läggs till en notation har inte skett. Uppdelning enligt N har, åtminstone för 

forskningsbibliotekens del, spridits till hela schemat eller där det är tillämpligt. Detta gäller även x, som 

betecknar verksamhet i annat land och som kan användas inom alla huvudavdelningar (utom J). Vid en 

jämförelse med UDK skulle detta kunna tolkas som ett steg mot ökade möjligheter till syntes. Hjälptabellernas 

användning utökades inom UDK som ett medvetet steg i strategin att utveckla systemet till helt analytiskt-

syntetiskt sådant. I DDC:s policy finns också ett sådant drag att systemet ska bli mer facetterat och att alla ämnen 

inte ska räknas upp, men här finns inget uttalat mål att utveckla det till ett fullfjädrat facetterat system. Utan 

tvivel har möjligheterna till syntes ökat i SAB7 med hjälp av bl.a. dessa geografiska tilläggsbeteckningar, men 

frågan är om intentionen med förändringarna är att systemet ska bli mer facetterat. Detta fenomen skulle också 

kunna tolkas som en normering i och med att den geografiska tilläggsbeteckningen verkligen blivit en allmän 

tilläggsbeteckning i sin bokstavliga bemärkelse, eftersom den nu kan användas (åtminstone av 

forskningsbiblioteken) över hela schemat där det är tillämpligt. Med normering menar jag här en strävan efter att 

systemet ska vara mer konsekvent uppbyggt och att försöka eliminera undantag från huvudregler som allmänna 

tilläggsbeteckningar egentligen utgör. Normeringen kan skapa en förutsägbarhet i klassifikationssystemet som 

också gör det lättare att använda det.  

 

Spridningen av möjligheten till kronologisk uppdelning med hjälp av tidstillägg kan också sägas utgöra ökad 

möjlighet till syntes. I SAB7 fick 35 avdelningar denna möjlighet. Huvudavdelningen K fick genom 

komplettering av tillämpningstexten "uppdelas enl grundschemat" på alla underavdelningar med "uppdelas enl 

K". Det betyder att de tidstillägg som finns tillfogade till den rena notationen K inom avdelningen Historia kan 

användas även på övriga underavdelningar och ger därmed möjlighet till mer precisa och djupare klassningar. 

Den kronologiska uppdelningen i SAB-systemet kan däremot inte tolkas som en normering, eftersom det 

förekommer ett flertal olika möjligheter till kronologisk uppdelning. Ett däremot tydligt exempel på normering 

är förändringarna av rubrikerna inom Uf - Botanik och Ugj - Ryggradslösa djur, mot modellen svenskt namn 

med latinskt namn inom parentes. Visserligen är inte förändringen är helt genomförd i SAB7, men tendensen är 

ändå tydlig. 

 

Bibehålla stabilitet 
Generellt verkar det vara så att man inte gärna förändrar hierarkier eller flyttar ämnen i SAB-systemet. Endast i 

tre fall har ämnen flyttats för att nya relationer skulle kunna skapas och på två ställen har hierarkier stuvats om. 

Dessutom är översynen av avdelningar med koppling till musik, Ij, X och Y, det som framhållits av SAB-

kommittén som de mest genomgripande förändringarna. Detta kan ses som att större förändringar görs inom 

utvalda områden för att bibehålla stabilitet. Både DDC, UDK och LCC genomför genomgripande revisioner på 
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detta vis för att inte utveckla systemet för snabbt. Orsakerna till att SAB-kommittén och dess undergrupper vill 

behålla stabilitet kan vara dels ekonomiska och dels användarberoende. Ekonomiska därför att alltför 

genomgripande förändringar orsakar stora kostnader för biblioteken och användarberoende därför att 

användarna, d.v.s. biblioteken, kan vända systemet ryggen. SAB-systemet verkar dock inte vara konkurrensutsatt 

under den här perioden och det finns inte ens tecken som tyder på att det funnits tankar på att byta system, såsom 

skett tidigare under dess utvecklingshistoria.  

 

Återanvändning av notation 
Notationer har återanvänts med förändrad betydelse i två fall. Detta har skett i båda fallen med de omstuvade 

hierarkierna, där Qblb som tidigare betecknade Försäljningsorganisation, har överförts till Marknadsföring och 

Rbea tidigare Galoppsport som blivit Hästsport. Som vi ser anammas varken Deweys eller Ia McIlwaines idéer 

om att en notation inte ska återanvändas med annan betydelse respektive stå oanvänd i 10 år innan de 

återanvänds. Hos Dewey och McIlwaine kan jag inte se att de gör någon skillnad mellan helt eller delvis 

förändrad betydelse av notationen. I de båda ovan nämnda fallen har notationens betydelse förändrats till en 

mycket närliggande sådan. I fallet med galoppsport - hästsport hade inte en överordnad rubrik kunnat föras in 

under samma rubrik Djursport, utan att skjuta ned de andra avdelningarna ett steg. Alternativen var att 

