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Inledning 

Bibliotek har i alla tider, allt ifrån lertavlorna i Ebla och papyrusrullarna i 
Alexandria till tryckta böcker och elektroniska tidskrifter i dagens svenska 
forsknings- och folkbibliotek, bland annat haft till uppgift att tillhandahålla 
material och information till sina användare. När samlingarna i ett bibliotek 
blir allt större och kanske allt fler olika typer av dokument och ämnen 
representeras krävs något sorts system för, att både bibliotekarie och användare 
ska kunna hitta den information eller det dokument, de letar efter.  

Exempel på sådana system är Dewey decimal classification system (DDC) 
och Universal decimal classification system (UDC). Dessa två system är de 
som används mest internationellt sett. De fungerar genom att ämnen får en 
sifferkod som kan byggas ut för att visa på finare ämnesindelningar. 

I Sverige har vi också ett system men vi har valt att utveckla vårt eget 
system, Klassifikation för svenska bibliotek (SAB-systemet), som istället för 
sifferkoder använder sig av bokstavskoder för att representera olika ämnen. 
Även dessa koder kan byggas ut i underavdelningar. Exempelvis står 
bokstaven ”V” för ”Medicin” medan underavdelningen ”Va” står för 
”Medicinsk genetik, mikrobiologi, immunologi m fl icke kliniska discipliner”1  

Systemet kan på ytan se problemfritt ut men börjar man fundera lite kan 
man ganska raskt komma fram till ett antal problem. Vad händer exempelvis 
om ett dokument behandlar mer än ett ämne? Vem avgör vilket/vilka ämnen ett 
dokument behandlar? Mer filosofiskt kan man också fråga sig vad ett ämne 
egentligen är. 

I den här uppsatsen ska jag nagelfara ämnet historia som det ser ut i det 
svenska klassifikationssystemet. Fungerar systemets utformning vad gäller 
ämnet historia? Kan man tänka sig andra sätt att se på ämnet och 
klassifikationen av det? 

                                                 
1 Noaksson, Anders (red), Klassifikationssystem för svenska bibliotek – 7., omarbetade upplagan 
utarbetad på uppdrag av SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation under redaktion av Anders 
Noaksson i samarbete med klassifikationsgruppen inom SAB:s kommitté för katalogisering och 
klassifikation , Lund, 1997, s. 195. 
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Begreppsdefinitioner 
Det kan redan nu vara på sin plats att förklara några av de begrepp som är 
centrala för uppsatsen. Detta eftersom begreppen redan använts i inledningen 
och återkommer redan i nästa kapitel. Begreppen är inte svåra men 
användningen av dem kan vara något förvillande. 

SAB 
Förkortningen SAB står för Sveriges allmänna biblioteksförening och det är de 
som ger ut det system som används för klassificering vid Sveriges bibliotek.2

Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
Detta är det system för klassificering av böcker och annat material vid 
biblioteken som SAB ger ut. Vid klassificering förkortas detta till ksab samt en 
indikator för vilken upplaga av systemet som använts, exempelvis kssb/7. 

SAB-systemet 
Trots att systemet alltså heter klassifikationssystem för svenska bibliotek och 
förkortas kssb vid klassificering är det termen SAB-systemet som brukar 
användas när man diskuterar systemet. Som exempel på detta kan nämnas att 
redan i förordet till sjunde upplagan av Klassifikationssystem för svenska 
bibliotek övergår man utan någon förklaring till att tala om SAB-systemet.3  
Vad som avses är alltså i slutändan samma sak och inte två olika system. Den 
här uppsatsen kommer inte att frångå mönstret men detta kan vara bra att känna 
till om det någonstans i uppsatsen skulle förefalla läsaren att jag skriver om 
olika saker eller blandar ihop begreppen. 

Nyckelord 
De ord som författaren till, i det här fallet, doktorsavhandlingen tycker bäst 
representerar det ämne som avhandlingen behandlar. Dessa hittas, när de finns, 
vanligen i avhandlingens abstract. 

Ämnesord 
De ord som katalogiserande bibliotekarie till, i det här fallet, 
doktorsavhandlingen tycker bäst representerar det ämne som avhandlingen 
behandlar. Dessa återfinns i avhandlingens katalogposter. 
                                                 
2 Noaksson, s. 7. 
3 Ibid. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med min magisteruppsats är att undersöka hur väl SAB-systemets syn på 
ämnet historia fungerar i praktiken samt att se om systemets förmåga att 
klassificera ämnet historia förändrats över tiden. Detta ska göras genom att 
kritiskt undersöka avdelning K i SAB-systemet samt genom att studera 
avhandlingar i ämnet historia. Avhandlingarnas innehåll kommer 
förhoppningsvis att visa om klassifikationssystemet är relevant för hur ämnet 
ser ut. Självklart kommer också klassificeringen av avhandlingarna att 
studeras. 

En del i detta övergripande syfte blir att ställa systemets uppdelning av 
ämnet, i främst tid och rum, mot en mer tematisk indelning.4 Det finns redan en 
viss antydan till tematisk indelning i systemet vilket jag tycker är mycket 
intressant och jag vill därför försöka se om det vore fruktbart att utöka den 
aspekten samt ge något exempel på hur det i sådana fall skulle kunna se ut.5  

Något som också blir viktigt att undersöka för att nå det övergripande 
syftet är att se på hur systemet ger olika stort utrymme åt olika geografiska 
områden i världen. På samma sätt som kristendomen får väldigt stor plats i 
avdelning C får Sverige och Europa väldigt stort utrymme i avdelning K.6 Jag 
kommer inte att lägga någon sorts etisk aspekt på detta, utan vad som är 
intressant, för den här uppsatsen, är att se om denna indelning speglar 
historieämnet, som det ser ut i avhandlingarna. På samma sätt kan det också 
vara intressant att se om de tidsindelningar, som finns i systemet speglar 
historieämnet som det ser ut i avhandlingarna. Det vill säga, stämmer de 
tidsindelningar som gjorts i systemet överens med historikernas egna 
avgränsningar? 

Relevanta frågeställningar för att nå ovanstående syfte blir; 

Vilka fördelar respektive nackdelar finns med utformningen av 
klassifikationssystemet. Är det en relevant utformning, som speglar ämnet 
historia, så som det ser ut i avhandlingarna? Här blir det till exempel 
viktigt att diskutera, om de olika underavdelningarna är bra när man som 
bibliotekarie ska klassificera exempelvis en doktorsavhandling.  

                                                 
4 Noaksson, s. 94-113.  
5 Se exempelvis ibid, s. 105 där temat Antisemitisk propaganda fått en egen plats i systemet med koden 
Koafhy. 
6 Ibid, s. 30-40 samt 94-113. 
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Har historieämnet förändrats över tid och har klassifikationssystemet i så fall 
förmått följa ämnets utveckling? Undersökningen av avhandlingarna ska 
förhoppningsvis visa, om historieämnet förändrats beroende exempelvis på 
vad det forskas om inom ämnet historia. Om förändringar av det slaget ägt 
rum inom ämnet, blir det av stor vikt att se, om det svenska 
klassifikationssystemet förmått följa och spegla dessa förändringar. 

Vilken klassifikation eller vilka klassifikationer har avhandlingarna fått? Detta 
är i högsta grad intressant, då klassificeringar, som för avhandlingen till 
andra avdelningar än historia, kan peka på, att avdelningen historia i 
klassifikationssystemet inte klarar av att spegla sitt ämne. 

Vilket hyllsignum har avhandlingarna fått på biblioteken? Detta är intressant 
på samma sätt som ovanstående fråga. Det är också en principiell fråga, 
som säger en del om vad biblioteken prioriterar och tycker är viktigt. 

Är det möjligt, eller kanske till och med önskvärt/nödvändigt, att utveckla 
systemet i en mer tematisk inriktning än den nuvarande 
kronologisk/geografiska inriktningen? Beroende på vad svaren blir i de 
ovanstående frågeställningarna blir den här frågan mer eller mindre 
relevant. Om resultatet av mina undersökningar visar på, att 
klassifikationssystemet inte har några som helst problem att spegla ämnet 
historia, skulle man kunna argumentera för, att det inte finns någon mening 
med att diskutera alternativa sätt att klassificera ämnet. Jag vill dock 
hävda, att ett klassifikationssystem aldrig blir helt färdigt eftersom ny 
forskning, nya ämnen och så vidare ständigt kommer att ställa nya krav på 
systemet, därmed måste också alltid en diskussion föras om, hur systemet 
kan förbättras och förändras. 

Vilka ämnesord har biblioteken gett avhandlingarna och vilka nyckelord har 
avhandlingarna fått av sina författare? Eventuella skillnader i detta kan 
också peka på skilda sätt att se på ämnet historia och 
klassifikationssystemets eventuella svårigheter att hantera ämnet.    

Huvudsyftet är alltså att undersöka hur väl SAB-systemets avdelning K speglar 
ämnet historia.  
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Källor 
De källor som används för detta arbete är dels avdelning K i SAB-systemet, ett 
antal doktorsavhandlingar i historia och till sist också de katalogposter som 
dessa avhandlingar fått vid tre svenska universitetsbibliotek. 

 Den aktuella upplagan av klassifikationssystem för svenska bibliotek, den 
sjunde, färdigställdes 1997, den första upplagan kom år 1921.7 I den här 
uppsatsen är det upplagorna fem till och med sju som ska undersökas för att se 
om systemet förmår följa och spegla historieämnets utveckling. Den femte 
upplagan utkom år 19638  och den sjätte år 19849. Systemet består i sin helhet 
av en systematisk del och ett ämnesordsregister, som i sin tur är uppdelat i en 
alfabetisk och en systematisk avdelning.10 I den här uppsatsen är det den 
systematiska delen av systemet, som kommer att studeras. Den systematiska 
delen är som bekant indelad i ämnen av den art som framgår i inledningen till 
detta arbete. Historia är ett sådant ämne. 

Avhandlingarna ska inte läsas från pärm till pärm utan ska istället 
behandlas ungefär som inför en klassificering, eftersom en ganska stor mängd 
avhandlingar ingår i undersökningen kan inte var och en av dem få någon 
närmare presentation. Historikernas avgränsning av sitt ämne, eventuella 
nyckelord och titel är intressant att titta på för, att se om avhandlingarna passar 
in i SAB-systemet, eller om en förändring verkar nödvändig. Varför har jag då 
valt just avhandlingar som material? Per Nyström ger i sin magisteruppsats en 
motivering till detta som håller väl även för föreliggande arbete; 

För undersökningen av en vetandedomän har jag valt att använda mig av dess 
doktorsavhandlingar. Tanken är att just avhandlingar visar tendenser i aktuell forskning, 
samtidigt som dessa tas om hand och namnges och kategoriseras av biblioteken. Då den 
komparativa ansatsen är central är det av vikt att finna ett källmaterial som både namnges 
av biblioteket och domänen själv.11

Till dessa källor kommer alltså också avhandlingarnas katalogposter som gjorts 
på biblioteken. Det är naturligtvis en viktig källa för att kunna se om systemets 
spegling av historieämnet är tillräckligt bra. Anledningen till att katalogposter 
                                                 
7 Noaksson, s. 7-10. 
8 Klassifikationssystem för svenska bibliotek – femte omarbetade och utvidgade upplagan – 1 
Huvudtabell Hjälptabeller, Lund, 1963. (i not fortsättningsvis SAB 5) 
9 Klassifikationssystem för svenska bibliotek – 6., omarbetade upplagan utarbetad på uppdrag av 
SAB/DFI:s styrgrupp för revision av SAB:s klassifikationssystem, Lund 1984. (i not fortsättningsvis SAB 
6) 
10Noaksson, s. 7-10. 
11 Nyström, Per, Vad är ett ämne? – En diskussion kring ämnesbegreppet inom biblioteks- och 
informationsvetenskap utifrån exemplet historia, Uppsala, 2001,  s. 20. 
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från tre universitetsbibliotek ska studeras är att katalogisering, trots de regler 
som finns, är en subjektiv verksamhet. Alltså hoppas jag kunna uttala mig med 
lite mer säkerhet om eventuella resultat, än om bara ett biblioteks katalogposter 
studerats.  

Metod och avgränsningar 
För att kunna uttala mig om klassifikationssystemets förmåga att hantera ämnet 
historia kommer jag som sagt att knyta an till hur det verkligen används i 
praktiken genom att studera hur ett antal doktorsavhandlingar i historia 
katalogiserats med avseende på hyllsignum (placering), klassifikationskoder 
samt ämnesord.  

Som framgått kommer avhandlingar från tre perioder att studeras. Varje 
period kommer att behandla en upplaga av SAB-systemet. De upplagor som 
ingår i undersökningen är den femte, den sjätte och den sjunde som är den som 
används nu. Anledningen till att inte äldre upplagor av SAB-systemet kommer 
att ingå i undersökningen är att arbetet är väldigt tidskrävande och eftersom jag 
är intresserad av hur det ser ut idag och eftersom jag kommer att diskutera en 
alternativ metod/vidareutveckling tyckte jag det är bra att koncentrera mig på 
de senaste upplagorna. Det hade givetvis varit intressant att följa utvecklingen 
ända från den första upplagan, men någonstans måste gränsen dras. En allmän 
översikt av SAB-systemets utveckling kommer dock att presenteras för att visa 
på de stora dragen. 

De tre perioder som jag valt ut för min undersökning är åren 1982-83, 
1992-93 samt 2002-03 och de bibliotek jag valt ut är Lunds 
universitetsbibliotek, Stockholms universitetsbibliotek samt Uppsala 
universitetsbibliotek. Man skulle kunna tänka sig att perioderna borde ha sin 
utgångspunkt i respektive upplagas tillkomstår, vilket jag villigt tillstår var vad 
jag hade tänkt mig, men det har visat sig finnas en förskjutning mellan 
upplagans tillkomstår och det år då den börjar användas vid 
universitetsbiblioteken. Detta fenomen komplicerar naturligtvis 
periodindelningen något och för att få en jämn periodindelning var jag i princip 
tvungen att välja de år jag valt eftersom den nuvarande upplagan inte börjat 
användas förrän 2002 trots att den var färdig 1997.12

                                                 
12 Noaksson, s.7-10. 
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För att göra mina resultat mer representativa har jag alltså beslutat mig för 
att studera avhandlingarnas katalogisering vid tre universitetsbibliotek, vilka 
nämnts ovan. Anledningen till att eventuella resultat borde bli mer säkra i och 
med detta, jämfört med att enbart studera katalogiseringen vid ett 
universitetsbibliotek, är att katalogisering till viss del är en subjektiv 
verksamhet och samma avhandling behöver inte nödvändigtvis ha fått samma 
klassifikation eller samma ämnesord vid alla bibliotek. 

Det finns inte utrymme att studera samtliga avhandlingar i historia som 
producerats inom perioderna. Istället har jag valt att studera de avhandlingar 
som producerats vid de universitet vars biblioteks katalogposter ingår i 
undersökningen, alltså avhandlingar från de historiska institutionerna vid 
Lunds universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Man kan 
förstås hävda att det inte skulle ha någon betydelse om alla studerade 
avhandlingar var producerade vid exempelvis Uppsala universitet men 
eftersom jag nu ska undersöka hur dessa tre universitetsbibliotek katalogiserat 
avhandlingar i historia tycker jag att det blir mer rimligt om samtliga tre 
universitet även representeras genom avhandlingarna och inte bara genom 
katalogposterna. 

Ytterligare en viktig avgränsning har redan påtalats i källdiskussionen men 
den förtjänar att nämnas igen. SAB-systemet består både av en systematisk del 
och ett ämnesordsregister. Även om det hade varit intressant att undersöka 
ämnesordsregistrets funktionalitet och relevans vad gäller historieämnet 
kommer detta inte att ske i denna uppsats. Förvisso spelar ämnesorden en stor 
roll i uppsatsen, men det finns inte utrymme att studera ämnesordsregistret på 
samma sätt som den systematiska delen. 

Jag har också upptäckt, under arbetets gång, att bruket och betydelsen av 
ämnesord och nyckelord har varit och verkar fortfarande vara oklar bland både 
bibliotekarier och institutioner. Jag har därför gjort bedömningen att 
förekomsten av ämnesord och nyckelord i katalogposterna och avhandlingarna 
under undersökningens två första perioder är för låg och/eller sporadisk för att 
en meningsfull jämförande studie ska kunna genomföras. En viss utveckling 
tycks dock ha skett och för den tredje perioden har jag funnit att både 
ämnesord och nyckelord vanligen angetts för avhandlingarna. Därför kommer 
alltså studien av ämnesord och nyckelord enbart att utföras på den sista av de 
tre perioderna.    
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Katalogposterna 
I undersökningen ingår alltså, de tre ovan nämnda, bibliotekens kataloger. 
Närmare bestämt katalogposterna för de avhandlingar som ingår i 
undersökningen. Eftersom antalet avhandlingar är ganska stort har jag valt att 
inte fotnotsbelägga de uppgifter som hämtas från katalogerna, istället hänvisar 
jag till respektive katalog där alla uppgifter om avhandlingarnas 
klassifikationskoder, hyllsignum/placering och ämnesord kan hittas med enkla 
sökningar på avhandlingarnas titlar eller författare. De tre katalogerna är Disa 
(Uppsala universitetsbibliotek)13, Lovisa (Lunds universitetsbibliotek)14 samt 
Substansen (Stockholms universitetsbibliotek)15. Anledningen till detta 
tillvägagångssätt är att fotnoterna annars skulle bli i formen av väldigt långa 
hyperlänkar som skulle ta upp väldigt stort utrymme i uppsatsen. Då 
uppgifterna jag använder lättare kan kontrolleras genom en sökning på titel 
eller författare i någon av de tre katalogerna än genom att skriva av den långa 
hyperlänken i en webbläsares adressfönster fördrog jag denna metod. 

