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1. Inledning 

En av grundidéerna med ett klassifikationssystem är att det ska fungera som 
hjälp vid informationssökning. Ett klassifikationssystem bör avspegla 
verkligheten så gott det går. De begrepp som används för att beskriva 
ämneskategorier måste vara aktuella och ses som naturliga att söka på för 
användaren. Om klassifikationssystemets strukturer inte motsvarar verkliga 
vetenskapliga domäners strukturer förlorar det sin funktion. Ett generellt 
klassifikationssystem, som Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-
systemet) och Dewey Decimal Classification (DDC), täcker in en mängd 
domäner. Risken med ett generellt system är att det blir för generellt och därför 
inte ger en rättvis bild av verkligheten. Det domänanalytiska perspektivet med 
Birger Hjørland i spetsen anser att man måste ta större hänsyn till domäners 
skilda egenskaper i arbetet med kunskapsorganisation. Domäner är olika och 
informationssystemen bör därmed också struktureras olika för att avspegla 
domänerna så bra som möjligt. 

Det system man generellt använder sig av vid klassifikation på bibliotek i 
Sverige är SAB-systemet. Att ha ett nationellt klassifikationssystem har både 
för- och nackdelar, men på senare tid har intresset ökat för ett införande av 
DDC på svenska bibliotek (Svanberg, 2005:passim). På Kungliga biblioteket 
pågår just nu en förstudie som ska ligga till grund för ett beslut om en eventuell 
övergång till DDC. I och med detta är det intressant att undersöka hur de olika 
systemen är strukturerade och om man kan säga att det ena fungerar bättre eller 
sämre. 

Utifrån ett domänanalytiskt perspektiv kan man fråga sig om SAB-
systemet och DDC fungerar väl vid sökning i ett specifikt ämne eller om 
systemen är för generella. Man kan tänka sig att SAB-systemet som är 
utarbetat efter svenska behov passar bättre för klassifikation i Sverige än DDC 
som har amerikanska rötter. Men idag används DDC i många länder och 
kanske finns det inte längre något behov av nationella klassifikationssystem.  

Dessa tankar har legat till grund för mitt val av uppsatsämne. Jag har valt 
att studera SAB-systemet och DDC utifrån en specifik domän – semantik. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är dels att undersöka domänen semantik och dels att 
studera vilken bild av domänen som ges av klassifikationssystemen SAB-
systemet och DDC. Ämnet för denna uppsats kan sammanfattas i två punkter 
med frågeställningar: 

1. Var i domänen allmän språkvetenskaps struktur befinner sig 
semantiken? Kan domänen semantik delas in ytterligare i under-
avdelningar, och i så fall hur? Vilka andra domäner angränsar till 
semantiken? 

2. Hur väl speglar de generella klassifikationssystemen SAB-systemet och 
DDC domänen semantik? Finns det stora skillnader mellan systemen på 
denna punkt? Lämpar sig något av systemen bättre för klassifikation 
inom semantik? 

Jag vill poängtera att jag inte avser att dra några slutsatser om de två systemens 
generella duglighet, utan alla resultat måste tolkas utifrån den kontext jag valt 
– ämnet semantik. 

1.2 Avgränsningar 
Som ämne för denna uppsats har jag har valt att undersöka SAB-systemet och 
DDC ur ett domänanalytiskt perspektiv. Eftersom hela SAB-systemet och DDC 
skulle bli för mycket att undersöka har jag valt ut en del av dessa system – den 
som ska spegla ämnet semantik. Begreppet semantik betecknar enligt National-
encyklopedin (NE) ”studiet av språkliga uttrycks betydelse eller mening”.  

Jag har valt just semantik eftersom jag tidigare har läst lingvistik där 
semantik ingår och eftersom det är ett ämne som intresserar mig. Jag valde det 
även eftersom det inte är helt självklart att det ämnet hör hemma hos språk-
vetenskapen. Enligt SAB-systemet och DDC ligger semantiken under huvud-
klasserna F Språkvetenskap respektive 400 Langage (språk). Men enligt NE 
intresserar sig flera discipliner för ämnet, såsom filosofin, logiken, 
antropologin, psykologin, litteraturvetenskapen och kognitionsforskningen 
(1995, band 16:359). Domänen semantik är också intressant eftersom dess 
gränser mot andra underdomäner till språkvetenskapen verkar lite luddiga. Till 
exempel menar NE att semantikens avgränsning mot pragmatiken, som också 
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är ett språkvetenskapligt ämne, är en högst kontroversiell fråga (1995, band 
16:360).  

Eftersom det skrivits ett flertal magisteruppsatser inom ämnen som ligger 
nära mitt ämne kommer jag att argumentera för på vilket sätt min undersökning 
skiljer sig från tidigare. Denna diskussion förs i forskningsöversikten i 
anslutning till presentationen av de olika magisteruppsatserna.  

1.3 Disposition 
Efter detta inledningkapitel kommer en forskningsöversikt (kapitel 2). I det 
kapitlet ges en överblick över tidigare forskning inom kunskapsorganisation 
med fokus på klassifikation och domänanalys.  