återanvända notationen för en avdelning eller flytta hela avdelningen. I det andra fallet med Qbl - 

Försäljningsorganisation Marknadsföring kan det ses som om principen för ordningen inom rubriken prioriteras 

och att man hellre återanvänder en notation med förändrad betydelse. En alternativ lösning hade varit att placera 

Marknadsföring på den lediga notationen Qbla och eventuellt ändra ordningen i rubriken till Marknadsföring 

Försäljningsorganisation. Det som kan tänkas ha vunnits i den förändring som gjorts i SAB7 är att de numer 

underordnande rubrikerna till Marknadsföring som t.ex. Industriell marknadsföring - Qblbc har en notation som 

liknar den tidigare Qblc. Hade avdelningen flyttats till Qbla hade notationen blivit Qblac. Det är med andra ord 

möjligt att memorabilitet varit vägledande i dessa förändringar, d.v.s. att användarna lättare känner igen 

notationerna eftersom de påminner om de tidigare. Hur tankegångarna gått inom SAB-kommittén och dess 

undergrupper när det gäller dessa fall kan varken ses i protokoll eller i KKS-meddelanden. 

 

Utnyttjande av gästvänlighet 
I revisionen har man gjort få förändringar i strukturen, utan man har istället valt att gå andra vägar för att foga in 

nya ämnen och skapa nya relationer mellan ämnen. För att foga in nya ämnen har istället gästvänligheten hos 

notationen utnyttjats. Detta har skett i den betydelse som Foskett lägger i begreppet, det vill säga att inte bara nya 

ämnen ska kunna fogas in i luckor i systemet, utan även att redan existerande avdelningar ska kunna ges 

utvidgad betydelse. En hel del nya avdelningar har fogats in i de luckor som finns, vilket tyder på att det finns en 

flexibilitet i systemet. I revisionen av huvudavdelningarna X och Y har man dock strävat efter att infoga nya 

ämnen i redan existerande avdelningar att undvika att förändra systemets struktur. Jämförelsen visar att detta 

tillvägagångssätt använts även när det gäller revision av andra huvudavdelningar. Införandet av nya ämnen i 

redan existerande avdelningar sker främst genom utökade eller förändrade rubriker och i andra hand genom en 

förändrad tillämpningstext t.ex. av typen "hit…". Genom att införa nya ämnen i redan existerande avdelningar 

behöver man inte skapa nya underavdelningar och därmed undviker man även eventuella problem med 

strukturen. Dessutom finns risken att om man börjar förändra i strukturen och hierarkierna kan det få 

efterverkningar i en större del av systemet. I vissa fall kan infogandet av nya ämnen i existerande avdelningar i 

 36



SAB7 ses som en rimlig lösning och i andra fall kan man tycka att gästvänligheten utnyttjas i för hög uträckning 

och att skapandet av nya underavdelningar hade varit en bättre utväg. Som t.ex. i utvidgningen av avdelningen 

Qcg - Etikettfrågor till Umgängeskonst, etikettfrågor och andra personliga förhållanden med tillämpningstexten 

"hit råd för utlandsvistelse, hit även borgerlig begravning". Ytterligare ett exempel på detta är Xxfe/Yxfe som 

tidigare hade rubriken Soul i och som genom utvidgning fick den nya rubriken Soul, funk, hip-hop och rap. I ett 

längre perspektiv kan man tänka sig att utnyttjandet av gästvänligheten i större uträckning kan resultera i 

problem med närhetssprincipen och i ett "utplattat" system. Problemen med närhetsprincipen kan uppstå 

eftersom man lockas att placera in nya ämnen eller aspekter av ett ämne i avdelningar tillsammans med andra 

ämnen som egentligen inte är så nära besläktade med varandra att de bör finnas i samma avdelning. Det kan 

jämföras med den fara som tidigare nämnts om att föra in ämnen i existerande luckor som egentligen inte är den 

rätta platsen. Detta tillvägagångssätt kan ses som det motsatta mot UDK:s strävan mot ett facetterat system och 

att bryta ner notationen i enkla ämnen. SAB-systemet kan tendera att plattas ut genom att ämnen förs in i redan 

existerande avdelningar, istället för att nya underavdelningar skapas. Denna utplattning resulterar också i en 

sämre precision i klassificeringen, eftersom det kan finnas ett flertal ämnen under en och samma notation. 

Fördelar med detta tillvägagångssätt är att förändringar av avdelningarnas innehåll kan ske utan större 

efterverkningar. Ämnen och aspekter kan förhållandevis lätt plockas in i avdelningar och flyttas därifrån utan att 

strukturen behöver förändras. 