En av de uppgifter i katalogposterna som jag använt mig av i min 
undersökning är hyllsignum/placering, alltså var boken står i biblioteket. Detta 
har föranlett ett metodiskt problem då universitetsbiblioteken ofta har flera 
exemplar av avhandlingarna som kan vara placerade på olika avdelningar i 
biblioteket. Problemet förvärras ytterligare av att universitetsbiblioteken inte 
bara består av ett bibliotek. Det finns huvudbibliotek, institutionsbibliotek och 
andra typer av filialer som alla kan ha avhandlingen ifråga.  

Eftersom mitt syfte inte enbart är att kartlägga avhandlingarnas placering 
har jag inte kunnat redovisa alla de placeringar avhandlingarna har inom ett 
universitetsbibliotek, det finns helt enkelt inte utrymme till det. Istället har jag 
valt att i första hand använda mig av placeringar som säger något om hur 
avhandlingens innehåll klassificeras. Låt oss säga att en avhandling finns i två 
exemplar på ett bibliotek. Det ena exemplaret står i öppen samling i hylla K. 
Det andra exemplaret står i magasin med någon sorts nummerbeteckning. I 
sådana fall har jag valt att använda mig av det exemplar som står i öppen 
samling i hylla K. Jag har också valt att undvika exemplar som är placerade på 
institutionsbibliotek då den institution som vanligen kommer ifråga gällande 
dessa avhandlingar är den historiska. Det skulle kunna ge en skev bild att 

                                                 
13 http://disaweb.ub.uu.se/cgi-bin/chameleon?skin=portal&lng=sv
14 http://lovisa.lub.lu.se/cgi-bin/webgw/chameleon
15 http://cat.sub.su.se/
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använda sig av dessa exemplar när hyllplacering av avhandlingar i historia ska 
undersökas. 

Ett annat metodiskt problem av liknande art är undersökningen av 
ämnesord. Ämnesord finns i flera fält i avhandlingarnas katalogposter och jag 
har varit tvungen att begränsa undersökningen till de ämnesord som återfinns i 
fält 650. Detta innebär att jag inte täcker in samtliga de ämnesord som 
biblioteken gett avhandlingarna. Fält 650 är dock det mest flitigt använda och 
den undersökning jag gjort av detta fält svarar väl upp mot denna uppsats syfte 
även om det naturligtvis varit önskvärt att kunna inkludera alla ämnesordsfält. 

Den tredje aspekten i avhandlingarnas katalogposter som jag undersökt är 
alltså vilken klassifikation som avhandlingen fått. Denna återfinns i fält 084 i 
avhandlingarnas katalogposter. En avhandling kan naturligtvis ha flera olika 
klassifikationer och här har jag tagit med samtliga uppgifter eftersom det 
annars skulle vara omöjligt att uttala sig om klassifikationssystemets förmåga 
att spegla ämnet historia.  

Teori 

Hjørlands domänanalys 
Den teoretiska grunden för denna uppsats utgörs av Hjørlands domänanalys. 
Det finns flera beröringspunkter mellan den och denna uppsats inriktning, 
vilket förhoppningsvis kommer att framgå senare. Jag vill dock poängtera att 
uppsatsen inte är en domänanalys av historieämnet, men möjligen skulle den 
kanske kunna ses som en del av en domänanalys.   

Informationspotential 
Hjørland menar att ett dokuments ämne är dess informationspotential. Denna 
potential kan inte förstås genom dokumentskaparens egna åsikter om 
dokumentet. Inte heller kan den förstås genom individuella användarbehov. 
Istället kan informationspotentialen hos dokumentet förstås genom en 
domänanalys som inbegriper vetenskapsfilosofi, vetenskapssociologi och 
vetenskapshistoria, alltså ett ämnes epistemologi.16

Användet av IR-system (informationsåtervinningssystem), exempelvis 
SAB-systemet blir i detta sammanhang, enligt Hjørland problematiskt. Den 

                                                 
16 Hjørland, Birger, Information seeking and subject representation – An activity-theoretical approach to 
information science, Westport Connecticut, London, 1997, s. 40 f. 
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världsåskådning som systemet står för (någon har producerat systemet) kanske 
inte passar det dokument som ska klassificeras och därmed ”tvingas” 
dokumentet in i ett inaktuellt eller ofunktionellt system. Inte bara resultatet av 
analysen kan bli svårt att hantera utan även själva analysen kan bli felaktig 
eller ofullständig då analysen ofta tar hänsyn till systemets utformning vare sig 
det är ett bra system eller inte. Detta i sig kanske är något som bibliotekarien, 
eller vem det nu vara månde som utför analysen, inte ens är medveten om. 
Hjørland ser dock också en fördel med IR-systemens effekt vid ämnesanalysen. 
Ett IR-systems begränsningar innebär att ämnesanalysen håller sig inom 
rimliga gränser eftersom det inte lönar sig att lägga mer möda på ett dokument 
än vad systemet medger.17

Polyrepresentation 
Ett viktigt begrepp i domänanalysen är polyrepresentation. Ämnen, som 
exempelvis historia och religion, såväl som enskilda dokument är ofta 
ämnesöverskridande och olika ämnen är dessutom ofta intresserade av samma 
sorts fenomen. Därför måste ett dokuments alla informationspotentialer 
utnyttjas. Vid en sökning måste det därför finnas en mängd olika sökingångar. 
Hjörland nämner exempel titel, abstract, fulltext, deskriptorer, 
klassifikationskoder, författare, citeringar, recensioner med mera. Dessa ska 
kunna komplettera varandra och därmed skapas polyrepresentation vilket är en 
föutsättning för att nyttja ett dokuments alla informationspotentialer.18

Mogna och omogna discipliner 
Hjørland vill också skilja mellan ”mogna” (naturvetenskap) och ”omogna” 
(humaniora) vetenskaper. En mogen vetenskap, menar han, är då en vetenskap 
vars ämnesområde är väl definierat med fasta underliggande principer och en 
bra ämnesorganisation. En omogen vetenskap å andra sidan har ingen klar 
ämnesdefinition utan arbetar över flera fält och vet inte riktigt vad 
vetenskapens syfte eller uppgift är.19

För biblioteken kan det vara bra att vara medveten om denna problematik. 
Hjørland hänvisar till en undersökning av Mote som visar på att hjälpbehovet 
är större vid informationssökning inom de omogna ämnena medan forskare 
inom de mogna ämnena vet vad de är ute efter och därmed är mest välbetjänta 
av ett bibliotek som tillåter en hög grad av självservice. Å andra sidan pekar 
                                                 
17 Hjørland, s. 43. 
18 Ibid, s. 47 f. 
19 Ibid, s. 48 f. 
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Hjørland också på undersökningar som visar att forskare inom 
naturvetenskapliga områden oftare kan överlåta sin informationssökning till 
bibliotekarierna än vad humanisterna kan. Detta eftersom forskare inom 
naturvetenskaperna vet vad de är ute efter och kan formulera sina behov vilket 
ofta kan vara betydligt svårare för exempelvis en humanist.20

Ett exempel 
Hjørland är inte bara teoretiker utan menar också att den här sortens teori 
måste gå att använda i praktiken om den ska ha någon mening. Han lyfter själv 
fram några exempel på hur domänanalysen kan användas och ett av dem ska 
presenteras här för att illustrera hur det kan se ut.21

Den bok som Hjørland använder för sitt exempel är Tinne Vammens Rent 
og urent – Hovedstadens piger og fruer 1880-1920. Hjørland börjar med att 
beskriva vad boken behandlar. I korthet handlar den om det hus i Köpenhamn i 
vilket författaren bor och de socialsociologiska relationer som rått mellan de 
kvinnor som tidigare bebott det. I denna bok ser Hjørland en mängd 
informationspotentialer. Den kan vara av intresse för studier inom fält och 
frågor såsom lokalhistoria, genushistoria, socialhistoria, klassrelationer, 
mentalhistoria, familjerelationer, kontakter mellan polis och befolkning, 
facklig organisation, prostitution, sex, pornografi och till sist menar han att den 
även kan vara intressant för en allmänt intresserad läsekrets.  

Vad ska då boken få för ämnesbeskrivning och/eller klassifikation? 
Hjørland menar att det beror på det enskilda biblioteket och dess 
användargrupper. Det innebär att om bibliotekets största användargrupp är 
historiestudenter bör de historierelaterade bitarna av boken lyftas fram i första 
hand. Ideal situation uppstår när olika biblioteks beskrivningar av boken görs 
sökbara i en gemensam databas vilket medför polyrepresentation och nyttjande 
av många av verkets informationspotentialer.22

Forskningsläge 
Vad gäller bibliotekens syn på vad ett ämne är och hur det kan hanteras i SAB-
systemet samt klassifikationsproblem i det samma finns en del skrivet. 

I sin magisteruppsats Vad är ett ämne? En diskussion kring 
ämnesbegreppet inom biblioteks- och informationsvetenskap utifrån exemplet 
                                                 
20 Hjørland. s. 48 f. 
21 Ibid, s. 93-98. 
22 Ibid s. 93 ff. 
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historia, visar Per Nyström på hur biblioteken gärna identifierar ett dokuments 
ämne utifrån dokumentet i sig självt. Detta menar han är problematiskt då det 
leder till en sorts ”naiv realism”. Istället menar Nyström, i Hjørlands anda, att 
epistemologiska hänsyn borde tas. En uppsats eller avhandlings klassificering 
borde alltså inte bara bygga på de företeelser som studeras utan även på de 
teoretiska och metodologiska ansatser, som uppsatsen eller avhandlingen 
bygger på. Huruvida en sådan ansats skulle underlätta för bibliotekarier 
och/eller användare ska jag låta vara osagt. Jag tycker dock att Nyström har en 
poäng i sitt resonemang, eftersom han mycket riktigt påpekar att 
historieforskningen till stora delar svängt från den politiska historien, som 
återspeglas i SAB-systemet, till att mer handla om sociala och kulturella 
frågor, som kanske i längden kräver nya tankar vid klassificering. Nyström 
menar också att inom humaniora är ofta teori och metod en minst lika viktig 
del av en uppsats eller avhandling, som det fenomen, som studeras. 23  

Nyströms arbete ligger i flera fall nära föreliggande arbete. Han har 
nämligen också studerat avhandlingar i historia, deras klassifikation, ämnesord, 
placering i biblioteket samt avhandlingarnas egna nyckelord.24 Det finns dock 
skillnader som jag tycker medför att min studie ändå blir relevant. Nyströms 
övergripande syfte är att utröna vad ett ämne är, i hans fall ämnet historia.25 
Det övergripande syftet med föreliggande arbete är istället att utröna hur väl 
det svenska klassifikationssystemet speglar ämnet så som det ser ut i praktiken, 
exemplifierat genom de avhandlingar som studeras, samt att undersöka om 
systemet kunnat följa eventuella förändringar i ämnet under tidens gång. 
Dessutom har jag ambitionen att diskutera fördelar och nackdelar med en mer 
tematisk klassificering inom ämnet historia, en ansats som saknas i Nyströms 
arbete. 

Nyström pekar också själv på vikten av fler studier inom det område han 
studerat då han bedömer sitt källmaterial som för litet för att dra fullständigt 
säkra slutsatser.26 Det samma kan säkerligen sägas om detta arbete men i och 
med att fler studier genomförs, kan möjligen eventuella resultat säkerställas 
genom jämförelser av de olika studierna.  

Även Malin Janssons magisteruppsats SAB-systemet och ämnet religion – 
En studie av ett klassifikationssystems möjligheter att klassificera en 

                                                 
23 Nyström, s. 54. 
24 Ibid s. 20 ff. 
25 Ibid, s. 20. 
26 Ibid, s. 51. 
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vetenskaplig disciplin27 är intressant för föreliggande arbete. Hon jämför 
universitetens syn på ämnet religion med den syn som framgår i SAB-systemet 
med syftet att, som titeln på hennes arbete antyder, undersöka huruvida SAB-
systemet fyller sin funktion. För att förstå universitetens syn på vad som är 
religion studerar hon deras hemsidor samt grundkursernas litteratur.28 Hon 
kommer fram till att religionsvetenskapen förändrats på universiteten medan 
SAB-systemet inte lyckas följa den utvecklingen till fullo. Kristendomen, som 
har en minst sagt framträdande plats i SAB-systemet, har på universiteten fått 
skarp konkurrens av andra religioner och delämnen, religioner och ämnen som 
inte tillnärmelsevis får samma plats i SAB-systemet som kristendomen.29

På en mer allmän nivå vad gäller det svenska klassifikationssystemet kan 
nämnas Joacim Hanssons magisteruppsats ”Tillblivelsen av 
”Klassifikationssystem för svenska bibliotek”30 samt hans doktorsavhandling 
”Klassifikation, bibliotek och samhälle – En kritisk hermeneutisk studie av 
’Klassifikationssystem för svenska bibliotek’”31 där han bland annat analyserar 
frågan varför Sverige valde att utveckla det egna klassifikationssystemet 
istället för att nyttja ett befintligt.32 Det är en mycket komplex process, som 
beskrivs och analyseras där till exempel de folkbibliotekarier som kämpade för 
systemets tillkomst hamnade utanför klassifikationskommittén, när systemet 
utformades av de, från början, ganska motsträviga akademikerna vid 
forskningsbiblioteken.33  

Systemet utformades alltså av forskningsbibliotekarier, som hade till 
uppgift att betjäna universiteten, vilket blir intressant, när man ser till den 
undersökning jag ska göra och den undersökning av Jansson, som jag 
presenterat ovan, där klassifikationssystemet uppenbarligen inte längre 
motsvarar universitetens forskning och verksamhet fullt ut. 

                                                 
27 Jansson, Malin, SAB-systemet och ämnet religion – En studie av ett klassifikationssystems möjligheter 
att klassificera en vetenskaplig disciplin, Borås, 2004. 
28 Jansson, s. 5 f. 
29 Ibid, s. 52-59. 
30 Hansson, Joacim, Tillblivelsen av ”Klassifikationssystem för svenska bibliotek”, Borås, 1995. 
31 Hansson, Joacim, Klassifikation, bibliotek och samhälle – En kritisk hermeneutisk studie av 
”Klassifikationssystem för svenska bibliotek”, Borås och Göteborg, 1999. 
32 Hansson, 1995, s. 8. 
33 Ibid, s. 76. 
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Bakgrund 

SAB-systemets framväxt och utveckling  
Denna bakgrundsteckning baseras framförallt på Joakim Hanssons 
doktorsavhandling samt Malin Janssons magisteruppsats vilka båda har 
presenterats i forskningsläget. För en utförligare beskrivning av SAB-
systemets framväxt rekommenderas ovanstående verk. Den utveckling som 
presenteras är den allmänna stora utvecklingen. Vad som händer mer specifikt 
inom ämnet historia kommer att presenteras i undersökningskapitlet.  

År 1915 bildades SAB. Föreningen var ett barn av sin tid, framsprungen ur 
de samhällsförändringar i demokratisk riktning som ägde rum under denna tid. 
Föreningens bildande innebar att folkbiblioteken nu stod mer enade än förut 
och fick bättre möjligheter att samverka. 1917 tillsatte SAB en kommitté med 
uppgift att ta fram ett nationellt klassifikationssystem för folkbiblioteken.34  

Även om systemet var tänkt att användas av folkbiblioteken, gick ändå 
uppgiften att utforma systemet till bibliotekarierna vid de akademiska 
institutionerna. Detta trots att dessa i de flesta fall ställt sig väldigt skeptiska 
gentemot folkbibliotekens och SAB:s framväxt liksom mot själva idén om ett 
enhetligt klassifikationssystem. Att det ändå blev dessa bibliotekarier som 
utformade systemet anser Hansson beror på främst två saker. Den ena orsaken 
är att det var bibliotekarierna vid de akademiska institutionerna, som hade den 
kunskap om klassifikation som krävdes. Den andra orsaken är att dessa 
bibliotekarier inte gärna ville släppa ifrån sig den makt och status som 
klassifikationskunskaperna innebar.35 Hansson säger att;  

Ett område fanns dock som de akademiska bibliotekarierna svårligen kunde släppa till en 
generell centralisering utan att vara inblandade och det är den bibliografiska kontrollens. 
Häri låg mycket av själva kärnan i det akademiska bibliotekarievärvet, långt ifrån den 
samhörighet som många folkbibliotekarier kände med i första hand folkskollärarna. SAB-

                                                 
34 Jansson, s. 18. 
35 Hansson, 1999, s. 140 f. 
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systemet kan läsas som en manifestation av de akademiska bibliotekariernas hegemoniska 
anspråk gällande bibliografisk kontroll.36

Det går alltså att konstatera att SAB-systemet till största delen konstruerades 
av bibliotekarier vid de akademiska institutionerna. Detta kan föranleda en 
tanke om att SAB-systemet utformades och anpassades till de akademiska 
institutionernas verksamheter trots, att huvudsyftet med det nya systemet var, 
att ge folkbiblioteken ett gemensamt system. Det finns dock även andra åsikter 
i denna fråga. 