 

Eliminering av parallell uppdelning 
Det finns en fortsättning av den utvecklingsriktning som Eva Margareta Grahn konstaterade mellan den 5:e och 

6:e upplagan, nämligen att avdelningar som egentligen inte behöver listas och som kan skapas genom 

anvisningar ändå listas i systemet. Grahn tolkade detta som att det inte handlade om reella utvidgningar och att 

det var fråga om redundans, d.v.s. övertydlighet. Dessutom menade hon att systemet nu inte endast var till för 

bibliotekarier utan även för användare. Visst kan det vara lättare att använda systemet när avdelningarna listas 

inte bara för bibliotekarier och klassifikatörer utan även för biblioteksanvändare. Det kanske inte bara är en 

uppdaterad terminologi som är viktig för att samtliga användare ska kunna hitta fram till ett dokument. Hur ett 

klassifikationsschema presenteras i rollen som hjälpmedel för återvinning av dokument har naturligtvis också en 

stor betydelse. Det tydligaste exemplet i SAB7 är förändringen av avdelningen Ij. I detta fall har ju förändringen 

t.o.m. inneburit en begränsning av möjligheterna till klassificering. Ytterligare exempel är Ep - Högskolor som 

nu också räknas upp. Dessa exempel kan tolkas som eliminering av parallell uppdelning, d.v.s. att möjligheten 

att uppdela en avdelning enligt en annan försvinner. Parallell uppdelning framträder genom en hänvisningstext, 

t.ex. avdelning x uppdelas enligt avdelning y. Fallet med listningen av Tornedalsfinska som faktiskt också 

tidigare kunde skapas genom anvisningar kanske snarare ska ses som en markering att man tar hänsyn till och 

gör minoritetsgrupper synliga. Hos UDK kan vi se att man också vill frångå sådan parallell uppdelning i syfte att 

klargöra varje ämnes unika betydelse. Detta ingår i strategin att utveckla UDK till ett facetterat system och 

omforma alla sammansatta ämnen till enkla. Det kan tyckas vara en motsägelse att räkna upp avdelningar 

bestående av sammansatta och komplexa ämnen som tidigare inte räknats upp i ett system som vill bli mer 

facetterat, eftersom det är ett karaktärsdrag hos enumerativa klassifikationssystem. I SAB-systemets fall tror jag 

att det snarare handlar om att göra systemet mer användarvänligt och tydligt. I exemplet med Ep - Högskolor kan 

man se vilken konsekvens det får om en tillämpningstext av typen "uppdelas enligt" faller bort. Med detta 
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bortfall försvinner de avdelningar som kunde bildas med hjälp av denna tillämpningstext i 

klassifikationsschemat. 

 

Ideologikritisk medvetenhet? 
Finns det spår av en ideologikritisk medvetenhet i revisionen? Exempel på ideologikritisk medvetenhet kan t.ex. 

vara dessa punkter från DDC:s revideringspolicy: att försöka minska den kristna prägeln och att använda en 

terminologi som sociala och nationella folkgrupper själva föredrar. Enligt Hope A. Olson placeras 

marginaliserade grupper i samhället långt ner i hierarkier eller klumpas ihop i vida och oprecisa klasser. 

Dessutom menar hon att närhetsprincipen och placeringen av ämnen visar ett ställningstagande hos den eller de 

som skapat eller utvecklat klassifikationssystemet. Några förändringar kan kopplas till en ideologikritisk 

medvetenhet, t.ex. flyttningen av Zigenarnas folkkultur. Från att varit placerad mellan Ms - Polarländerna och 

Mu - Bebyggelse och byggnader har den flyttats till Mat som underavdelning till Ma - Europa: allmänt 

tillsammans med Mak - Kelterna. Enligt närhetsprincipen så kan det tolkas som att romer inte har någon 

släktskap med bebyggelse och byggnader. Intentionen med flyttningen av denna avdelning var enligt 

arbetsgrupperna att kunna skapa ett geografiskt strecktillägg. Utifrån ett ideologikritiskt perspektiv kan dock 

detta ses som att minoriteter klumpas ihop, d.v.s. att de grupper som anses vara utan egen nation ska få ett 

speciellt strecktillägg. Ytterligare ett exempel är strecktillägget -cs som skapats för samer. Även detta skulle 

kunna tolkas som en form av normering eller försök att uppnå ett enhetligt schema, d.v.s. att sådana folkgrupper 

ska sammanföras och få ett speciellt strecktillägg. Sedan tidigare i SAB6 finns sådana strecktillägg för kelter, 

basker, judar, kurder, syrianer samt indianer i Nordamerika, Centralamerika och Sydamerika. Men det är inte 

konsekvent utfört, t.ex. det finns inte sådana tillägg för inuiter eller aboriginer. Inuiterna förs till Ms - 

Polarländerna med möjlighet till geografisk uppdelning enligt N. Aboriginer nämns inte ens i 

klassifikationsschemat, men finns dock som ämnesord till avdelningen Mra - Etnografi: Australien. 

 

Förändringen av rubriken till avdelningen Vnam som tidigare var Barn och kvinnomisshandel som ändrats till 

Misshandel och vanvård kan också ses ur ett ideologikritiskt perspektiv. Nu utesluts inte möjligheten att män 

också kan tillhöra de misshandlade eller vanvårdade. Visserligen har inte misshandel av män fått någon 

underavdelning som barnen och kvinnorna har. Detta kan hänföras till Joachim Hanssons begrepp inkludering 

genom särskiljning, där mannen är norm och därför inte behöver nämnas i systemet.  

 

Flyttningen av Tecken och åtbördsspråk för handikappade från Eubt som underavdelning till Eu - Elever med 

särskilda behov och Eub - Hörselskadade har gett teckenspråk en utökad innebörd från att i SAB6 endast ha 

varit relaterat till undervisning. Nya avdelningar har skapats inom H - Skönlitteratur, Hå - Skönlitteratur på 

teckenspråk, och inom E, Eabfå - Undervisning i teckenspråk under Språkundervisning. Inom H och F har 

teckenspråk hamnat efter Fy - Konstgjorda språk. Trots placeringen kan ändå slutsatsen dras att ämnet fått en 

något upprättad ställning i systemet och att det behandlas som ett eget språk. Orsaken till förflyttningen var, som 

tidigare nämnts, var en påtryckning från Talboks- och punktskriftsbiblioteket och inte initierat av SAB-

kommittén eller någon av undergrupperna. 

 

De ideologikritiska drag som finns i DDC:s policy handlar om att minska den kristna prägeln och att 

terminologin ska vara "gångbar, hänsynstagande och reflektera internationell användning". Förändringarna i 
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SAB-systemets klassifikationsschema när det gäller avdelningen C - Religion är nära nog obefintliga. Ser vi 

tillbaka på de två tidigare revisionerna, 1956 och 1984, har antalet avdelningar under Kristendomen nästan 

fördubblats vid båda tillfällena. Denna utveckling har nu stannat av och endast en enda avdelning har tillkommit 

under Kristendomen i SAB7. Men det finns inte heller några tecken på att andra religioner lyfts fram eller utökas 

genom nya avdelningar eller andra inlägg. Resten av huvudavdelningen för religion har inte fått en enda ny 

avdelning. Någon tendens till att minska den kristna prägeln genom förändring av terminologi kan heller inte 

urskiljas. En enda rubrikändring har skett med anknytning till religion, nämligen Xs/Ys - Gudtjänstmusik som 

blivit Religiös musik. Onekligen uttrycks i tankegångarna kring förändringen att den gamla rubriken 

Gudtjänstmusik var direkt missvisande för vissa religioner, men frågan är om det åsyftar att det därmed var svårt 

att klassificera dessa "vissa" religioners musik eller om det verkligen var ett uttryck för ett ideologikritiskt 

tänkande. 

 

Principer för utvecklingen av SAB-systemet 
De revideringsmetoder som kan urskiljas i protokollen är bl.a. den metod som kallas för "odensemetoden" och 

som användes redan vid den första stora revisionen som slutfördes 1956. Den innebär att man ser hur liknande 

problem lösts inom andra klassifikationssystem och avdelningar skapas och ämnen införs i systemet efter hur de 

andra systemen ser ut. Ett exempel på resultat av jämförelse med andra klassifikationssystem är skapandet av 

avdelningen Bv och utvidgningen av avdelningen Puc - Datanät och datakommunikation. SAB-kommittén 

gjorde en internationell översikt av hur dessa ämnen behandlats i andra klassifikationssystem. Det visade sig att 

andra system inte skapat nya avdelningar för dessa ämnen. Kommittén beslutade att göra förändringarna, trots att 

det var riskfyllt på grund av att utvecklingen går så snabbt och att den kan ta en annan riktning än vad som var 

förväntat (KKS-meddelanden 1996:4, s 4). Det här exemplet är det enda som tydligt visar hur SAB-kommittén 

och undergrupperna handlat vid jämförelse med andra klassifikationssystem. Det finns en antydan till att literary 

warrant används, som kan sägas vara en metod för indelning. En ledtråd till detta finns i ett protokoll från 

Klassifikationsgruppen och det gäller hur ämnesord ska föras in i SAB-systemet. Där nämns att "det måste 

finnas böcker i ämnet först" innan orden förs in (Protokoll från Klassifikationsgruppen 1990-05-08). Literary 

warrant är sammankopplat med en pragmatisk hållning till klassifikation och det är föga förvånande att en sådan 

hållning finns i Klassifikationsgruppen, eftersom de som varit med i gruppen under perioden har stor praktisk 

erfarenhet av klassifikation. För övrigt är det också Klassifikationsgruppen som framlägger förslag om 

utbyggnader och inplaceringar av nya ämnen i schemat. En pragmatisk hållning kanske är nära till hands för 

dessa "praktiker" och att se till dokumenten och att deras innehåll måste kunna klassificeras tillfredställande. Vid 

användning av odensemetoden kan det kanske vara svårt att veta vilken indelningsgrund som egentligen råder. 