Hansson menar att SAB-systemets koppling till universitetens organisation 
för all del finns men att den inte är så stark som man först kan tro. SAB-
systemets universella karaktär medför att ämnesområden som inte hör till den 
akademiska världen också måste ingå i systemet.37

Som grund för systemet låg de klassifikationsregler som redan användes 
vid de akademiska institutionerna. Sveriges offentliga accessionskatalog, 
systemen vid Kungliga biblioteket och Lunds universitetsbibliotek liksom den 
grundkatalog som skapades 1913-1915 med accessionskatalogen som 
förebild.38

De ämnen som fanns med i systemets första upplaga var i princip de 
samma som finns representerade i den senaste upplagan, nämligen: 

A. Bok- och biblioteksväsen 

B. Skrifter av allmänt och blandat innehåll 

C. Religion 

D. Filosofi 

E. Uppfostran och undervisning 

F. Språkvetenskap 

G. Litteraturvetenskap 

H. Skönlitteratur 

I. Skön konst (med musik och teater) 

J. Arkeologi 

K. Historia 

                                                 
36 Hansson, 1999, s. 141. 
37 Ibid, s.143. 
38 Jansson, s. 19. 
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L. Biografi (med genealogi) 

M. Antropologi och folkkunskap 

N. Geografi 

O. Samhälls- och rättsvetenskap (med nationalekonomi och statistik) 

P. Teknologi 

Q. Ekonomi (med industri, handel och kommunikationer) 

R. Gymnastik, sport, spel och lek 

S. Krigsväsen 

T. Matematik 

U. Naturvetenskap 

V. Medicin39

Det mesta från den första upplagan går alltså att känna igen i den senaste 
upplagan av systemet. Några smärre förändringar har dock skett: 

B. -> Allmänt och blandat 

D. -> Filosofi och psykologi 

I. -> Konst, musik, teater och film 

M. -> Etnografi, socialantropologi och etnologi 

P. -> Teknik, industri och kommunikationer 

Q. -> Ekonomi och näringsväsen 

R. -> Idrott, lek och spel 

S. -> Militärväsen 

X. -> Musikalier 

Y. -> Musikinspelningar 

Ä. -> Tidningar40

Förändringarna är alltså små och i vissa fall enbart moderniseringar, 
exempelvis har det illavarslande ordet krigsväsen bytts ut mot militärväsen. 
                                                 
39 Hansson, 1999, s.143. 
40 Noaksson, s. 5. 

 17



Däremot har en del hänt inom dessa huvudavdelningar och i denna uppsats ska, 
längre fram, förändringarna i avdelning K under de tre senaste upplagorna 
undersökas närmare.  

Historieämnets utveckling i Sverige under 1900-talet 
I föregående kapitel redogjordes för SAB-systemets framväxt. Längre fram i 
uppsatsen kommer dessutom en undersökning av struktur och förändringar i 
avdelning K i systemet att presenteras. För att förstå den undersökningen och 
även för att förstå historieämnet, som är centralt för den här uppsatsen kommer 
här en kort presentation av ämnets utveckling i Sverige under 1900-talet. 

Under det förra seklets början var historieämnet inte det akademiska ämne 
som det är idag. Historieämnet var lika mycket en form av litteraturskrivning 
som en vetenskap.  Harald Hjärne var i mångt och mycket mannen som 
ändrade på detta och gav historieämnet grunden för en ny inriktning. Han 
pläderade för källkritik och problematiserande men efter något tag övergav han 
den problemsökande historieforskningen och blev istället grundare av den 
nationalistiska historieforskningsinriktning som dominerade ämnet fram till 
1900-talets mitt. Han och de många efterföljare och lärjungar som han fick såg 
historieämnet ur en nationalistisk synvinkel. Sverige hade en historisk mission 
som västerlandets värn mot Ryssland och Karl XII lyftes fram som en hjälte 
och historisk personlighet av samma dignitet som Napoleon. Historieämnet 
hade till uppgift att stärka självkänslan i landet.41

Reaktionen mot denna nationalistiska politiska historieskrivning kom från 
Lund genom bröderna Curt och Lauritz Weibull. Med sina stränga källkritiska 
krav på allt material som de arbetade med vände de upp och ned på den 
nationalistiska historieskrivningen. Källmaterial som exempelvis Snorre 
Sturlassons verk maldes sönder av deras kritiska analyser. Även det andra 
världskrigets fasor gjorde sitt till för att dämpa glöden i den nationalistiska 
historieskrivningen, krig och fornstora hjältedåd var helt enkelt inte så fint och 
oproblematiskt som man velat tro.42

Hela det svenska historieämnet upplevde under efterkrigstiden en kris då 
den främste finansiären av forskningen, staten, inte längre lade samma vikt vid 
ämnet, delvis beroende på den starka nationalistiska högerinriktning som 
nyligen rått inom ämnet. Dessutom växte andra akademiska ämnen fram vars 

                                                 
41 Lönnroth, Erik, ”Svensk historieskrivning under 1900-talet”, Historisk tidskrift 1998:3, s. 304 ff. 
42 Ibid, s. 307ff. 
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representanter ersatte historikerna på många positioner i samhället. Som om det 
inte var nog med det förändrades historieämnet även på andra sätt. Erik 
Lönnroth lyfter fram litteraturhistoria och konsthistoria som blev 
litteraturvetenskap och konstvetenskap, ekonomisk historia blev en egen 
disciplin.43 Listan kan göras längre med ämnesövergripande ämnen som Idé 
och lärdomshistoria, Freds- och konfliktvetenskap samt Östeuropastudier. 
Huruvida detta i längden stärker eller försvagar historieämnet kan diskuteras. 

Trots detta menar Lönnroth att ämnet har överlevt krisen och ånyo stärkt 
sin ställning tack vare utbyggnaden av det högre utbildningsväsendet och 
forskningsrådet som finansierat forskningsprojekt och professurer.44

Viktiga forskningsområden inom historieämnet har de senaste årtiondena 
varit, kanske främst, den framväxande genushistorien som på många sätt 
inneburit en omdaning av ämnet och nya fruktbara problemställningar och den 
socialhistoriska kriminologin. Skillnaden mellan den mer svårtillgängliga 
termen socialhistorisk kriminologi och rättshistoria är att den förra fokuserar på 
förövarna, offren och sociala verkningar av brotten, inte på lagtexterna.45

Tron på kvinnohistorieforskningen, som det hette då, var stark i början på 
1980-talet. Det sades bland annat: 

Att skriva kvinnans historia är att förkasta all tidigare historieforskning och börja om från 
början med att omvärdera källorna. Historievetenskapen har definierat bort kvinnorna ur 
historien genom att belysa historien från maktaspekten…46

Under samma tidpunkt som denna spännande nyorientering inom historieämnet 
ägde rum fanns fortfarande saker som bekymrade ledande representanter för 
ämnet. Professor Sune Åkerman menade att historikerna och deras verk 
började bli utredningsmässiga, träaktiga och tillkrånglade rent stilistiskt och 
språkligt. Dessutom kritiserade Åkerman hårt den blinda tro på användningen 
av ”lärda mäns” teorier som började bli allt vanligare. Han menade att det ofta 
inte fanns något samband mellan användandet av sådana teorier och en 
undersöknings konkreta resultat och insikter.47

                                                 
43 Lönnroth, s. 309 f. 
44 Ibid, s. 310. 
45 Jarrick, Arne, ”Historieforskningen inför framtiden – En återblick juni 1998”, Den mångfaldiga 
historien – Tio historiker om forskningen inför framtiden, s.33 f. 
46 Thorsell Lennart, ”Några kvinnohistoriska studier”, Historielärarnas förenings årsskrift 1981-82, s.29. 
47 Åkerman, Sune, ”Svensk historieforskning under efterkrigstiden – Ett försök till en överblick”, 
Historielärarnas förenings årsskrift 1990/1991, s. 15 f. 
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Kejsarens nya kläder kommer ständigt i tankarna vid åsynen av alla dessa teoretiska 
deklarationer i var och varannan doktorsavhandling. Vi har t o m fall av inympande av 
teori i efterhand, på korrekturstadiet, i någon framställning. Detta symboliserar bättre än 
någonting den tvångsmässiga hanteringen av teorier i modern historieforskning! Som 
Ronny Ambjörnsson nyligen påpekat i en tidningsartikel (DN 24.1-91) är det dessutom 
enbart fråga om att testa andras teoretiska ansatser. Några försök görs aldrig bland 
svenska historiker att själva komma upp med något konstruktivt. Man blir enbart lånande 
part.48   

En annan viktig allmän trend som de flesta historiografiska översikter pekar på 
är att den svenska historikerkåren blir allt mer internationaliserad. Den ökade 
användningen av lärda mäns teorier är ett tecken på detta liksom den mängd 
internationella projekt och konferenser som svenska historiker deltar i. Det är 
dock en utveckling där de svenska historikerna än så länge får ses mer som 
tagare än givare och det är fortfarande Sveriges historia som är det främsta 
föremålet för de svenska historikernas intresse.49

 Som avslutning på denna korta genomgång av historieämnets utveckling i 
Sverige presenteras några forskningsområden som varit stora vid de universitet 
som ingår i denna uppsats undersökning. I Uppsala har stormaktstiden, 
folkrörelser och emigration varit stora forskningsområden. I Stockholm har 
stadshistoria fått en särskild professur. I Stockholm har också bedrivits projekt 
om Sverige under andra världskriget, det medeltida Sverige och frihetstiden. I 
Lund har senmedeltida ödegårdsbildning, konflikt- och gränsforskning varit 
viktiga områden. Det har dessutom blivit vanligt med forskning kring 
samtidshistoria vilket ställt ämnet inför nya problem då källmaterialet kan vara 
av helt nya sorter och dessutom kan finnas tillgängligt i oövergripbara 
mängder.50

                                                 
48 Åkerman,  s. 16. 
49 Se till exempel Åkerman, s. 16 samt Österberg, Eva, Historia i Lund, Historielärarnas förenings 
årsskrift 1992/1993, s. 7. 
50 Lönnroth, s. 310. 

 20



Undersökning 

Som framgår i uppsatsens metodavsnitt ska avhandlingar och deras 
katalogposter från tre perioder studeras där varje period motsvarar en upplaga 
av SAB-systemet. Eftersom jag är intresserad av den närmaste tiden är det de 
tre senaste upplagorna av systemet som ska studeras vilket innebär att 
upplagorna fem, sex och sju av systemet undersöks. De studerade perioderna är 
åren 1982-1983, 1992-1993 och 2002-2003. 

Undersökningen av doktorsavhandlingarna, katalogposterna och de olika 
upplagorna av SAB-systemet kommer här att presenteras och analyseras i tre 
övergripande steg där var och en av de undersökta tidsperioderna utgör ett av 
dessa steg.  

De data som använts i tabellerna i undersökningskapitlen nedan och som 
jag grundar mina analyser på finns tillgängliga i tabellsammanställningarna I-
III där varje avhandling finns presenterad med fullständiga referensuppgifter (i 
not), klassifikationskoder och hyllsignum. Varje avhandling kommer först att 
presenteras med de hyllsignum och klassifikationer som den fått av de tre 
biblioteken. Därefter kommer en analys av materialet att göras med 
utgångspunkt från uppsatsens syfte och frågeställningar. I denna analys 
kommer inte bara de data som först presenterats att ingå utan även studien av 
klassifikationssystemet.  

Vad gäller avhandlingarnas hyllsignum/placering kommer endast den del 
av hyllsignumet som har betydelse för tolkningen av hur biblioteket uppfattar 
avhandlingen att redovisas. Därav följer att en avhandling som i Lund har 
placeringen B s83/54 således kommer att redovisas med hyllsignum B. 

På samma sätt kommer avhandlingarnas klassifikationskoder att förenklas 
för tydlighetens skull. Detta berör också klassifikationskoder med klartext där 
klartexten helt sonika tagits bort.51

                                                 
51 All data från katalogposterna som används i undersöknings- och analyskapitel finns att tillgå i 
sammanställningstabellerna, avhandlingarnas abstracts och, för den som vill göra en utförlig kontroll, i 
universitetsbibliotekens kataloger.  
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Undersökningen av klassifikationssystemet kommer, som sagts ovan, 
också att delas in i ovanstående periodindelning. Hur är avdelningen 
strukturerad? Vilka sorters ändringar, tillägg och så vidare har gjorts från 
upplaga fem till sju? Eftersom avdelning K i samtliga studerade upplagor är en 
av systemets mer skrymmande är det inte möjligt att i detalj kommentera alla 
klassifikationskoder och alla förändringar. Diskussionen kommer istället att 
hållas på ett övergripande plan och knytas till de avhandlingar och 
katalogposter som ingår i undersökningen. 

Efter undersökningskapitlet kommer en sammanfattande analys och 
diskussion av resultatet från de olika perioderna att göras samt att en 
diskussion kring tematisk klassificering kontra geografisk och kronologisk 
klassifficering kommer att föras.  

Doktorsavhandlingar 1982-1983 
De avhandlingar som undersökts och de hyllsignum och klassifikationskoder 
de fått av Lunds universitetsbibliotek, Stockholms universitetsbibliotek och 
Uppsala universitetsbibliotek är följande: 

Tabellsammanställning I: Doktorsavhandlingar 1982-1983 redovisade med hyllsignum och 
klassifikationskoder vid Lunds universitetsbibliotek, Stockholms universitetsbibliotek och 
Uppsala universitetsbibliotek 

Den marxistiska publicistiken i Lettland 1912-1914 – En studie i effektiv propaganda52

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum B Exemplar saknas Km 
Klassifikation Bt-mcb  Kmcb.46 
Klassifikation Kmcb.46  Bt-mcb 
Klassifikation Ocgd  Bs-mcb 
Klassifikation   Ocgd 

 
 
 
 
 
 

                                                 
52 Alksnis, Imants, Den marxistiska publicistiken i Lettland 1912-1914 – En studie i effektiv propaganda, 
Lund, 1983. 
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Officerarna och det svenska samhället 1650-170053

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum K Ku-c Kc.42 
Klassifikation Ku-c.42 Ku-c.42 Ku-c.42 
Klassifikation S:kc S:kc S:kc 
Klassifikation  Kv-c.42 Kv-c.42 
Klassifikation  Kc.42 Kc.42 
Klassifikation  Ld  

 
Den historiska argumenteringen – Konstruktion, narration och kolligation – 
förklaringsresonemang hos Nils Ahnlund och Erik Lönnroth54

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum K K:dd K 
Klassifikation K:kc.5 K:dd K:kc.5 
Klassifikation K:d K:kc K:d 
Klassifikation K:dd K:k  
Klassifikation K:kc   

 
Öde sedan stora döden var--- - Bebyggelse och befolkning i norra Vedbo under senmedeltid 
och 1500-tal55

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum N Kcz Kc.3 
Klassifikation Ncbdz Ncbdz Kc.4 
Klassifikation  N.05 Ncbdz 
Klassifikation  Kc.34  

 
 
 
 
 

                                                 
53 Asker, Björn, Officerarna och det svenska samhället 1650-1700, Uppsala, 1983. 
54 Björk, Ragnar, Den historiska argumenteringen – Konstruktion, narration och kolligation – 
förklaringsresonemang hos Nils Ahnlund och Erik Lönnroth, Uppsala, 1983. 
55 Bååth, Käthe, Öde sedan stora döden var--- - Bebyggelse och befolkning i norra Vedbo under 
senmedeltid och 1500-tal, Lund, 1983. 
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The ”interests of civilization”? – Reaction in the United States against the “seizure” of the 
Panama canal zone, 1903-190456

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum K Kqa Kq 
Klassifikation Kqa.5 Kqa.5 Kqa.5 
Klassifikation Kqcg.5 Kqcg.5 Kqcg.5 
Klassifikation   Kqda.5 

 
Folkmakt, folkfront, folkdemokrati – De svenska kommunisterna och demokratifrågan 1943-
197757

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum O Occ Kc.5 
Klassifikation Occ.066 Occ.066 Occ.066 
Klassifikation  Ocge-c Ocge-c 
Klassifikation  Kc.55 Och 
Klassifikation  Ocgaa-c Ocge 
Klassifikation  Ocgde-c  

 
Borgare, smeder och änkor – Ekonomi och befolkning i Eskilstuna gamla stad och Fristad 
1750-1850 58

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum K Kcz Kc.45-49 
Klassifikation Kc.45 Kc.45 Kc.45 
Klassifikation Kc.46 Kc.46 Kc.46 
Klassifikation Ncacz Ncacz Ncacz 
Klassifikation  Kcacz  
Klassifikation  Kc.4  

 
 
 

                                                 
56 Graham, Terence, The ”interests of civilization”? – Reaction in the United States against the “seizure” 
of the Panama canal zone, 1903-1904, Stockholm, 1983. 
57 Holmberg, Håkan, Folkmakt, folkfront, folkdemokrati – De svenska kommunisterna och 
demokratifrågan 1943-1977, Uppsala, 1982. 
58 Hörsell, Ann, Borgare, smeder och änkor – Ekonomi och befolning i Eskilstuna gamla stad och Fristad 
1750-1850, Uppsala, 1983. 
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Kalmar under 1600-talet – Omland, handel och krediter59