Vilken indelningsgrund användes vid skapandet och vid eventuella revideringar av en avdelning som man jämför 

med? När det gäller literary warrant så används den uteslutande av LCC och det nämns när det gäller DDC att 

man där tvingats använda den vid revideringar. Det kan antyda att en pragmatisk hållning i utveckling av 

klassifikationssystem inte ses som lika "bra" som en teoretisk. Vissa forskare framhåller dock att den 

pragmatiska hållningen är överlägsen för att utveckla eller skapa klassifikationssystem. Denna inställning är 

tydlig hos Foskett och kan anas hos Jennifer Rowley. Foskett sträcker sig så långt att ett klassifikationssystem 

måste baseras på de dokument som klassificeras och inte på rent teoretiska överväganden. Om inte hänsyn tas till 

den information som förs in, kommer inte återvinningen att fungera. Literary warrant är som indelningsgrund 
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m.a.o. av stor betydelse vid revideringar och därmed har den stor påverkan på hur klassifikationssystem 

utvecklas.  

 

Joacim Hanssons översikt över vad ett klassifikationssystem kan korrespondera mot gäller vad systemet 

korresponderar mot utöver innehållet i dokumenten som klassificeras. Även om hans översikt gäller rent 

teoretiska aspekter av klassifikation, skulle jag vilja tillägga den praktiska aspekten att böckernas innehåll och 

relationerna mellan ämnena i dessa, d.v.s. literary warrant, skulle kunna vara en av indelningsgrunderna inom 

Hanssons tredje punkt som rör sätt att förhålla sig till universella klassifikationssystem. Den innebär att ett 

system korresponderar mot det samhälle i vilket det tillkommer och fungerar och att det oundvikligen speglar det 

samhälle som det tillkommit i. Enligt detta förslag skulle klassifikationssystemet kunna korrespondera mot 

produktionen av dokument inom ett samhälle, eller uttryckt i en annan term - mot "medievärlden". Kanske kan 

på detta vis olika typer av kunskap som Joacim Hansson nämner som t.ex. praktisk, förströelserelaterad och 

andlig fogas in i systemet, eftersom sådana kunskaper med stor sannolikhet förekommer i den medieproduktion 

som klassifikationssystemet korresponderar mot.  

 

För övrigt är det inte fruktbart att endast se till klassifikationens teoretiska sida när det gäller utveckling av 

klassifikationssystem. Det är viktigt att vara medveten om vilken indelningsgrund man väljer att använda i 

utvecklingen, men klassifikationssystemet måste också fungera som ett effektivt återvinningssystem. Därför är 

min övertygelse att de teoretiska och praktiska aspekterna måste mötas i utvecklingsarbetet. När det gäller 

literary warrant kan man i och för sig ställa frågan om det är möjligt att uteslutande använda sig av relationerna 

mellan ämnena i dokumenten som indelningsgrund. Hur kan man t.ex. urskilja överordnade och underordnade 

ämnen i ett sådant sammanhang? Karin Pettersson har ju visat att literary warrant inte efterlevs i SAB-systemet. 

Hon menar att litteraturens innehåll inte stämmer överens med de avdelningar som finns (Petterson 2001, s 53). 

Jag har dock kunnat se i protokollen en indikation på att principen används, men att även andra 

indelningsgrunder spelar in. När SAB-kommittén och undergrupperna rådfrågat experter utifrån kan givetvis 

deras sätt att strukturera ett ämnesområde bli gällande. Resultatet blir då att en blandning av olika 

indelningsgrunder används vid revisioner. 

 

De revisionsprinciper som kan spåras i jämförelsen mellan SAB6 och SAB7 är främst knutna till 

klassifikationsteoretiska metoder som utnyttjande av gästvänlighet, bibehållande av stabilitet, normering, 

återanvändning av notation och eliminering av parallell uppdelning. Dessa principer berättar om hur ämnen 

fogas in, hur stabilitet bibehålls genom förändring av vissa delar och att schemat kan bli enklare att använda. Att 

spåra en ideologikritisk medvetenhet i förändringarna är svårare eftersom tendenserna är vaga och 

motsägelsefulla. Det är inte metoden som skapar denna bild, utan resultatens karaktär. Den kristna prägeln har 

inte minskat, men avdelningen för kristendom har slutat att växa. Flyttningarna av Zigenarnas folkkultur och 

Teckenspråk kan ses som dessa ämnen fått en något rättvisare ställning i systemet. Frågan är vad som i första 

hand styr besluten, de rent klassifikationsteoretiska eller de ideologikritiska aspekterna. I fallet med teckenspråk 

förorsakades flytten av en påtryckning utifrån och flyttningen av Zigenarnas folkkultur sägs i ett KKS-

meddelande ha skett för att kunna skapa ett strecktillägg. Det sammantagna intrycket är att det inte funnits någon 

ideologikritisk medvetenhet i utvecklingen av SAB-systemet under perioden 1985-1997. De 

klassifikationsteoretiska, eller snarare klassifikationspraktiska, aspekterna går före de ideologikritiska. 
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Slutsatser 
Syftet med uppsatsen är att jämföra SAB-systemens klassifikationsscheman från 1985 och 1997 för att se vilka 

typer av förändringar som gjorts och att utreda hur dessa förändringar förhåller sig till utveckling av andra 

universella klassifikationssystem och till teorier kring utvecklingsarbete. Utifrån detta ska principer för 

utvecklingen av SAB-systemet försöka urskiljas. Syftet har delats upp i tre frågeställningar och här följer en 

genomgång av de resultat och slutsatser som belyser dessa.  