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum N Kv-c Magasin 
Klassifikation Ncbdz Kcz Kv-c.42 
Klassifikation  Ncbdz  
Klassifikation  Kv-c.42  
Klassifikation  Kcbdz  

 
Samhällsförändring och sammanslutningsformer – Det frivilliga föreningsväsendets uppkomst 
och spridning i Husby-Rekarne från omkring 1850-193060

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum N Ku-c Kc.4 
Klassifikation Ncacz Bk-cz Upplaga 6 
Klassifikation  Kcz  
Klassifikation  Ncacz  
Klassifikation  Ku-c.46  
Klassifikation  Ku-c.5  
Klassifikation  Kcacz  

 
Strejken som vapen – Fackföreningar och strejker i Norrköping 1870-191061

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum N Ku-c Ku-c 
Klassifikation Ncbgz Ncbgz Ncbgz 
Klassifikation Ohai-c Ohai-c Ohai-c 
Klassifikation Ohaj-c Ohaj-c Ohaj-c 
Klassifikation  Ku-c.49 Ku-c.49 
Klassifikation   Ohaj 
Klassifikation   Ncz 
Klassifikation   Ohai 
Klassifikation   Kc.49 
                                                 
59 Jansson, Per, Kalmar under 1600-talet – Omland, handel och krediter, Uppsala, 1982. 
60 Jansson, Torkel, Samhällsförändring och sammanslutningsformer – Det frivilliga föreningsväsendets 
uppkomst och spridning i Husby-Rekarne från omkring 1850-1930, Uppsala, 1982. 
61 Johansson, Ingemar, Strejken som vapen – Fackföreningar och strejker i Norrköping 1870-1910, 
Stockholm, 1982. 
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 Kalmar under Gustav Vasa och hans söner62

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum N Kcz Magasin 
Klassifikation Kcz Ncbdz Kcz 
Klassifikation Ncbdz Kcbdz Ncbdz 
Klassifikation  Kc.41 Kc.41 

 
Småstat mot stormakt – Beslutssystemet vid tillkomsten av 1911 års svensk-tyska handels och 
sjöfartstraktat63

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum K Kc.5 Kc.5 
Klassifikation Kc.5 Kc.5 Kc.5 
Klassifikation   Kv-c.5 

 
En industri kommer till stan – Hudiksvall och trävaruindustrin 1855-187664

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum N Kv-c Magasin 
Klassifikation Kcz Kcz Kcz 
Klassifikation Kv-c.46 Kv-c.46 Kv-c.46 
Klassifikation Nccbz Nccbz Nccbz 
Klassifikation  Kccbz Ku-c.46 
Klassifikation   Pha:kc 
Klassifikation   Kc.46 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
62 Lilja, Sven, Kalmar under Gustav Vasa och hans söner, Stockholm, 1983. 
63 Lindberg, Anders, Småstat mot stormakt – Beslutssystemet vid tillkomsten av 1911 års svensk-tyska 
handels och sjöfartstraktat, Lund, 1983. 
64 Lundback, Britt-Marie, En industri kommer till stan – Hudiksvall och trävaruindustrin 1855-1876, 
Uppsala, 1982. 
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Handelspolitik under skärpt konkurrens – England och Sverige 1929-3965  

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum K Magasin Magasin 
Klassifikation Kc.52 Kc.52 Kv-c.5 
Klassifikation Ke.52 Ke.52 Kv-e.5 
Klassifikation  Qad-c  
Klassifikation  Kv-c.5  
Klassifikation  Kv-e.5  

 
Rallareliv – Arbete, familjemönster och levnadsförhållanden för järnvägsarbetare på 
banbyggena i Jämtland-Härjedalen 1912-192866

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum K Ku-c Kc.5 
Klassifikation Ku-c.5 Ku-c.5 Ku-c.5 
Klassifikation Prb:kc Prb:kc Prb:kc 
Klassifikation   Ku-c.52 
Klassifikation   Ppc 
Klassifikation   Ppc:k 
Klassifikation   Ppcb 
Klassifikation   Oj-c 

 
Demokrati, skatterättvisa och ideologisk förändring – Den kommunala självstyrelsen och 
demokratins genombrott67

Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum O Odc Kc.5 
Klassifikation Odcc Odcc Odcc 
Klassifikation  Ocg Och 
Klassifikation   Kc.5 
Klassifikation   Od 

 
 

                                                 
65 Nilsson, Bengt, Handelspolitik under skärpt konkurrens – England och Sverige 1929-39, Lund, 1983. 
66 Nilsson, Runo B.A., Rallareliv – Arbete, familjemönster och levnadsförhållanden för järnvägsarbetare 
på banbyggena i Jämtland-Härjedalen 1912-1928, Uppsala, 1982. 
67 Norrlid, Ingemar, Demokrati, skatterättvisa och idelogisk förändring – Den kommunala självstyrelsen 
och demokratins genombrott, Lund, 1983. 
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Erik XIV, Ivan Groznyj og Katarina Jagellonica68

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum K Kc.41 Kc.41 
Klassifikation Kc.413 Kc.413 Kc.413 
Klassifikation  Lz  Lz  

 
Storskiftet i Ekebyborna – Svensk jordbruksutveckling avspeglad i en östgötasocken69

Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum K Kcz Kv-c.4 
Klassifikation Ku-c.4 Ku-c.4 Upplaga 6 
Klassifikation Kv-c.4 Kv-c.4  
Klassifikation  Kcbgz  

 
Congress and the executive – The making of United States foreign policy 1933-194070

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum K Kqa Kqa 
Klassifikation Kqa.52 Kqa.52 Kqa.52 
Klassifikation Kqa.54 Kqa.54 Kqa.54 
Klassifikation Ocf-qa Ocf-qa  

 
Hur bonden blev lönearbetare – Industrisamhället och den svenska bondeklassens 
omvandling71

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum K Ku-c Ku-c 
Klassifikation Ku-c Ku-c Kv-c.4 
Klassifikation Kv-c Kv-c Ku-c.4 
Klassifikation   Qd-c 
Klassifikation   Q  

                                                 
68 Nävdal-Larsen, Bodil, Erik XIV, Ivan Groznyj og Katarina Jagellonica, Uppsala, 1983. 
69 Olai, Birgitta, Storskiftet i Ekebyborna – Svensk jordbruksutveckling avspeglad i en östgötasocken, 
Uppsala, 1983. 
70 Olsson, Christer, Congree and the executive – The making of United States foreign policy 1933-1940, 
Stockholm, 1982. 
71 Seyler, Hans, Hur bonden blev lönearbetare – Industrisamhället och den svenska bondeklassens 
omvandling, Lund, 1983 Söderslätt genom 600 år – Bebyggelse och odling under alder historisk tid, 
Lund, 1983. 

 28



Söderslätt genom 600 år – Bebyggelse och odling under äldre historisk tid72

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum N Kc Nc 
Klassifikation Ncba Kc.3 Ncba 
Klassifikation  Kc.4  
Klassifikation  Ncba  
Klassifikation  Kcba  

 
Gammal i Lund – Utvecklingstendenser inom den kommunala kyrkliga och enskilda 
åldringsvården i Lund 1900-191873

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum O Ku-c Ohf 
Klassifikation  Ku-c Ncbaz 
Klassifikation  Ohfe-cz Ohfe-c 
Klassifikation  Ku-c.5 Ncz 
Klassifikation   Ku-c 

 
Nationalism & socialism – Fosterlandet i den politiska idédebatten i Sverige 1890-191474

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum K Magasin Kc.4 
Klassifikation Kc.49 Kc.49 Kc.49 
Klassifikation Kc.5 Kc.5 Kc.5 
Klassifikation   Och 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
72 Skansjö, Sten, Söderslätt genom 600 år – Bebyggelse och odling under alder historisk tid, Lund, 1983. 
73 Stenkula, Carl Gustaf, Gammal i Lund – Utvecklingstendenser inom den kommunala kyrkliga och 
enskilda åldringsvården i Lund 1900-1918, Lund, 1983. 
74 Strahl, Christer, Nationalism & socialism – Fosterlandet i den politiska idédebatten i Sverige 1890-
1914, Lund, 1983. 
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Från borgarståndets storhetstid – Statsbudgeten som partiskiljande fråga i den sena 
ståndsriksdagen75

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum K Kc.46/49 Magasin 
Klassifikation Kc.48 Kc.48 Kc.48 
Klassifikation   Occ.06 
Klassifikation   Kc.47 
Klassifikation   Occ.05 

 
Staat, Wirtschaft, und Handelspolitik – Schweden und Deutschland 1918-192176

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum K Magasin K.5 
Klassifikation Kv-c.52 Kv-c.52 Kv-c.52 
Klassifikation Kv-fa.52 Kv-fa.52 Kv-fa.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
75 Tjereld, Andreas, Från borgarståndets storhetstid – Statsbudgeten som partiskiljande fråga i den sena 
ståndsriksdagen, Stockholm, 1983. 
76 Åhlander, Olof, Staat, Wirtschaft, und Handelspolitik – Schweden und Deutschland 1918-1921, Lund, 
1983. 
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Delkonklusion 1 
Om vi sammanställer den första undersökningsperiodens avhandlingars 
hyllsignum i en tabell ser det ut så här: 

Tabell I: Doktorsavhandlingarnas hyllsignum  undersökningsperiod 1, 1982-1983 

Hyllsignum Lund Stockholm Uppsala Totalt 

B   1     1 
K 14 19 18 51 
N   7      1   8 
O   3   2   1   6 
Magasin      3   5   8 
Saknas      1      1 
Summa     

antal 
placeringar 

25 25 25 75 

Drygt två tredjedelar av den första periodens avhandlingar har alltså placerats 
på bibliotekens avdelningar för historia. Detta tolkar jag som att biblioteken 
både lägger vikt vid historieämnet samt att SAB-systemet och historieämnet 
ligger ganska nära varandra. Även om en knapp tredjedel av avhandlingarna 
fått en annan placering så är en dryg tredjedel av den tredjedelen ett mörkertal 
(kategorierna magasinsplacering och saknas) som jag inte kan uttala mig om. 
Dessa avhandlingar skulle alltså lika väl kunna återfinnas på bibliotekens 
historieavdelningar som någon annan avdelning om de fått en ”ordinarie” 
placering.  

Om man bryter ner tabellen på biblioteksnivå går det att se en del 
skillnader. För biblioteket i Lund finns inget mörkertal, alla avhandlingar finns 
på biblioteket och alla har fått en placering som det går att uttala sig om. Det 
finns en klar tendens i Lund att placera avhandlingarna på andra avdelningar än 
historia, särskilt på avdelning N. Det går dock inte att betrakta detta som en 
svaghet i systemets avdelning K då placeringen som görs ska passa det 
bibliotek där den görs. Avhandlingarnas placering i Stockholm och Uppsala 
bevisar att placering på avdelning K är möjlig. 

Hur är det då med avhandlingarnas klassifikationskoder? 
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Tabell II: Doktorsavhandlingarnas klassifikationskoder period 1, 1982-1983 

Klassifikation Lund Stockholm Uppsala Totalt 

B   1   1   2     4 
K 29 51 40 120 
L      2   1     3 
N   8   9   9   26 
O   6 10 17   33 
P   1   1   5     7 
Q      1   2     3 
S   1   1   1     3 
Totalt  46 76 77 199 

Näst intill 60 procent av de klassifikationskoder som avhandlingarna fått är 
alltså koder från avdelning K. Det är svårt att dra någon slutsats kring 
avdelningens förmåga att spegla historieämnet enbart med dessa data men 
genom att även se på hur många avhandlingar som enbart klassificerats med 
koder från avdelning K och hur många som enbart klassificerats med koder 
från andra avdelningar klarnar det en aning. 

Tabell III: Doktorsvvhandlingar 1982-1983, fördelade på avhandlingar uteslutande på 
avdelning K respektivs uteslutande på andra avdelningar, 1982-1983 

  Lund Stockholm Uppsala Totalt 

Antal 
avhandlingar 
klassificerade 
enbart med 
koder från 
avdelning K 

10   8   7   5 

Antal 
avhandlingar 
klassificerade 
med koder 
enbart från 
andra 
avdelningar 

  7   1   2   0 
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Den här tabellen kan behöva en liten förklaring. Anledningen till att det totala 
antalet blir mindre än antalet för de enskilda biblioteken är att biblioteken inte 
behandlat samma avhandlingar på samma sätt. En avhandling som i Lund 
enbart klassificerats med koder från avdelning K kan i Stockholm och Uppsala 
ha fått koder även från andra avdelningar. 

Av 25 doktorsavhandlingar i historia är det alltså bara fem stycken som 
klassificerats enbart med koder från avdelning K. Naturligtvis är det 
problematiskt att utifrån detta dra några stora slutsatser rörande avdelningens 
förmåga att spegla ämnet historia. Exempelvis ser vi att man i Lund 
klassificerat tio av avhandlingarna enbart med koder från avdelning K. Det 
faktum att ingen av avhandlingarna, om man ser till alla tre biblioteken, 
klassificerats enbart med koder från andra avdelningar i systemet måste tydas 
som att systemet och ämnet under den här perioden ligger ganska nära 
varandra. Den stora mängd koder från avdelning K som använts, vilket framgår 
i tabell II, styrker också denna slutsats. 

Hur har då avhandlingarna passat in i avdelning K med tanke på studerad 
period/region kontra de period- och regionindelningar som avdelning K delar 
upp ämnet i? 

I upplaga fem sträcker sig avdelning K från sidan 55 till och med sidan 69. 
Klassifikationskoderna är vanligen uppbyggda enligt principen kod för 
geografiskt område följt av kod för den tidsperiod som det klassificerade 
materialet behandlar. Exempelvis Kda.5 där K givetvis står för historia, da står 
för Danmark och .5 står för 1900-talet.77  

Undantag från detta finns, främst för forntida civilisationer (K.26 Den 
romerska forntiden78), översiktsverk som spänner över flera historiska epoker 
och regioner (K Historia: allmänt79) samt en del ämnesspecifika koder 
(exempelvis Kt Kulturhistoria: allmän och Kyb Heraldik80). 

Något som är anmärkningsvärt men kanske inte särskilt förvånande är det 
fokus som finns på Sverige och Europa. Sveriges historia (Kc) får en mängd 
indelningar och får sammanlagt en sidas utrymme av de 14 som hela 
historieämnet ska rymmas på. Europa tar, med sina cirka åtta och en halv sida, 
upp över hälften av avdelningens utrymme. Mest åsidosatt blir den afrikanska 
kontinenten som ska inrymma sin historia på tre koder, att jämföra med 

                                                 
77 SAB 5, s. 59. 
78 Ibid, s. 56. 
79 Ibid, s.55. 
80 Ibid, s. 68f. 

 33



Sveriges 18. Som sagt tidigare kommer jag inte att lägga någon sorts moralisk 
aspekt på detta även om det med all säkerhet skulle behövas en sådan analys. 
Mitt syfte är, som sagt, istället att se om denna indelning speglar 
historieämnet.81

18 av den första periodens 25 avhandlingar behandlar någon aspekt av 
Sveriges historia. Fem avhandlingar behandlar någon annan del av Europa, 
flera av dessa behandlar dock samtidigt Sverige. Endast två avhandlingar 
behandlar områden utanför Europa, nämligen USA. Slutsatsen måste bli att 
systemets tyngdpunkt på Sverige och Europa mycket väl speglar disciplinens 
inriktning geografiskt.82

Även periodindelningen stämmer ganska väl överens med avhandlingarnas 
behandlade perioder. Vid ett antal tillfällen blir dock indelningen svag. En del 
avhandlingar ligger alldeles i kanten på långa periodindelningar och en del 
avhandlingar behandlar fenomen som inte alls passar in i systemets indelning 
vilket resulterar i dubbelklassifikationer eller helt enkelt att vissa av 
avhandlingens behandlade perioder utelämnas vid klassifikationen. 
Sammantaget kan dock sägas att avgränsningen i tid är viktig för såväl 
historiker som system.83

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
81 SAB 5, s. 58 f, 67. 
82 Se tabellsammanställning I. 
83 Ibid. 
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Doktorsavhandlingar 1992-1993 
De avhandlingar som undersökts och de hyllsignum och klassifikationskoder 
de fått av Lunds universitetsbibliotek, Stockholms universitetsbibliotek och 
Uppsala universitetsbibliotek är följande: 

Tabellsammanställning II: Doktorsavhandlingar 1992-1993 redovisade med hyllsignum och 
klassifikationskoder vid Lunds universitetsbibliotek, Stockholms universitetsbibliotek och 
Uppsala universitetsbibliotek 

Bönder gör politik – Det lokala självstyret som social arena – Tre smålandssocknar, 1680-
185084

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Kc Kc.4 Kc 
Klassifikation Kc.4 Kc.4 Kc.4 
Klassifikation Ncbd Ncbd Ncbd 

 
Kvinnorna som blev över – Ensamstående stadskvinnor under 1800-talets första hälft – fallet 
Västerås85