 

• Vilka typer av förändringar har gjorts av SAB-systemet under perioden 1984-1997 och vilken karaktär 

har dessa förändringar? 

 

Möjligheten att använda geografiska och kronologiska tilläggsbeteckningar har spritts i systemet. De geografiska 

tilläggsbeteckningarna kan "vid behov" användas överallt i SAB-systemet, åtminstone av forskningsbiblioteken. 

En aspekt av geografiskt tillägg har fått utökat användningsområde, nämligen bokstaven x, som används för att 

beteckna verksamhet i annat land. Parallell uppdelning har tagits bort inom avdelningarna Ij - Musik och Ep - 

Högskolor. Ett fåtal avdelningar har flyttats eller tagits bort och endast i ett par fall har hierarkier stuvats om. 

Många av de nya avdelningar som tillkommit i SAB7 har kunnat föras in i existerande luckor, vilket tyder på att 

det finns en flexibilitet i systemet. Innehållet i redan existerande avdelningar har utökas i första hand genom att 

rubriker förändrats och i andra hand genom förändringar i tillämpningstexten.  

 

Metoden att jämföra dessa två upplagor med varandra har inte varit problemfri. Det är främst kategoriseringen av 

förändringarna som varit problematisk. Dels faller vissa förändringar in i fler kategorier, dels förekommer 

förändringar som kan se ut att vara av en viss typ, men egentligen visar sig vara något annat. Exempel på det 

sistnämnda är eliminering av parallell uppdelning som kan se ut som nya avdelningar. I vissa fall har det varit 

väldigt svårt att se vad som egentligen hänt. Detta gäller särskilt infogade nya ämnen, då det varit knepigt att se 

om det verkligen är ett nytt ämne eller om det funnits tidigare.  

 

• Hur förhåller sig dessa förändringar till utveckling av andra universella klassifikationssystem och till 

teorier som berör utvecklingsarbete? 

 

Den utökade möjligheten att använda allmänna tilläggsbeteckningar i schemat främst genom spridningen av 

möjligheten att använda geografiska och kronologiska tilläggsbeteckningar, kan i jämförelse med UDK tolkas 

som utökade möjligheter till syntes. Inom UDK utökades användningsområdet för hjälptabellerna som ett steg i 

strategin att utveckla systemet till ett mer analytiskt-syntetiskt sådant. Även i revisionspolicyn för DDC finns en 

punkt som säger att användning av syntes i systemet ska öka. Den utökade användningen av geografiska 

tilläggsbeteckningar kan också ses som ett uttryck för normering, d.v.s. att systemet ska vara mer konsekvent 

uppbyggt och att eliminera undantag från huvudregler. Denna normering kan också ses i förändringar av rubriker 

inom avdelningen U. Normeringen kan ge systemet en förutsägbarhet och gör det därmed enklare att använda 

det. Schemat har också blivit enklare att använda genom att parallell uppdelning tagits bort. Inom UDK har 

denna utveckling också skett, för att innebörden av varje begrepp i schemat ska göras tydligare. För att bibehålla 

stabilitet utförs förändringar inom vissa områden, såsom också sker inom DDC, UDK och LCC. Nya ämnen förs 
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in i schemat genom att notationens gästvänlighet utnyttjas. Detta betyder, såsom Foskett lägger i detta begrepp, 

att nya avdelningar kan föras in i luckor i systemet, men även att ämnen förs in i redan existerande avdelningar. I 

det senare fallet sker det i första hand genom att rubriker ges utökat innehåll och i andra hand genom tillägg i 

avdelningens tillämpningstext. På sikt kan dock SAB-systemet tendera att plattas ut genom att ämnen förs in i 

redan existerande avdelningar, istället för att skapa nya underavdelningar. 

 

• Vilka slutsatser kan dras utifrån detta om vilka principer som SAB-systemet har utvecklats efter? 