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Ku Kursbokssamling Kc 
Klassifikation Ku-c.46 Ku-c.46 Ku-c.46 
Klassifikation Ohja-c:k Ohja-c:k Ohja-c:k 
Klassifikation Ohja-c:k.46 Ohja-c:k.46 Ohja-c:k.46 
Klassifikation Ncaez Ncaez Ncaez 
Klassifikation   Ohja:b 
Klassifikation   Ohja:k 
Klassifikation   Kc.46 
Klassifikation   Oh-c 

 
 
 
 
 
 

                                                 
84 Aronsson, Peter, Bönder gör politik – Det lokala självstyret som social arena – Tre smålandssocknar, 
1680-1850, Lund, 1992. 
85 Artaeus, Iréne, Kvinnorna som blev över – Ensamstående stadskvinnor under 1800-talets första hälft – 
Fallet Västerås, Uppsala, 1992. 
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Rusthållarna i Fellingsbro 1684-1748 – Indelningsverket och den sociala differentieringen av 
det svenska agrarsamhället86

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Ku Ku-c Kc.41 
Klassifikation Ku-c.44 Ku-c.43 S-c:k.44 
Klassifikation Ku-c.42 S-c:k.43 S-c:k.42 
Klassifikation S-c:k.44 Ncadz Ku-c.44 
Klassifikation S-c:k.42 Ku-c.44 Ku-c.42 
Klassifikation Ncadz Ku-c.42 Ncadz 
Klassifikation  S-c:k.44 Ku-c.43 
Klassifikation  S-c:k.42 S-c:k.43 
Klassifikation  S-c:k  

 
Elfenbenstorn eller statsskepp? – Stat, universitet och akademisk frihet i vardag och vision 
från Agardh till Schück87

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Ep E E 
Klassifikation Ep-c:k.46 Ep-c:k.46 Ep-c:k.46 
Klassifikation Ep-c:k.5 Ep-c:k.5 Ep-c:k.5 

 
Kronans skatter och bondens bröd – Den lokala förvaltningen och bönderna i Sverige 1719-
177588

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Ku Oet Kc.44 
Klassifikation Ku-c.44 Ku-c.44 Ku-c.44 
Klassifikation Oet-c.44 Oet-c.44 Oet-c.44 
Klassifikation Kc.44 Kc.44 Kc.44 
Klassifikation  Od.04:k.4 Dab 
Klassifikation  Oet-c.4  
Klassifikation  Kc.4  

                                                 
86 Backlund, Janne, Rusthållarna i Fellingsbro 1684-1748 – Indelningsverket och den sociala 
differentieringen av det svenska agrarsamhället, Uppsala, 1993. 
87 Blomqvist, Göran, Elfenbenstorn eller statsskepp? – Stat, universitet och akademisk frihet i vardag och 
vision från Agardh till Schück, Lund, 1992. 
88 Frohnert, Pär, Kronans skatter och bondens bröd – Den lokala förvaltningen och bönderna i Sverige 
1719-1775, Stockholm, 1993. 
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Mirakler och helgonkult – Linköpings biskopsdöme under senmedeltiden89

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Kursbokssamling Cj-c Cj 
Klassifikation Cj-cg.3 Cj-cg.3 Cj-cg.3 
Klassifikation Cjz  Cjz Cjz 
Klassifikation Cjy Cjy Cjy 

 
Kontoristen från chefens högra hand till proletär poletarisering, feminisering och facklig 
organisering bland svenska industritjänstemän, 1840-195090

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Oha Ohaf Ohaf 
Klassifikation Ohaf-c:k Ohaf-c:k Ohaf-c:k 
Klassifikation Ohai-c:k Ohai-c:k Ohai-c:k 

 
The early state and the towns – Forms of integration in Lombard Italy AD 568-77491

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Ka Ki Ka 
Klassifikation Ki.3 Ki.3 Ki.3 
Klassifikation Niz Niz  

 
Struktur, aktör eller kultur? – Arbetspolitik i det industrialiserade Sverige92

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Oha Ohad Kc 
Klassifikation Ohad-c:k Ohad-c:k Ohad-c:k 
Klassifikation Ku-c.46 Ku-c.46 Ku-c.46 
Klassifikation Ku-c.5 Ku-c.5 Ku-c.5 

 

                                                 
89 Fröjmark, Anders, Mirakler och helgonkult – Linköpings biskopsdöme under senmedeltiden, Uppsala, 
1992. 
90 Greiff, Mats, Kontoristen från chefens högra hand till proletär poletarisering, feminisering och facklig 
organisering bland svenska industritjänstemän, 1840-1950, Lund, 1992. 
91 Harrison, Dick, The early state and the towns – Forms of integration in Lombard Italy AD 568-774, 
Lund, 1993. 
92 Hellström, Hans, Struktur, aktör eller kultur? – Arbetspolitik i det industrialiserade Sverige, 
Stockholm, 1992. 

 37



Den stora ondskan i Valais – Den första häxförföljelsen i Europa93

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Mz Ma M 
Klassifikation Mzd-a Mzd-a Mzd-a 

 
Disciplinering och yrkesutbildning – Reformarbetet bakom 1918 års praktiska 
ungdomsskolereform94

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Magasin E E 
Klassifikation Em-c.06:k Em-c.06:k Em-c.06:k 

 
Hemarbete som politik – Diskussioner om hemarbete, Sverige 1930- 40- talen och tillkomsten 
av Hemmens forskningsinstitut95

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Oha Ohaf Kc.5 
Klassifikation Qc-c:k.5 Qc-c:k.5 Qc-c:k.5 
Klassifikation Ohja-c:k.5 Ohja-c:k.5 Ohja-c:k.5 
Klassifikation Ohafc-c:k.5   
Klassifikation Ku-c.5   
Klassifikation Ohafc-c:k   
Klassifikation Ohja-c:k   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
93 Kärfve, Eva, Den stora ondskan i Valais – Den första häxförföljelsen i Europa, Stockholm, 1992. 
94 Lindell, Ingrid, Disciplinering och yrkesutbildning – Reformarbetet bakom 1918 års praktiska 
ungdomsskolereform, Stockholm, 1992. 
95 Lövgren, Britta, Hemarbete som politik – Diskussioner om hemarbete, Sverige 1930- 40- talen och 
tillkomsten av Hemmens forskningsinstitut, Stockholm, 1993. 
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Högerns kvinnor – Problem och resurs för Allmänna valmansförbundet perioden 1900-
1936/3796

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Magasin Occ Kc.5 
Klassifikation Occ.06z Occ.06z Occ.06z 
Klassifikation Occ.07 Occ.07 Occ.07 
Klassifikation Ohja-c:k.5 Ohja-c:k.5 Ohja-c:k.5 

 
Bergsmän i hyttelag – Bergsmansnäringens utveckling i Linde och Ramsberg under en 100-
årsperiod från mitten av 1700-talet97

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Kv Kv-c P 
Klassifikation Pd-cae:k.4 Pd-cae:k.4 Pd-cae:k.4 
Klassifikation Ncaez Ncaez Ncaez 

 
Boktryckaren som förläggare - förlagsfunktion och utgivningspolitik hos P.A. Norstedt & 
söner 1879-191098

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum A Adz A 
Klassifikation Ad-cza Ad-cza Ad-cza 
Klassifikation Ad-c:k.49 Ad-c:k.49 Ad-c:k.49 

 
Frihet, jämlikhet, egendom och Bentham – Utvecklingslinjer i svensk folkundervisning mellan 
feodalism och kapitalism, 1809-186099

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum E E E 
Klassifikation E:kc.46 Em-c.02:k.46 Em-c.02:k.46 
Klassifikation Em-c.02:k.46 Ku-c.46 Kc.46 
Klassifikation   Ku-c.46 
                                                 
96 Nicklasson, Stina, Högerns kvinnor – Problem och resurs för Allmänna valmansförbundet perioden 
1900-1936/37, Uppsala, 1992. 
97 Omberg, Ture, Bergsmän i hyttelag – Bergsmansnäringens utveckling i Linde och Ramsberg under en 
100-årsperiod från mitten av 1700-talet, Stockholm, 1992. 
98 Peterson, Bo, Boktryckare som förläggare, Stockholm, 1993. 
99 Petterson, Lars, Frihet, jämlikhet, egendom och Bentham – Utvecklingslinjer i svensk folkundervisning 
mellan feodalism och kapitalism, 1809-1860, Uppsala, 1992. 
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Beyond Europe – The globalization of refugee aid100

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Oh Ohd Ohd 
Klassifikation Ohdf Ohdf Ohdf 
Klassifikation Ob Ob Ob 
Klassifikation  Obfk:bf  

 
Aristokrat eller förädlad bonde? – Det svenska frälsets ekonomi, politik och sociala 
förbindelser under tiden 1523-1611101  

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Kv Kv-c Kc 
Klassifikation Kv-c.41 Kv-c.41 Kv-c.41 
Klassifikation Ku-c.41 Ku-c.41 Ku-c.41 
Klassifikation  Kc.41 Kc.41 

 
Från kosackval till kohandel – Sap:s väg till makten (1928-33)102

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Occ Occ Kc.5 
Klassifikation Occ.06z Occ.06z Occ.06z 
Klassifikation Kc.52 Kc.52 Kc.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
100 Ruthström-Ruin, Cecilia, Beyond Europe – The globalization of refugee aid, Lund, 1993. 
101 Samuelson, Jan, Aristokrat eller förädlad bonde? – Det svenska frälsets ekonomi, politik och sociala 
förbindelser under tiden 1523-1611, Lund, 1993. 
102 Schullerqvist, Bengt, Från kosackval till kohandel – Sap:s väg till makten (1928-33), Stockholm, 
1992. 
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Järn och jord – Bergsmän på 1700-talet103

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Kv Kv-c Kc 
Klassifikation Kv-c.44 Kv-c.44 Kv-c.44 
Klassifikation Kv-c.45 Kv-c.45 Kv-c.45 
Klassifikation Pd-caf:k.44 Pd-caf:k.44 Pd-c:k.4 
Klassifikation Pd-caf:k.45 Pd-caf:k.45 Pd-caf:k.44 
Klassifikation  Ncafz Pd-caf:k.45 
Klassifikation  Pd-c:k.4  

 
Resurser och sociala relationer – Studier av ett lokalsamhälle i förändring - 1600-1800 – 
Österhaninge och Västerhaninge socknar104

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Ku Ku-c Kc 
Klassifikation Ku-c.42 Ku-c.42 Ku-c.42 
Klassifikation Ku-c.44 Ku-c.44 Ku-c.44 
Klassifikation Ncacz Ncacz Ncacz 
Klassifikation Ku-c.4 Ku-c.4 Ku-c.4 

 
Horan och batongen – prostitution och repression i folkhemmet105

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Ku Magasin Kc 
Klassifikation Ku-c.5 Ku-c.5 Ku-c.5 
Klassifikation Vndp:kc.5 Vndp:kc.5 Vndp:kc.5 

 
 
 
 
 
 

                                                 
103 Sjöberg, Maria, Järn och jord – Bergsmän på 1700-talet, Stockholm, 1993. 
104 Sundberg, Kerstin, Resurser och sociala relationer – Studier av ett lokalsamhälle i förändring – 1600-
1800 – Österhaninge och Västerhaninge socknar, Lund, 1993. 
105 Söderblom, Tomas, Horan och batongen – prostitution och repression i folkhemmet, Stockholm, 1992. 
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Statens, godsens eller böndernas socknar? – Den sockenkommunla självstyrelsens utveckling i 
Västerfärnebo, Stora Malm och Jäder 1800-1880106

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Kc Kc.46/49 Kc.45-49 
Klassifikation Kc.46 Kc.46 Odce:k.46 
Klassifikation Ncacz Ncacz Kc.46 
Klassifikation  Odce:k.46 Ncacz 

 
Per Jönson Rösiö - "the agrarian prophet" A charismatic leader’s attempt to rejuvenate small 
agriculture and create a commitment to a cultural revolt against industrialism in Sweden 
1888-1928107

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Lz Lz Lz 
Klassifikation Saknas fält 084 Lz Qd-c:k.4 
Klassifikation  Qd-c:k.4 Lz 
Klassifikation  Em-c.06qd  
Klassifikation  Ku-c.49  
Klassifikation  Ku-c.5  

 
Svarta Börsen – samhällslojalitet i kris – livsmedelshandeln i Sverige 1940-1949108

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Qad Kv-c Kc 
Klassifikation Qadck-c Qadck-c Qadck-c 
Klassifikation Kv-c.54 Kv-c.54 Kv-c.54 
Klassifikation Kv-c.55 Kv-c.55 Kv-c.55 
Klassifikation Pmb-c:oe Pmb-c:oe Pmb-c:oe 
Klassifikation Oep-c Oep-c Oep-c 

 
 

                                                 
106 Tiscornia, Alberto, Statens, godsens eller böndernas socknar? – Den sockenkommunala 
självstyrelsens utveckling i Västerfärnebo, Stora Malm och Jäder 1800-1880, Uppsala, 1992. 
107 Toler, John, samt Rösiö, Per Jönson, A charismatic leader’s attempt to rejuvenate small agriculture 
and create a commitment to a cultural revolt against industrialism in Sweden 1888-1928, Stockholm, 
1993. 
108 Wijk, Johnny, Svarta börsen – Samhällslojalitet i kris – Livsmedelshandeln i Sverige 1940-1949, 
Stockholm, 1992. 
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Jord och gäld – Social skiktning och rättslig konflikt i södra Dalarna ca 1650-1850109

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Ku Ku-c Kc 
Klassifikation Ku-caf.4 Ku-c.4 Ku-caf.4 
Klassifikation Ncaf Ncaf Oet-caf.4 
Klassifikation  Oet-c.4 Kcaf.4 
Klassifikation   Ncaf 

Delkonklusion 2 
Vid samma sorts sammanställning av denna periods avhandlingars hyllsignum 
som i den förra perioden ser det ut så här: 

Tabell IV: Doktorsavhandlingarnas hyllsignum  undersökningsperiod 2, 1992-1993 

Hyllsignum Lund Stockholm Uppsala Totalt 

A   1   1   1   3 
C    1   1   2 
E   2   3   3   8 
K 12 10 16 38 
L   1   1   1   3 
M   1   1   1   3 
O   5   7   2 14  
P       1    1 
Q   1     1 
Kursbok   1   1    2 
Magasin   2   1    3 
Totalt 26 26 26 78 

Fortfarande är det hyllsignum K som dominerar med strax under 50 procent 
men den del av avhandlingarna som placerats på andra hyllor har än dock stigit 
ganska markant. Det går också att urskilja en betydligt större spridning av 
avhandlingarnas placering. Den första periodens avhandlingar gick alla 
(mörkertalet undantaget) att placera in i någon av hyllorna B, K, N eller O. I 

                                                 
109 Ågren, Maria, Jord och gäld – Social skiktning och rättslig konflikt i södra Dalarna ca 1650-1850, 
Uppsala, 1992. 

 43



denna period har avhandlingarna (mörkertalet undantaget) placerats in i någon 
av hyllorna A, C, E, K, L, M, O, P eller Q. Detta kan givetvis ha skett på grund 
av olika anledningar och några säkra slutsatser kan inte dras enbart genom 
placeringarna men det indikerar att något har hänt. Avhandlingarna kanske 
handlar om andra saker, det vill säga att historieämnet håller på att förändras 
och att systemet inte förmått följa denna utveckling men ännu kan ingen sådan 
slutsats dras med fasthet, särskilt som man i Uppsala uppenbarligen kunnat 
placera in 16 av de 26 avhandlingarna i historiehyllorna. 

Avhandlingarnas klassifikationer i period två ser ut enligt följande: 

Tabell V: Doktorsavhandlingarnas klassifikationskoder period 2, 1992-1993 

Klassifikation Lund Stockholm Uppsala Totalt 

A   2   2   2     6 
C   3   3   3     9 
D         1     1 
E   5   5   4   14 
K 23 28 28   79 
L      1   1     2 
M   1   1   1     3 
N   8   9   7   24 
O 17 19 19   55 
P   4   5   5   14 
Q   2   3   3     8 
S   2   4   3     9 
V   1   1   1     3 
Totalt 68 81 78 227 

Indikationen från tabell IV förstärks tydligt här. I den första perioden 
dominerade klassningar på K ganska kraftigt. Här har dock den dominansen 
utraderats. K är fortfarande den enskilt största kategorin men enbart 
klassifikationerna på O är nästan lika många. Det spelar heller ingen roll om 
man bryter ned det hela på enskild biblioteksnivå. Tendensen är densamma för 
alla tre biblioteken. Hur många avhandlingar har då klassificerats enbart med 
hjälp av koder från avdelning K och hur många har klassificerats med koder 
enbart från andra avdelningar? 
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Tabell VI: Doktorsavhandlingar 1992-1993, fördelade på avhandlingar uteslutande på 
avdelning K respektive uteslutande på andra avdelningar 

 Lund Stockholm Uppsala Totalt 

Antal 
avhandlingar 
klassificerade 
enbart med 
koder från 
avdelning K 

  1   1   2   1 

Antal 
avhandlingar 
klassificerade 
med koder 
enbart från 
andra 
avdelningar 

10 10 11   9 

Om det inte var fullständigt klart i och med de föregående tabellerna så blir det 
helt klart i och med denna att en förändring skett antingen inom historieämnet, 
klassifikationssystemet eller båda delarna. Vid en jämförelse mellan den här 
tabellen och motsvarande tabell från period ett blir detta väldigt tydligt. Antalet 
avhandlingar som samtliga bibliotek klassificerat enbart med koder från 
avdelning K har minskat från fem till en och antalet avhandlingar som samtliga 
bibliotek klassificerat enbart med koder från andra avdelningar har ökat från 
noll till nio. 

Har då klassifikationssystemet förändrats på något sätt som kan vara 
avgörande för det nya mönster som framträtt? 

I den sjätte upplagan har systemet utvidgats till 17 sidor. Inga avgörande 
principer har förändrats utan klassifikationskoderna är uppbyggda enligt 
samma principer som förut.110 Vad som däremot har förändrats är att den totalt 
dominerande ställning som Europa och Sverige hade i föregående upplaga 
försvunnit. Den delen är fortfarande stor och har även fått ytterligare 
finindelningar och helt nya avdelningar men de stora förändringarna gäller de 
utomeuropeiska områdena. Till exempel har de ynkans 3 koder som Afrika fick 

                                                 
110 SAB 6, s. 86-103. 
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hålla till godo med nu blivit två sidor fulla med koder, land för land. Övriga 
utomeuropeiska områden har utvecklats på liknande sätt.111

Eftersom systemet därmed inte ändrats på något avgörande sätt måste 
orsaken till de förändringar i klassifikationsmönstret sökas hos avhandlingarna 
själva. Passar doktorsavhandlingarna i historia inte längre in lika bra i 
systemet? 

Svaret måste bli nej, det gör de inte i lika hög grad som förut. Flera av 
avhandlingarna behandlar ämnen som väldigt specifikt och klart har andra 
platser i klassifikationssystemet. Avhandlingar som behandlar historiska 
aspekter om religion (C) och uppfostran och undervisning (E) klassificeras 
med koder från dessa avdelningar trots att det ju faktiskt rör sig om 
avhandlingar i historia. Det får väl anses vara i sin ordning men någon form av 
klassning på avdelning K borde ändå kunna göras om systemets avdelning K 
ska kunna sägas göra sitt jobb.  

En annan sak att lägga märke till är den stora mängd klassningar på O som 
gjorts av samtliga tre bibliotek. Detta avslöjar helt klart vad jag anser vara en 
brist med avdelning K. Avdelningen saknar förmåga att på egen hand beskriva 
de flesta avhandlingars ämne medan däremot avdelning O har väldigt bra 
ämnesbeskrivande klassifikationskoder. Dessutom behandlar flera av 
avhandlingarna fenomen som ligger ganska nära i tid vilket också kan vara en 
bidragande faktor till klassificering på O. Naturligtvis bör man inte se 
avdelningarna i systemet som med varandra konkurrerande skilda enheter utan 
som en helhet som tillsammans ska kunna ämnesbestämma och hjälpa till med 
återvinning av ett material men det stora antalet avhandlingar från denna 
period som överhuvudtaget inte fått någon klassifikationskod från avdelning K 
tycker jag styrker min slutsats att avdelningen på ett sämre sätt än i den förra 
perioden speglar sitt ämne. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
111 Enge, Lennart, Konkordans mellan 5.och 6. uppl. Av Klassifikationssystem för svenska bibliotek, s. 
39-50. 
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Doktorsavhandlingar 2002-2003 
De avhandlingar som undersökts och de hyllsignum och klassifikationskoder 
de fått av Lunds universitetsbibliotek, Stockholms universitetsbibliotek och 
Uppsala universitetsbibliotek är följande: 

Tabellsammanställning III: Doktorsavhandlingar 2002-2003 redovisade med hyllsignum och 
klassifikationskoder vid Lunds universitetsbibliotek, Stockholms universitetsbibliotek och 
Uppsala universitetsbibliotek 

Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel – Svenska berättelser om USA åren 1900-
1939112

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Kc Kc.5 Kc 
Klassifikation Kc.5 Kc.5 Kc.5 
Klassifikation Kqa.5 Kqa.5 Kqa.5 

 
Kungsord i elfte timmen – Språk och självbild i det gustavianska enväldets legitimitetskamp 
1772-1809113

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Kc Kc.44/45 Kc 
Klassifikation Kc.45 Kc.45 Kc.45 

 
Kung Fotboll - Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950114

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Kt R R 
Klassifikation Rbbaa-c:k Rbbaa-c:k Rbbaa-c:k 

 
 
 
 
 

                                                 
112 Alm, Martin, Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel – Svenska berättelser om USA åren 
1900-1939, Lund, 2003. 
113 Alm, Mikael, Kungsord i elfte timmen – Språk och självbild i det gustavianska enväldets 
legitimitetskamp 1772-1809, Uppsala, 2002. 
114 Andersson, Torbjörn, Kung fotboll – Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 
1950, Lund, 2002. 
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Guds stat och maktens villkor – Politiska ideal i Vadstena kloster, ca 1370-1470115

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Kc Kc.3 Kc 
Klassifikation Kc.34 Kc.34 Kc.34 
Klassifikation Ckta-cz Ckta-cz Ckta-cz 

 
Att fostra till föräldraskap – Barnavårdsmän, genuspolitik och välfärdsstat 1900-1950116

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Ku Ohf Kc 
Klassifikation Ohfb-c:k.5 Ohfb-c:k.5 Ohfb-c:k.5 

 
Makt, möten, gränser – Skånska kommissionen i Blekinge 1669-70117

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Kc Kc.42 Kc 
Klassifikation Kc.426 Kc.426 Kc.426 
Klassifikation Ncbc Ncbc Ncbc 

 
Religiösa konflikter i norra Hälsingland 1630-1800118

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Cj Cj-c Cj-b 
Klassifikation Cj-co.43 Cj-co.43 Cj-co.43 
Klassifikation Mzd-ccb Mzd-ccb Mzd-ccb 

 
 
 
 
 

                                                 
115 Berglund, Louise, Guds stat och maktens villkor – Politiska ideal i Vadstena kloster, ca 1370-1470, 
Uppsala, 2003. 
116 Bergman, Helena, Att fostra till föräldraskap – Barnavårdsmän, genuspolitik och välfärdsstat 1900-
1950, Stockholm, 2003. 
117 Bergman, Karl, Makt, möten, gränser – Skånska kommisionen i Blekinge 1669-70, Lund, 2002. 
118 Bondesson, Wallenberg, Maria, Religiösa konflikter i norra Hälsingland 1630-1800, Stockholm, 
2003. 
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Hemlig utrikespolitik – Kalla kriget, utrikesnämnden och regeringen 1946-1959119

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Kc Kc.55 Kc 
Klassifikation Kc.55 Kc.55 Kc.55 

 
Power and political culture – The Indonesian democratic party (PDI) and the decline of the 
new order (1986-98)120

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Ko Ocf-od Ko 
Klassifikation Koda.57 Koda.57 Koda.57 
Klassifikation Ocf-oda.06z Ocf-oda.06z Ocf-oda.06z 

 
Skog, makt och människor – En miljöhistoria om svensk skog 1800-1875121

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Uh Kv-c U:k 
Klassifikation Qf-c:k.46 Qf-c:k.46 Qf-c:k.46 
Klassifikation Uh:k Uh:k Uh:k 

 
Rätt eller fel? – Moraluppfattningar i Stockholm under medeltid och vasatid122

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Dg Kc Kc 
Klassifikation Oet-cz Oet-cz Oet-cz 
Klassifikation Dgoe:k Dgoe:k Dgoe:k 

 
 
 
 

                                                 
119 Ekecrantz, Stefan, Hemlig utrikespolitik – Kalla kriget, utrikesnämnden och regeringen 1946-1959, 
Stockholm, 2003. 
120 Eklöf, Stefan, Power and political culture – The Indonesian democratic party (PDI) and the decline of 
the new order (1986-98), Lund, 2003. 
121 Eliasson, Per, Skog, makt, och människor – En miljöhistoria om svensk skog 1800-1875, Stockholm, 
2002. 
122 Ericsson, Niclas, Rätt eller fel? – Moraluppfattningar i Stockholm under medeltid och vasatid, 
Stocholm, 2003. 
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Stora nordiska kriget förklarat – Karl XII och det ideologiska tilltalet123

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Kc Kc.42 Kc 
Klassifikation Kc.428 Kc.428 Kc.428 

 
Handel och vandel - Vardagslivets sociala struktur ur ett kvinnoperspektiv. Helsingborg ca 
1680-1709124

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Ohj Magasin Ohj 
Klassifikation Ohja-c:k.42 Ohja-c:k.42 Ohja-c:k.42 

 
Jord, linne eller träkol? – Genusordning och hushållsstrategier, Bjuråker 1750-1850125

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Kc Kc.4 Kc 
Klassifikation Kc.43 Kc.43 Kc.43 
Klassifikation Kc.46 Kc.46 Kc.46 
Klassifikation Nccbz Nccbz Nccbz 
Klassifikation Ohj-cz Ohj-cz Ohj-cz 

 
Det historiska fältet – svensk historievetenskap från 1920-tal till 1957126

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum K Kc.5 Kc 
Klassifikation K:kc.5 K:kc.5 K:kc.5 

 
 
 
 

Ett liberalt dilemma – Ernst Backman, Emilia Broomé, G.H. von K och den sociala frågan, 
                                                 
123 Ericsson, Peter, Stora nordiska kriget förklarat – Karl XII och det ideologiska tilltalet, Uppsala, 2002. 
124 Fagerlund, Solveig, Handel och vandel – Vardagslivets sociala struktur ur ett kvinnoperspektiv. 
Helsingborg ca 1680-1709, Lund, 2002. 
125 Fiebranz, Rosemarie, Jord, linne eller träkol? – Genusordning och hushållsstrategier – Bjuråker 
1750-1850, Uppsala, 2002. 
126 Gunneriusson, Håkan, Det historiska fältet – svensk historievetenskap från 1920-tal till 1957, Uppsala, 
2002. 

 50



1880-1930127

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Oh Oh Oh 
Klassifikation Oh-c:k.49 Oh-c:k.49 Oh-c:k.49 
Klassifikation Oh-c:k.5 Oh-c:k.5 Oh-c:k.5 
Klassifikation Ocgc-c Ocgc-c Ocgc-c 

 
Converging world views – the European expansion and early-nineteenth-century Anglo-
Swedish contacts128

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Kc Kc.46/49 Kc 
Klassifikation Kc.46 Kc.46 Kc.46 
Klassifikation Ke.46 Ke.46 Ke.46 

 
Den ekonomiska staden – Stadsplanering i Stockholm under den senare hälften av 1800-
talet129

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Od Kcz Kc 
Klassifikation Odgd-cz Odgd-cz Odgd-cz 

 
Kvinnofrid – Synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-1800130

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Ohj Ku-c Kc 
Klassifikation Vndp-c:k.4 Vndp-c:k.4 Vndp-c:k.4 
Klassifikation Oet-c.4 Oet-c.4 Oet-c.4 

 
 

Den stora häxdansen – Vidskepelse, väckelse och vetande i Gagnef 1888131

 
127 Hedin, Marika, Ett liberalt dilemma – Ernst Backman, Emilia Broomé, G.H. von K och den sociala 
frågan – 1880-1930, Stockholm, 2002. 
128 Hodacs, Hanna, Converging world, views – The European expansion and early-nineteenth-century 
Anglo-Swedish contacts, Uppsala, 2003. 
129 Hossein, Shelban, Den ekonomiska staden – Stadsplanering i Stockholm under den senare hälften av 
1800-talet, Lund, 2002. 
130 Jansson, Karin Hassan, Kvinnofrid – Synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-
1800, Uppsala, 2002. 

 51



Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Mz Mz M 
Klassifikation Mzd-caf Mzd-caf Mzd-caf 
Klassifikation Mcafz Mcafz Mcafz 

 
Fast i det förflutna – Intressen och institutioner i svensk sjukförsäkringspolitik 1891-1931132

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum O Ok O 
Klassifikation Okcb-c:k.49 Okcb-c:k.49 Okcb-c:k.49 
Klassifikation Okcb-c:k.5 Okcb-c:k.5 Okcb-c:k.5 

 
Den bräckliga barriären – Finland i svensk säkerhetspolitik 1949-1962133

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Kc Kc.55 Kc 
Klassifikation Kc.55 Kc.55 Kc.55 
Klassifikation Kdd.55 Kdd.55 Kdd.55 

 
Mellan två riken. – Integration, politisk kultur och förnationella identiteter på Gotland 1500-
1700134

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Kc Kc.42 Kc 
Klassifikation Kc.41 Kc.41 Kc.41 
Klassifikation Kc.42 Kc.42 Kc.42 
Klassifikation Ncbf Ncbf Ncbf 

 
 

Kampen för ett erkännande. – DDR:s utrikespolitik gentemot Sverige 1949-1972135

 

 
131 Jerselius, Kristina, Tegler, Den stora häxdansen – Vidskepelse, väckelse och vetande i Gagnef 1888, 
Uppsala, 2003. 
132 Johansson, Peter, Fast i det förflutna – Intressen och institutioner i svensk sjukförsäkringspolitik 1891-
1931, Stockholm, 2003. 
133 Kronvall, Olof, Den bräckliga barriären – Finland i svensk säkerhetspolitik 1949-1962, Stockholm, 
2003. 
134 Lerbom, Jens, Mellan två riken – Integration, politisk kultur och förnationella identiteter på Gotland 
1500-1700, Lund, 2003. 
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Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Kf Kfah Kc 
Klassifikation Kc.55 Kc.55 Kc.55 
Klassifikation Kfah.55 Kfah.55 Kfah.55 

 
Empire and identity. – Biographies of Austrian identity in an age of imperial dissolution136

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Kf Kfb Kf 
Klassifikation Kfb.5 Kfb.5 Kfb.5 
Klassifikation Kf Kf Kf 

 
The historian-filmmaker’s dilemma – Historical documentaries in Sweden in the era of Häger 
and Villius137

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum K Kc.55 K 
Klassifikation K:kc.55 K:kc.55 K:kc.55 
Klassifikation Imbaj-c.55 Imbaj-c.55 Imbaj-c.55 
Klassifikation Ikz Ikz Ikz 

 
Tidningsmakt och politiska organisationer – Den borgerliga samlingsrörelsen i 
Fyrstadskretsen 1962-1968138

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Kc Bt Kc.5 
Klassifikation Bt-c.55 Bt-c.55 Bt-c.55 
Klassifikation Occ.07 Occ.07 Occ.07 
Klassifikation Kc.55 Kc.55 Kc.55 
”Brödrafolkens väl” – Svensk-norska säkerhetsrelationer 1949-1969139

 

 
135 Linderoth, Andreas, Kampen för ett erkännande – DDR:s utrikespolitik gentemot Sverige 1949-1972, 
Lund, 2002. 
136 Lindström, Fredrik, Empire and identity – Biographies of Austrian identity in an age of imperial 
dissolution, Lund, 2002. 
137 Ludvigsson, David, The historian-filmmaker’s dilemma – Historical documentaries in Sweden in the 
era of Häger and Villius, Uppsala, 2003. 
138 Olsson, Kurt Åke, Tidningsmakt och politiska organisationer – Den borgerliga samlingsrörelsen i 
Fyrstadskretsen 1962-1968, Lund, 2003. 
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Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Kc Kc.55 Kc 
Klassifikation Kc.55 Kc.55 Kc.55 
Klassifikation Kdb.55 Kdb.55 Kdb.55 
Klassifikation S-c:k.55 S-c:k.55 S-c:k.55 
Klassifikation S-db:k.55 S-db:k.55 S-db:k.55 

 
Fostrande försörjning – Fattigvård, filantropi och genus i fabriksstaden Norrköping 1872-
1914140

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Ku Ku-c N 
Klassifikation Ohf-cz Ohf-cz Ohf-cz 
Klassifikation Ohg-cz Ohg-cz Ohg-cz 

 
Makt och vanmakt i fadersväldet – Studentpolitik i Uppsala 1780-1850141

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Ep Kc.46/49 E 
Klassifikation Epib-cz Epib-cz Epib-cz 
Klassifikation Epib-c:k.45 Epib-c:k.45 Epib-c:k.45 
Klassifikation Epib-c:k.46 Epib-c:k.46 Epib-c:k.46 

 
The power of character – Middle-class masculinities, 1800-1900142

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Ohj Ohj Kc.45-49 
Klassifikation Ohjb-c:k.46 Ohjb-c:k.46 Ohjb-c:k.46 

 
Den nationella modern. – Moderskap i konstruktioner av svensk nationell gemenskap under 
1900-talets första hälft143

 

 
139 Petersson, Magnus, ”Brödrafolkens väl” – Svensk-norska säkerhetsrelationer 1949-1969, Stockholm, 
2003. 
140 Plymoth, Birgitta, Fostrande försörjning – Fattigvård, filantropi och genus i fabriksstaden 
Norrköping 1872-1914, Stockholm, 2002. 
141 Sjöberg, Johan, Makt och vanmakt i fadersväldet – Studentpolitik i Uppsala 1780-1850, Uppsala, 
2002. 
142 Tjeder, David, The power of character – Middle-class masculinities, 1800-1900, Stockholm, 2003. 
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Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Och Ohj Ohj 
Klassifikation Ohja-c:k.5 Ohja-c:k.5 Ohja-c:k.5 
Klassifikation Ocgac Ocgac Ocgac 
Klassifikation Dogb Dogb Dogb 