 

I den 7:e upplagan av SAB-systemet har vissa principer för utvecklingen kunnat urskiljas. Förändringarna har 

varit möjliga att koppla till klassifikationsteori och i viss mån till hur andra universella klassifikationssystem 

utvecklas. Detta kan ses i hur ämnen förs in i systemet och hur de plockas bort, hur möjligheterna till syntes har 

ökat och att det finns en strävan mot att göra systemet enklare att använda genom normering och eliminering av 

parallell uppdelning. Slutsatser har också varit möjliga att dra om det funnits en ideologikritisk medvetenhet i 

revisionen, p.g.a. att det finns analysinstrument som kan användas. Analysen visar dock att det inte funnits någon 

ideologikritisk medvetenhet i revisionen. När det gäller revisionsmetoder finns det ledtrådar i protokoll från 

Klassifikationsgruppen och Musikgruppen om vilka metoder som kan ha använts, som t.ex. jämförelser med 

andra klassifikationssystem, d.v.s. odensemetoden, och indelningsgrunden literary warrant. Dessa ledtrådar kan 

endast ses som indikationer och kan inte ge information om i vilken uträckning de använts och vilket genomslag 

de fått i revisionen. Hur förhåller sig mina resultat och tolkningar till hur arbetsgrupperna ser på sitt arbete? Det 

kan finnas en diskrepans däremellan. Ett synligt exempel är att jag tolkade de förändrade rubrikerna inom U som 

normering, medan arbetsgrupperna kallade det för modernisering.  
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Sammanfattning 
Syftet med arbetet var att jämföra SAB-systemens klassifikationsscheman från 1985 och 1997 för att se vilka 

typer av förändringar som gjorts samt att försöka utreda hur dessa förändringar förhåller sig till utveckling av 

andra universella klassifikationssystem och till teorier som berör utvecklingsarbete. Utifrån detta skulle de 

principer som SAB-systemet utvecklats efter under perioden 1985-1997 försöka urskiljas. 

 

Frågställningarna var: 

• Vilka typer av förändringar har gjorts av SAB-systemet under perioden 1984-1997 och vilken karaktär 

har dessa förändringar? 

• Hur förhåller sig dessa förändringar till utveckling av andra universella klassifikationssystem och till 

teorier som berör utvecklingsarbete? 

• Vilka slutsatser kan dras utifrån detta om vilka principer som SAB-systemet har utvecklats efter? 

 

Den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen baseras på att riktlinjer för utvecklingsarbetet ses som en typ av 

underliggande struktur och intentionen var att försöka se om utvecklingsprinciper kunde spåras i förändringarna i 

SAB-systemet.  

 

För att få en översikt över i hur dessa utvecklingsprinciper eller riktlinjer för utvecklingsarbete kan se ut gjordes 

en orientering i de tre mest använda klassifikationssystemen i världen DDC, UDK och LCC. DDC visade sig ha 

den mest allomfattande policyn där schemat ska bli enklare att använda genom bl.a. normering. Facetteringen 

ska öka genom ökad användning av syntes i systemet, terminologin ska hållas uppdaterad och vara politiskt 

korrekt samt hänsyn ska tas till internationella behov och den amerikanska och kristna prägeln på systemet ska 

om möjligt minskas. Inom UDK ligger fokus på att utveckla systemet till ett helt igenom facetterat sådant. Detta 

ska ske genom att alla ämnen som återges i schemat ska vara enkla ämnen. Med hjälp av att ta bort parallell 

uppdelning så klargörs innebörden av varje begrepp. Utvecklingen av LCC har handlat om att försöka bringa 

stadga åt systemet, eftersom det fortfarande är mycket osammanhängande och egentligen saknar övergripande 

regler. Gemensamt för de tre systemen är att revisioner görs inom utvalda avdelningar eller underavdelningar för 

att bibehålla stabilitet. 

 

Protokollen från SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation, Klassifikationsgruppen och 

Musikgruppen ger några ledtrådar till efter vilka riktlinjer eller principer som utvecklingsarbetet utförts. 

Jämförelser med andra klassifikationssystem har gjorts t.ex. DDC och det danska klassifikationssystemet DK5. I 

vilken grad dessa jämförelser påverkat utvecklingen är svårt att säga utifrån materialet. Experter utifrån har 

rådfrågats för förslag om ändringar. När det gäller hur förändringar skall göras så har man försökt begränsa 

antalet nya avdelningar till ett minimum och föra nya företeelser till redan existerande avdelningar. I ett KKS-

meddelande sägs att man även varit restriktiv i slopandet av avdelningar och frikostig med tillämpningstexter av 

typen "hit…" En indelningsprincip har kunnat spåras i protokollen, nämligen literary warrant. 

 

Jämförelsen av SAB6 och SAB7 visar att de största förändringarna skett inom avdelningarna för musik, 

nämligen Ij, X och Y. Möjligheten att använda geografiska och kronologiska tilläggsbeteckningar har spritts i 
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systemet. De geografiska tilläggsbeteckningarna kan "vid behov" användas överallt i SAB-systemet, åtminstone 

av forskningsbiblioteken. En aspekt av geografiskt tillägg har fått utökat användningsområde, nämligen 

bokstaven x, som används för att beteckna verksamhet i annat land. Jämförelsen visar också att parallell 

uppdelning har tagits bort inom avdelningen Ij - Musik och Ep - Högskolor. Endast i ett fåtal fall har avdelningar 

flyttats eller tagits bort och hierarkier stuvats om. Många av de nya avdelningar som tillkommit i SAB7 har 

kunnat föras in i existerande luckor, vilket tyder på att det finns en flexibilitet i systemet. Innehållet i redan 

existerande avdelningar har utökas i första hand genom att rubriker förändrats och i andra hand genom 

förändringar i tillämpningstexten.  