 
Från politik till praktik – De svenska steriliseringslagarna 1935-1975144

 
Bibliotek Lund Stockholm Uppsala 
Hyllsignum Kc Kc.5 V:k 
Klassifikation Vaa:kc.5 Vaa:kc.5 Vaa:kc.5 
Klassifikation Vndm:k.5 Vndm:k.5 Vndm:k.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delkonklusion 3 
Sammanställningen av denna periods hyllsignum ser ut på det här viset: 

 
143 Tornbjer, Charlotte, Den nationella modern – Moderskap i konstruktioner av svensk nationell 
gemenskap under 1900-talets första hälft, Lund, 2002. 
144 Tydén, Mattias, Från politik till praktik – De svenska steriliseringslagarna 1935-1975, Stockholm, 
2002. 
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Tabell VII: Doktorsavhandlingarnas hyllsignum  undersökningsperiod 3, 2002-2003 

Hyllsignum Lund Stockholm Uppsala Totalt 

B      1      1 
C   1   1   1   3 
D   1         1 
E   1      1   2 
K 21 22 22 65 
M   1   1   1   3 
N         1   1 
O   7   6   4 17 
R      1   1   2 
V         1   1 
Magasin      1      1 
Totalt 33 33 33 99 

Ungefär två tredjedelar av den sista periodens avhandlingar har placerats i 
bibliotekens hyllor för historia. Tendensen är den samma för alla biblioteken. 
Det kan tyckas vara ett tecken på att systemet åter speglar ämnet väl men som 
påpekats förut går det inte att dra några säkra slutsatser enbart från data 
rörande avhandlingarnas placering. Detta bekräftas genom nästa tabell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tabell VIII: Doktorsavhandlingarnas klassifikationskoder period 3, 2002-2003 
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Klassifikation Lund Stockholm Uppsala Totalt 

B   1   1   1     3 
C   2   2   2     6 
D   2   2   2     6 
E   3   3   3     9 
I   2   2   2     6 
K 25 25 25   75 
M   3   3   3     9 
N   3   3   3     9 
O 18 18 18   54 
Q   1   1   1     3 
R   1   1   1     3 
S   2   2   2     6 
U   1   1   1     3 
V   3   3   3     9 
Totalt 67 67 67 201 

Tendensen är här ungefär densamma som för föregående period. 
Klassifikationskoder från avdelning K är vanligast men har inte någon 
dominerande ställning. Återigen är klassificeringar med koder från avdelning 
O nästan lika vanligt och till detta kommer även de andra avdelningarna. Något 
som också tydliggörs i denna tabell är den samstämmighet om hur 
avhandlingarna ska klassificeras som nu råder vid biblioteken. Alla biblioteken 
har klassificerat alla avhandlingar likadant, något som i båda de tidigare 
perioderna inte alls varit fallet. Det kan tolkas på minst två sätt. Det ena är att 
biblioteken samarbetar bättre och litar mer på varandra och helt enkelt övertar 
varandras katalogposter (något som ger klassificerande bibliotekarie stort 
inflytande). En mer pessimistisk tolkning är att noggrannheten blir lidande. 
Säkerställer biblioteken att den katalogpost eller klassifikation de övertar är 
rimlig och/eller korrekt? Detta ligger dock inte inom denna uppsats ram att 
behandla. 
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Tabell IX: Avhandlingar 2002-2003, fördelade på avhandlingar uteslutande på avdelning K 
respektive uteslutande på andra avdelningar 

 Lund Stockholm Uppsala Totalt 

Antal 
avhandlingar 
klassificerade 
enbart med 
koder från 
avdelning K 

  9   9   9   9 

Antal 
avhandlingar 
klassificerade 
med koder 
enbart från 
andra 
avdelningar 

16 16 16 16 

Återigen märks den likriktning som nu råder vid biblioteken. Det går också att 
utläsa att klassificeringen blivit ”renare”. En större andel av det totala antalet 
avhandlingar har kunnat placeras in i denna tabell jämfört med föregående 
perioder. Tendensen som går att utläsa här och som till viss del stöds även av 
tabell VIII är liksom för den föregående perioden att avdelning K inte riktigt 
förmår spegla ämnet som det ser ut i avhandlingarna. Hela 16 av periodens 33 
avhandlingar har klassificerats helt utan användning av den avdelning som 
rimligen borde kunna ha något att säga om denna sorts avhandlingar. 

Går det då att utläsa några förändringar i denna upplaga av systemet som 
skulle kunna ha konsekvenser för systemets förmåga att spegla ämnet? Svaret 
måste återigen bli nej. Avdelning K är uppbyggd på samma sätt som i de båda 
föregående upplagorna. Den har vuxit lite och spänner nu över 19 sidor men 
inga principiella förändringar har skett.145  

Det måste återigen konstateras att det är ämnet historia som ändrat 
karaktär. Vad som förändrats ska redovisas och diskuteras lite längre fram. 

                                                 
145 Noaksson, s. 94-113. 
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Ämnesord och nyckelord 
Som påtalats i uppsatsens metoddel tillkommer i denna tredje period ytterligare 
en aspekt som ska analyseras, nämligen en jämförelse mellan de ämnesord som 
periodens avhandlingar har fått och de nyckelord som avhandlingens författare 
själva gett sin avhandling. En god samstämmighet mellan dessa två kategorier 
borde tyda på en likartad syn på ämnet historia medan det motsatta får antas 
vara fallet om ämnesord och nyckelord skiljer sig mycket åt. 

Ämnesorden presenteras här var och ett för sig även om de i katalogposten 
kan vara en del i en kedja med ämnesord. Detta på grund av att det, med 
uppsatsens syfte i åtanke, inte finns någon mening att ha med samma ämnesord 
för samma uppsats flera gånger. Detta innebär att om en uppsats i 
katalogposten har dessa två kedjor med ämnesord; Kvinnor: Historia: Sverige: 
1900-talet respektive Män: Historia: Sverige: 1900-talet blir de ämnesord jag 
presenterar här; Kvinnor, Män, Historia, Sverige och 1900-talet. Jag tar heller 
ingen hänsyn till vilket bibliotek som gett avhandlingen ämnesorden eftersom 
mitt syfte inte är att utröna skillnader i de olika bibliotekens syn på ämnet 
historia utan istället att få ett helhetsgrepp på bibliotekens och SAB-systemets 
syn på ämnet. 

Upplägget av denna del av undersökningen är enkelt. Först redogörs för 
vilken doktorsavhandling ämnesorden och nyckelorden gäller, sedan kommer 
ämnesorden följt av nyckelorden. Därefter kommer en kort kommentar kring 
samstämmigheten mellan de två analyskategorierna och i slutet av avsnittet 
kommer en sammanfattande analys.  

Jag påminner också om att avhandlingarnas ämnesord finns tillgängliga i 
uppsatsernas katalogposter i fält 650 och att uppsatsernas nyckelord finns 
tillgängliga i uppsatsernas abstracts. Ett smärre antal av avhandlingarna har jag 
inte kunnat få tag i vilket förklarar att antalet avhandlingar i denna del av 
undersökningen är något färre till antalet än i den övriga undersökningen av 
period tre. 

Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel – Svenska berättelser om 
USA åren 1900-1939146

Ämnesord; amerikanisering, amerikanska influenser, ekonomi, Förenta 
staterna, fackföreningsrörelsen, historia, kultur, kulturutbyte, politik,  
Sverige, 1900-talet  

                                                 
146 Alm, Martin. 
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Nyckelord; americanization, identity, modernization, narrative, 
nationalism 

Ett av ämnesorden, amerikanisering, är man helt ense och även ord som kultur 
och kulturutbyte kan hänföras till ordet amerikanisering, men i övrigt spretar 
det en del. Nationalism och identitet verkar vara vad författaren tycker är 
viktigt i sin avhandling medan de som satt ämnesord mer lägger tyngd vid 
ekonomi och fackföreningsrörelsen. Det går inte säga att någon har fel, och det 
är inte heller vad jag syftar till, utan syftet är att se om synen på vad som är 
viktigt i avhandlingarna skiljer sig åt mellan bibliotekarierna och historikerna 
och därmed försöka se om synen på ämnet skiljer sig åt mellan de två 
grupperna.  

Kung Fotboll - Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 
1950147

Ämnesord; arbetaridrott, fotboll, historia, Sverige, 1800-talet, 1900-talet 
Nyckelord; class, football, gender, hegemony, hooliganism, ideologi, local 
patriotism, nationalism, rational amateurism, respectability and diligence 
(skötsamhet), the Swedish model 

Här har man också till viss del en samstämmig syn, fotboll och arbetaridrott-
class är man överens om. Däremot får begrepp som patriotism och nationalism 
ingen motsvarighet bland ämnesorden, inte heller det skötsamhetsbegrepp som 
är en teoretisk ansats inom historievetenskapen synliggörs bland ämnesorden. 

Guds stat och maktens villkor – Politiska ideal i Vadstena kloster, ca 1370-
1470148

Ämnesord; klosterväsen, Romersk-katolska kyrkan, Sverige, 1300-talet, 
1400-talet 
Nyckelord; Absolutist state, church history, Medieval history, political 
history, preaching, saints, sermons, Vadstena Abbey  

Här stämmer synen överens ganska bra. Båda parter lägger störst vikt vid 
kristna, religiösa aspekter och även tidsmässigt är man överens. Nyckel 
indikerar dock ett något vidare perspektiv med ord som political history. 
                                                 
147 Andersson, Torbjörn. 
148 Berglund, Louise. 
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Makt, möten, gränser – Skånska kommissionen i Blekinge 1669-70149

Ämnesord; Blekinge, försvenskning, historia, nationell identitet, Sverige, 
1600-talet  
Nyckelord; integration, incorporation, interaction, political culture, 
swedification, stateformation, conglomerate state, border, boundary, 
religious concept of the world, subject and ruler 

Försvenskning och gränsproblematik verkar man vara ense om att 
avhandlingen behandlar. Nyckelorden berör också förhållandet mellan 
undersåtar och härskare vilket inte berörs i ämnesorden.  

Power and political culture – The Indonesian democratic party (PDI) and the 
decline of the new order (1986-98)150

Ämnesord; Indonesien, politisk kultur, politiska partier, 1980-talet, 1990-
talet 
Nyckelord; Indonesia, political culture, political development, political 
opposition, political parties, elections, democracy, PDI, PDI-P, New Order, 
Pancasila, Megawati, Sukarnoputri 

Här är överensstämmelsen stor. Både ämnesorden och nyckelorden lyfter fram 
den geografiska och politiska aspekten i avhandlingen. 

Skog, makt och människor – En miljöhistoria om svensk skog 1800-1875151

Ämnesord; ek, environment, forest resources, forestry, forestry policies, 
historia,  miljöhistoria, silviculture, skogsbruk, Sverige, 1800-talet  
Nyckelord; environmental history, forests, silviculture, oak, desiccation, 
forest crimes, science of forestry, forest commons 

Även här är man i det stora överens om vad som är kärnan i avhandlingen, 
nämligen skogen, skogsbruk och miljöhistoria. 

 
 
  

                                                 
149 Bergman, Karl. 
150 Eklöf, Stefan 
151 Eliasson, Per 
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Rätt eller fel? – Moraluppfattningar i Stockholm under medeltid och vasatid152

Ämnesord; historia, lag och moral, medeltiden, moral, Stockholm, 
Sverige, 1520-1611 (Vasatiden) 
Nyckelord; morals, morality, responsibility, the Middle ages, Early 
modern time, Stockholm, Council court, legislation, administration of 
justice, legal history, crimes, punishments, laws, court record books 

Här är man också överens. Både ämnes och nyckelord pekar på lag och moral 
som viktiga fenomen i avhandlingen, förvisso ger nyckelorden en utförligare 
beskrivning av avhandlingen men man har definitivt siktat åt samma håll. 

Stora nordiska kriget förklarat – Karl XII och det ideologiska tilltalet153

Ämnesord; Stora nordiska kriget 1700-1721 
Nyckelord; the Great Northern War, Charles XII, absolute state, early 
modern state, corporate body, ideology, communication, ideological 
address, Sweden, body politic, feudal priviledges, peasentry, religion, 
ordinances, taxation 

Den här avhandlingen har bara fått ett ämnesord och även om det förvisso är 
ett bra ämnesord förmår det inte beskriva avhandlingen bra på egen hand. 
Ämnesordet ger ingen uppfattning om avhandlingen handlar om slaget vid 
Narva eller om den handlar om andra aspekter vilket den uppenbarligen enligt 
författaren gör. 

Handel och vandel - Vardagslivets sociala struktur ur ett kvinnoperspektiv. 
Helsingborg ca 1680-1709154

Ämnesord; ekonomisk ställning, ekonomiska förhållanden, Helsingborg, 
historia, kvinnor, levnadsförhållanden, nätverk, relationer, Skåne, social 
ställning, sociala förhållanden, sociala nätverk, Sverige, vardagsliv, 
vardagslivet, våld, 1600-talet, 1700-talet, 1680-1709 
Nyckelord; Early modern, gender, social network analysis, retail trade, 
credit, godparents, conflict, violence, defamation, honour 
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Här är man i det närmaste helt överens om vilka ord som beskriver 
avhandlingen bäst. Olika sociala aspekter och genusaspekter tas upp i både 
ämnesord och nyckelord. Det går inte att undgå att lägga märke till att den här 
avhandlingen fått väldigt många ämnesord särskilt om man tänker på 
föregående avhandling vilket är intressant och något jag återkommer till 
senare.  

Jord, linne eller träkol? – Genusordning och hushållsstrategier, Bjuråker 
1750-1850155

Ämnesord; bondesamhället, charcoal, genusarbetsdelning, genusaspekter, 
historia, hushåll, Hälsingland, järnbruk, könsarbetsdelning, lantbruk, 
linum, protoindustrialisering, role of women, sociocultural environment, 
Sverige, textilindustri, äktenskap, 1700-talet, 1800-talet,  
Nyckelord; gender, agrarian history, proto-industrialisation, social 
differentiation, household, marital conflicts, inheritance practise, linen, 
charcoal burning, Hälsingland, Sweden 

Denna avhandling har, liksom den föregående, fått en väldigt uttömmande 
ämnesordsbeskrivning som till större delen överensstämmer med nyckelorden. 
Till och med så konkreta ämnesord och nyckelord som träkol tas upp. I övrigt 
är man överens om genusinriktning och protoindustrialisering.  

Det historiska fältet – svensk historievetenskap från 1920-tal till 1957156

Ämnesord; historiografi, Sverige, 1900-talet 
Nyckelord; Historiography, Social Networks, Pierre Bourdieu, University 
History, Professors 

Här har ämnesorden återigen blivit fåtaliga. Förvisso är även nyckelorden det 
men de ger i alla fall en något djupare förståelse om vad avhandlingen handlar 
om. 

Converging world views – the European expansion and early-nineteenth-
century Anglo-Swedish contacts157

Ämnesord; Europa, historia, kulturell identitet, mission, 1800-talet  
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Nyckelord; European identity, nationalism, Evangelicalism, anti-slavery 
society, Bible society, mission society, school society, temperance society, 
treat society 

Här skiljer sig ämnesord och nyckelord åt ganska rejält. Eller i alla fall går 
nyckelorden återigen djupare och ger en bättre bild av vad avhandlingen 
handlar om. 

Den ekonomiska staden – Stadsplanering i Stockholm under den senare hälften 
av 1800-talet158

Ämnesord; historia, stadsplanering, Stockholm, Sverige, 1800-talet 
Nyckelord; modern urban planning, economic discourse, public 
intervention, capitalism, civil society, municipality, social constructionism, 
working class housing question, self-help housing, homeownership, 
housing and property owners, economic sphere, politics, social question, 
urban history, Stockholm 

Här framgår det ganska klart att ämnesorden satts utifrån avhandlingens titel 
vilket innebär att en mängd aspekter missas. Naturligtvis är inte alla nyckelord 
som avhandlingarnas författare sätter ut per automatik något som ska överföras 
till ämnesorden men det framgår ganska klart att väsentliga aspekter i den här 
avhandlingen inte framgår av ämnesorden. 

Kvinnofrid – Synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-
1800159

Ämnesord; attityder, attityder till, genusaspekter, historia, kvinnofrid, 
lagar, manlighet, rättsfall, rättslig ställning, sexualitet, sexuella övergrepp, 
Sverige, våld, våldtäkt, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet 
Nyckelord; rape, gender, Sweden, 1600-1800, violence, sexuality, 
seduction, early modern, patriarchal society, masculinity, rape law, 
narratives of rape 

Återigen har vi en avhandling där bilden av det väsentliga i avhandlingen i 
princip är densamma i både ämnesord och nyckelord. Genus, sexualitet, våld 
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och dit hörande juridiska aspekter tas upp i båda kategorierna. Det går också att 
lägga märke till att ämnesorden återigen blivit flera. 

Den stora häxdansen – Vidskepelse, väckelse och vetande i Gagnef 1888160

Ämnesord; barn, Dalarna, folktro och folkseder, häxeri, Sverige, övertro, 
1800-talet  
Nyckelord; witchcraft, Sweden, Dalarna, superstition, 19th century, 
revival, traditional, modern, innocense of childhood, fantasies, enactment, 
blame, micro history, early temperence movement 

Här är överenstämmelsen mellan ämnesord och nyckelord också bra. Den 
teoretisk metodiska ansatsen mikrohistoria berörs dock inte av ämnesorden. 

Fast i det förflutna – Intressen och institutioner i svensk sjukförsäkringspolitik 
1891-1931161

Ämnesord; historia, sjukförsäkring, Sverige, 1890-talet, 1900-talet 
Nyckelord; institutions, interest, politics, sickness insurance, sickness and 
burial funds 

Återigen verkar den främsta inspirationskällan till avhandlingens ämnesord 
vara dess titel. Trots detta stämmer ämnesord och nyckelord till viss del 
överens även om nyckelorden ånyo ger en djupare inblick i vilka fenomen som 
behandlas i avhandlingen. 

Den bräckliga barriären – Finland i svensk säkerhetspolitik 1949-1962162

Ämnesord; Sverige, säkerhetspolitik, 1940-talet, 1950-talet, 1960-talet 
Nyckelord; Sweden, Finland, security, security policy, defence policy, 
foreign policy, cold war, Nordic region, Nordic security 

De ämnesord som finns stämmer väl överens med nyckelorden men på nytt 
verkar ämnesorden utelämna flera viktiga aspekter i avhandlingen, till exempel 
Kalla kriget. 
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Kampen för ett erkännande. – DDR:s utrikespolitik gentemot Sverige 1949-
1972163

Ämnesord; utrikespolitik, Sverige, Östtyskland, 1949-1972,  
Nyckelord; German Democratic Republic (GDR), foreign policy, public 
diplomacy, diplomatic recognition, cold war, international relations, 
Sweden, Ostseewoche (Baltic week) 

Samma sak gäller för denna avhandling som för den ovanstående. De 
behandlar också ämnen som måste ses som besläktade med varandra vilket 
eventuellt kan ha betydelse. 

Empire and identity. – Biographies of Austrian identity in an age of imperial 
dissolution164

Ämnesord; historia, nationell identitet, Österrike, 1914-1918 
Nyckelord; Habsburg empire, Austrian identity, biography, Ernest von 
Koerber, Hugo von Hofmannstahl, Josef Redlich, Heinrich Friedjung, 
Leopold von Adrian, Karl Renner, Mitteleuropa, Friedrich Naumann 

Här är överensstämmelsen god mellan ämnesord och nyckelord. Den enda 
skillnaden ligger i att avhandlingens författare även väljer att lyfta fram 
enskilda personer. 

The historian-filmmaker’s dilemma – Historical documentaries in Sweden in 
the era of Häger and Villius165

Ämnesord; doktorsavhandlingar, dokumentärfilm, historia, historia och 
film, historisk film, Sverige, 1900-talet 
Nyckelord; historical documentary, history and film, history culture, 
historiography, communication of history, Olle Häger, Hans Villius, 
Swedish history 1968-2001 

Här är man återigen överens om vilka avhandlingens viktiga aspekter är. En 
skillnad finns dock och det är att författaren lyfter fram den historiografiska 
aspekten i avhandlingen. Denna aspekt har inte funnits vara viktig av den som 
satt ut ämneord. Återigen vill jag påminna om att jag inte lägger någon 
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värdering i vad som är rätt eller fel i detta, jag undersöker överensstämmelsen 
mellan de två kategorierna. 

Tidningsmakt och politiska organisationer – Den borgerliga samlingsrörelsen 
i Fyrstadskretsen 1962-1968166

Ämnesord; borgerliga partier, historia, politik och massmedia, Sverige, 
valrörelser i massmedia, 1960-talet  
Nyckelord; Political history, political parties, newspapers, media power, 
Scania 

Här måste det konstateras att synen på avhandlingen är densamma i båda 
kategorierna. 

”Brödrafolkens väl” – Svensk-norska säkerhetsrelationer 1949-1969167

Ämnesord; historia, Norge, Sverige, säkerhetspolitik, 1950-talet, 1960-
talet 
Nyckelord; Sweden, Norway, security policy, strategic, operational, 
Nordic balance, NATO, Cold War, Nordic region, Nordic security 

Denna avhandling är den tredje i den här undersökningen som har den här 
sortens svenska säkerhetsrelationer som inriktning. Precis som för de andra är 
överensstämmelsen mellan ämnesord och nyckelord bra men nyckelorden tar 
upp en del aspekter som ämnesorden inte berör, exempelvis Kalla kriget.  

Fostrande försörjning – Fattigvård, filantropi och genus i fabriksstaden 
Norrköping 1872-1914168

Ämnesord; arbetarklassen, fattigvård, genusaspekter, historia, 
industrialismen, Norrköping, socialhistoria, socialpolitik, Sverige, 
välgörenhet, Östergötland, 1800-talet, 1900-talet 
Nyckelord; Poor relief, philanthropy, gender, middle class, familynorms, 
female workers, working mothers, social policy, factory town, Norrköping 
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Här har vi en till avhandling som får en stor uppsättning ämnesord och även 
denna behandlar genus, sociala aspekter och samhällsklasser. 
Överensstämmelsen mellan de två kategorierna får sägas vara god. 

Makt och vanmakt i fadersväldet – Studentpolitik i Uppsala 1780-1850169

Ämnesord; historia, politisk verksamhet, studenter, Sverige, Uppsala, 
1700-talet, 1800-talet 
Nyckelord; university history, students, political culture, youth, patriarchy 

Här är man överens om avhandlingens allmänna inriktning men man har valt 
att belysa det lite olika. 

The power of character – Middle-class masculinities, 1800-1900170

Ämnesord; historia, manlighet, manskultur, mansrollen, medelklassen, 
män, sexualitet, Sverige, vänskap, 1800-talet 
Nyckelord; Masculinity, masculinities, gender, power, middleclass, 
passions, character, self made-man, sexuality, prostitution, homosocial, the 
male norm, Georg L. Mosse, advice manuals, autobiographies, alcohol, 
gambling  

Här fokuserar ämnesorden nästan totalt på mannen. Även nyckelorden tar upp 
mannen men ser också fler aspekter som viktiga. 

Från politik till praktik – De svenska steriliseringslagarna 1935-1975171

Ämnesord; historia, juridik och lagstiftning, sexual, Sterilisering 
(födelsekontroll), Sverige, tvångssterilisering, 1900-talet,  
Nyckelord; eugenics, sterilisation, social policy, welfare state, Swedish 
20th century history 

Här är ämnesorden och nyckelorden i det stora hela inriktade mot samma sak. 
Skillnader finns dock. Ämnesorden tar upp juridik vilket inte nyckelorden gör 
medan nyckelorden tar upp en del sociala aspekter som ämnesorden inte berör. 

De uppsatser som jag inte kunnat få tag i är följande; 
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Kungsord i elfte timmen – Språk och självbild i det gustavianska enväldets 
legitimitetskamp 1772-1809172

Att fostra till föräldraskap – Barnavårdsmän, genuspolitik och välfärdsstat 
1900-1950173

Religiösa konflikter i norra Hälsingland 1630-1800174

Hemlig utrikespolitik – Kalla kriget, utrikesnämnden och regeringen 1946-
1959175

Ett liberalt dilemma – Ernst Backman, Emilia Broomé, G.H. von K och den 
sociala frågan, 1880-1930176

Mellan två riken. – Integration, politisk kultur och förnationella identiteter på 
Gotland 1500-1700177

Den nationella modern. – Moderskap i konstruktioner av svensk nationell 
gemenskap under 1900-talets första hälft178

Delkonklusion 4 
Även om det finns undantag står det ganska klart att synen på vad som är 
viktigt i avhandlingarna ofta skiljer sig åt mellan avhandlingens författare, som 
gett sin syn på avhandlingens viktiga aspekter genom nyckelorden, och den 
eller de bibliotekarier som gett sin syn på avhandlingen genom ämnesorden. 
Om detta innebär att det finns skillnader i synen på vad som utgör 
historieämnet mellan historikerna och bibliotekarierna ska diskuteras i nästa 
kapitel. 

Något som också är intressant är att de avhandlingar som behandlar någon 
form av genushistoria ofta får en mängd ämnesord till skillnad från många 
andra av avhandlingarna. En del avhandlingar har till och med enbart fått 
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ämnesord utifrån sin titel vilket när man ser till de aspekter som nyckelorden 
tar upp måste betraktas som konstigt och tämligen intetsägande. 
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Slutdiskussion 

Det har nu blivit dags att knyta ihop säcken. Fyra delkonklusioner har gjorts 
och frågan är om det går att se någon tendens och dra några allmänna slutsatser 
från dessa. 

I delkonklusion ett konstaterades att historieämnet speglas ganska väl av 
den femte upplagan av SAB-systemet. Hyllsignum på avdelning K dominerar 
liksom klassifikationskoder på avdelning K och ingen avhandling har 
klassificerats helt utan att få någon av sina klassifikationskoder från avdelning 
K. 

I undersökningsperioderna två och tre verkar dock någonting ha hänt som 
gör att SAB-systemets två senaste upplagor inte förmår spegla ämnet lika bra 
längre. Detta beror inte på systemets förändringar eller uppdateringar eftersom 
egentligen inga principiella förändringar skett i systemet. Istället måste 
konstateras att det är doktorsavhandlingarnas ämnen som ofta handlar om saker 
som avdelning K inte är rustat att klassificera just på grund av bristen på 
förändringar i systemet. Historieämnet har alltså sprungit ifrån systemet. 

Vad är det då i historieämnet som förändrats? Som synes i 
tabellsammanställning II och III behandlar många avhandlingar fenomen som 
ligger oss ganska nära i tid. Dessutom har nya ämnesinriktningar, kanske 
framförallt genushistoria tillkommit. Detta har medfört, vilket visas i tabellerna 
IV till och med IX, att klassifikationskoder från andra avdelningar kommit att 
användas i allt högre grad för att man på ett bra sätt ska kunna spegla 
avhandlingarnas inriktningar. Framförallt är det avdelning O 
(samhällskunskap) som nyttjas flitigt. Under den sista undersökningsperioden 
är det, som framgår av tabell IX, hela 16, det vill säga nästan 50 procent, 
avhandlingar som klassificerats helt utan koder från avdelning K. Nyström har 
i sin undersökning kommit fram till liknande resultat och konstaterar att en stor 
del av de avhandlingar han undersökt klassificerats på avdelning O.179
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För den sista undersökningsperioden, 2002-2003, gjordes även en 
jämförelse mellan avhandlingarnas ämnesord och de nyckelord som de fått av 
sina författare. Det är svårt att dra några fasta slutsatser från den 
undersökningen men det står i alla fall helt klart att synen på vad som är viktigt 
i avhandlingarna ofta skiljer sig åt mellan historieforskaren och bibliotekarien. 
Även Nyström har kommit fram till denna slutsats och han menar att en 
lösning kan vara att låta författarens nyckelord få en större vikt vid 
bibliotekariens ämnesbestämning av verket eftersom han funnit att nyckelorden 
är bättre på att beskriva ett verks ämne än vad ämnesorden är.180 I många fall är 
jag böjd att hålla med, i delkonklusion fyra konstateras också att flera 
avhandlingar klart och tydligt enbart fått sina ämnesord utifrån verkens titlar.  

Däremot har avhandlingar som behandlar genusaspekter fått en mängd 
ämnesord ibland på väldigt detaljerad nivå medan andra avhandlingar klart och 
tydligt enbart fått ämnesord utifrån sina titlar. Vad kan då det bero på? 

Jo, om vi återknyter till resonemanget ovan om att de nya inriktningarna, 
där nu genushistorian får stå som exempel, ofta klassificeras som 
samhällskunskap blir det möjligt att se detta bruk av många och detaljerade 
ämnesord som en sorts kompensation för klassifikationssystemets brister. Det 
går helt enkelt inte att klassificera en avhandling som behandlar genushistoria 
på ett sätt som visar på avhandlingens historiska aspekter, särskilt om 
avhandlingen behandlar närliggande tidsperioder, varvid man blir tvungen att 
använda många ämnesord för att täcka denna brist i systemet. Bristen på 
klassifikationsmöjligheter på avdelning K leder också till, för att göra en 
konkret återkoppling till Hjørlands domänanalytiska teori, att verkets 
informationspotentialer inte nyttjas till fullo och inte heller får vi något som 
tillnärmelsevis liknar polyrepresentation.181

Detta visar på nödvändigheten av att utveckla klassifikationssystemet. För 
är det något man kan lita på är det att historieämnet inte utvecklats färdigt bara 
för att genushistorian tillkommit. Nya inriktningar och förändringar kommer 
ständigt att komma och ett effektivt klassifikationssystem måste försöka följa 
med i dessa förändringar annars blir det snart obsolet. Detta gäller naturligtvis 
inte bara historieämnet utan alla ämnen. Denna slutsats ligger helt i linje med 
de resultat som Jansson kommit fram till i sin undersökning av religionsämnet 
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där hon konstaterar att SAB-systemets religionsavdelning behöver en 
revidering för att kunna följa den utveckling som pågår.182   

Vad skulle man då kunna göra för att förbättra SAB-systemets förmåga att 
spegla ämnet historia? 

Kronologisk och geografisk klassificering kontra tematisk 
klassificering 

Självfallet påstår jag mig inte sitta inne med någon lösning på detta problem 
men jag vill i alla fall kort diskutera vad jag ser som en intressant aspekt att 
undersöka vidare. Den tanke jag har är att utveckla den del av avdelning K som 
är, som jag ser det, tematiskt inriktad. Jag tänker då främst på avdelningarna Kt 
– allmän kulturhistoria, Ku – allmän socialhistoria och Kv – allmän ekonomisk 
historia.183 Detta skulle innebära större möjligheter (och förmodligen 
svårigheter) än att för varje ny upplaga lägga till någon kod för ett nytt 
landområde eller en ny periodindelning som egentligen inte hjälper 
avdelningen att bli kvalitativt bättre, bara större. 

En utbyggnad av dessa avdelningars användningsområden borde 
möjliggöra klassifikation av exempelvis genushistoriska verk på exempelvis en 
underklass till Ku. Inspiration och förslag till lämpliga avdelningar skulle 
kunna hämtas från avdelning O där det uppenbarligen går bra att klassificera 
genushistoriska verk. 

Men om det går bra att klassificera genushistoriska verk på avdelning O 
varför då bekymra sig om detta? Jo, som jag sagt ovan slutar inte ämnen att 
utvecklas. Var ska nästa inriktning av historieämnet klassificeras? Någonstans, 
någon gång måste en utveckling av systemet ske. Dessutom är det, som 
påpekats i början av denna uppsats, en principfråga. Vilket ämne är viktigt? 
Vilken klassifikation vill en historiker eller en fysiker ha av sina verk? Ett 
rimligt antagande är att en historiker gärna hittar sina verk i bibliotekets 
historiehyllor och att han eller hon gärna ser att verket klassificerats som 
historia. I förlängningen skulle det till och med kunna föreligga en risk till att 
ämnet urholkas och förlorar sin särart. Vad är historia och vad är 
samhällskunskap? 
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Sammanfattning 

I denna uppsats har SAB-systemets förmåga att spegla ämnet historia och hur 
denna förmåga förändrats över tid granskats genom studier av 
doktorsavhandlingar i historia producerade vid Lunds universitet, Stockholms 
universitet och Uppsala universitet från de tre perioderna 1982-1983, 1992-
1993 och 2002-2003, vilka motsvarar de tre senaste upplagorna av SAB-
systemet. 

Källorna till arbetet har varit dessa avhandlingars katalogposter vid de 
ovanstående universitetens bibliotek, SAB-systemets tre senaste upplagor, det 
vill säga den femte, sjätte och sjunde samt själva doktorsavhandlingarna. 

De frågor som ställdes till källmaterialet var vilka placeringar i biblioteket 
som avhandlingarna fick, hur avhandlingarna klassificerats samt vilka 
ämnesord respektive nyckelord de fått. Vidare undersöktes hur avhandlingarna 
passade in i klassifikationssystemets struktur och som sagt om SAB-systemets 
förmåga att spegla historieämnet förändrats över tid genom en kritisk analys av 
systemet. 

Uppsatsens teoretiska grund är Hjørlands domänanalys som går ut på att ta 
tillvarata ett dokuments alla informationspotentialer vid klassificering och 
ämnesbestämning.  

Undersökningens resultat är att systemets förmåga att spegla ämnet historia 
försämrats under tidens gång eftersom historieämnet har utvecklats i en takt 
som systemet inte förmått följa. Samtidshistoria och genushistoria har ännu ej 
fått någon plats i avdelning K, istället brukas avdelning O för att klassificera 
dessa avhandlingar. Andelen av de undersökta avhandlingarna som inte alls 
klassificerats med hjälp av koder från K ökar hela tiden och det är främst 
avdelning O som används för att klassificera dessa avhandlingar. Resultaten 
stämmer överens med tidigare, till ämnet angränsande, studiers resultat. 

Till sist har också kortfattat föreslagits en förändring i avdelnings K:s 
struktur där mitt förslag är att utarbeta en mer tematisk form av klassifikation 
istället för den nu helt dominerande geografiska/kronologiska metoden.   
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