 

Analysen visar att möjligheter till syntes har ökat genom spridningen av möjlighet till geografisk och 

kronologisk uppdelning. Schemat har blivit enklare att använda genom att man tagit bort parallell uppdelning 

och genom normering av schemat. Denna normering kan spåras bl.a. i att möjlighet till geografisk uppdelning i 

princip spridits till hela schemat och i utformningen av rubriker inom avdelningen U. För att bibehålla stabilitet 

utförs förändringar inom vissa avdelningar. Nya ämnen förs in i schemat genom att notationens gästvänlighet 

utnyttjas. Detta innebär att nya avdelningar kan föras in i luckor i systemet, men även att ämnen förs in i redan 

existerande avdelningar. Det senare tillvägagångssättet kan i ett längre perspektiv komma att platta ut 

klassifikationssystemet genom att ämnen förs in i redan existerande avdelningar, istället för att skapa nya 

underavdelningar. Denna utplattning resulterar även i en sämre precision i klassificeringen, eftersom det kan 

finnas ett flertal ämnen under en och samma notation. Analysen visar också att det inte funnits någon 

ideologikritisk medvetenhet i revisionen. När det gäller revisionsmetoder finns det ledtrådar i protokoll från 

Klassifikationsgruppen och Musikgruppen om vilka metoder som kan ha använts, som t.ex. jämförelser med 

andra klassifikationssystem och indelningsgrunden literary warrant. Dessa ledtrådar kan endast ses som 

indikationer och kan inte ge information om i vilken uträckning de använts och vilket genomslag de fått i 

revisionen. 
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Ordlista 
Analytiskt-syntetiska eller facetterade klassifikationssystem  

I ett analytiskt-syntetiskt eller facetterat klassifikationssystem listas endast enkla ämnen och sammansatta och 

komplexa ämnen bildas vid klassificeringen när de sätts ihop enligt en bestämd citeringsordning (Benito 2000, s 

104). 

 

Citeringsordning 

Citeringsordning är den bestämda ordning i vilken klasser eller facetter ska placeras i en notation. En känd 

citeringsordning är Ranganathans PMEST, Personlighet, Materia, Energi, Plats och Tid (Benito 2000, s 107). Att 

hitta citeringsordningen i SAB-systemet är inte så lätt, eftersom den inte beskrivs på ett och samma ställe i 

schemat. Den är uppsplittrad på olika ställen i hjälptabellerna och dessutom finns hänvisningar till 

huvudavdelningarna (Bengtzelius & Davidsson 2001, s 55). 

 

Enkla, sammansatta och komplexa ämnen 

Ett enkelt ämne består av endast av en facett eller aspekt av ett ämne, t.ex. politik. Ett sammansatt ämne består 

av två eller flera enkla ämnen från samma huvudklass som kombineras t.ex. katter och hundar. Ett komplext 

ämne däremot består av två eller flera ämnen från olika huvudklasser (Marcella & Newton 1994, s 18). 

 

Enumerativa klassifikationssystem 

I ett enumerativt klassifikationssystem uppräknas eller listas i princip alla ämnen. Ämnena är uppdelade i 

huvudklasser, som sedan delas upp i underklasser. Uppdelning sker tills önskad grad av specificitet är nådd. Vid 

varje steg i uppdelningen används en specifik indelningsgrund som t.ex. språk eller tidsperiod. I schemat listas 

både enkla, sammansatta och komplexa ämnen (Benito 2000, s.104, Marcella & Newton 1994, s 18; Rowely 

1992, 180). 

 

Facett 

"En komponent i ett komplext [eller sammansatt] ämne som återkommer vid ämnets vidareindelning, t.ex. 

formfacett som läromedel, ordbok, bibliografi, geografiskt facett, språkfacett, litterär genre. Den motsvaras ofta 

av tilläggsbeteckningar i klassifikationssystemen" (Benito 2002).  

 

Syntes 

Syntes är likvärdigt med ordet facettering. Ökad syntes eller facettering innebär ofta en utökad användning av 

tilläggsbeteckningar, som utgör facetterna (jämför med ordet facett). 
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Förkortningar 
 

BTJ Bibliotekstjänst AB 

DDC Dewey Decimal Classification 

DFI Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning 

EPC Editorial Policy Committee 

FID Féderation Internationale d'Information et de Documentation  

FBR Forskningsbiblioteksrådet 

KB Kungliga biblioteket 

KRS Katalogiseringsregler för svenska bibliotek 

LCC Library of Congress Classification 

LCSH Library of Congress subject headings 

OCLC Online Computer Library Center 

SAB Sveriges allmänna biblioteksförening (numer Svensk Biblioteksförening) 

UDK Universella decimalklassifikationen (även känt som UDC = Universal Decimal Classification) 
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