I kapitel 3 presenteras de teorier som utgör grunden för min undersökning. 
Eftersom min undersökning utgår från domänen semantik redogör jag i detta 
avsnitt för Birger Hjørlands teori domänanalys. Mitt mål är även att visa hur 
domänen speglas i de två klassifikationssystemen SAB-systemet och DDC och 
därför diskuterar jag i detta avsnitt även biblioteksklassifikation ur ett 
teoretiskt perspektiv. 

I kapitel 4 redogörs för val av metod för undersökningen, som är kvalitativ 
och delvis komparativ, och det källmaterial som ligger till grund för under-
sökningen. Vidare beskrivs tillvägagångssättet för undersökningen.  

Kapitel 5 är ett bakgrundskapitel som tjänar till att ge läsaren en 
introduktion till SAB-systemet och DDC. De två klassifikationssystemen 
beskrivs utifrån deras tillkomst och utveckling och utifrån hur deras hierarkiska 
strukturer ser ut.  

I kapitel 6 och 7 presenteras den empiriska undersökningen. I kapitel 6 
beskrivs den första delen av studien som består av en undersökning av 
domänen semantik. I kapitel 7 beskrivs den andra delen av studien, som består 
av en analys av klassifikationssystemens strukturer, en analys av 
klassifikationskoder i bibliografiska poster samt en jämförelse av dokument 
som klassificerats både med SAB-systemet och DDC.  

I kapitel 8 diskuteras de slutsatser som framkommit i de två delstudierna 
utifrån de teoretiska ansatserna och tidigare forskning.  

Efter kapitel 8 följer en sammanfattning av hela uppsatsen. Allra sist i 
uppsatsen finns en språkvetenskaplig ordlista, som kan behövas för att förstå 
de språkvetenskapliga begrepp som nämns i uppsatsen. 
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2. Forskningsöversikt 

I denna forskningsöversikt presenteras först studier som liksom min behandlar 
domänanalys och klassifikation. Mest utrymme ges en magisteruppsats som 
behandlar språkvetenskap och SAB-systemet. Därefter redogörs för några 
studier som bygger på jämförelser mellan olika klassifikationssystem, vilket är 
relevant eftersom min undersökning delvis är en jämförelse mellan SAB-
systemet och DDC.   

2.1 Domänanalys och klassifikation 
Hjørland och Albrechtsen (1995) menar att få forskare har diskuterat 
klassifikation utifrån ett domänanalytiskt perspektiv (1995:403). De hävdar 
dock att klassifikation är ett av de bästa exemplen på tillämpning av domän-
analys (Hjørland & Albrechtsen, 1995:412). Det verkar inte ha gjorts särskilt 
många domänanalytiska studier sedan 1995 och det bästa exemplet står nog 
Hjørland själv för, domänanalys av psykologi. 1998 publicerades en artikel i 
vilken han lade fram denna studie. Genom att undersöka psykologins struktur, 
olika teoretiska utgångspunkter och terminologi drar Hjørland slutsatser om 
vad en klassifikation av ämnet bör omfatta och hur den bör utformas 
(1998b:passim). Med denna studie vill han visa att en kunskapsdomän består 
av en mängd olika synsätt och paradigm och att man måste ta hänsyn till detta 
när man utformar en klassifikation av domänen (Hjørland, 1998b:176).  

Hjørlands domänanalys verkar ha haft ett relativt stort inflytande vid 
institutioner för biblioteks- och informationsvetenskap, om man ser till de 
magisteruppsatser som skrivits de senaste åren. Ett flertal uppsatser behandlar 
klassifikation ur ett domänanalytiskt perspektiv. Av utrymmesskäl kommer jag 
endast att ta upp de som jag anser vara mest relevanta för min egen under-
sökning.  

Mattias Asplunds uppsats Den arkeologiska domänen. Cociteringsanalys 
av svensk arkeologi ur domänanalytiskt perspektiv är ett exempel. Asplunds 
syfte är att ”med utgångspunkt från Hjørlands domänanalys, kartlägga den 
arkeologiska domänen ur svenskt perspektiv och därigenom kunna analysera 
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klassifikation och ämnesordsindexering inom området” (Asplund, 2005:4). 
Asplunds syfte är mycket likt mitt, med den skillnad att han utgår från en 
annan domän och att han endast undersöker klassifikationskoder i SAB-
systemet. Han har också en annan huvudmetod än jag, bibliometrisk 
cociteringsanalys. Den slutsats Asplund drar av jämförelsen mellan 
klassifikation och domänens struktur, att SAB-systemet har en annan 
indelningsgrund (geografisk) av arkeologi än domänen i sig (kronologisk och 
teoretisk), motiverar mitt val att göra en studie liknande Asplunds, men utifrån 
en annan domän.   

Malin Jansson har skrivit uppsatsen SAB-systemet och ämnet religion – en 
studie av ett klassifikationssystems möjlighet att klassificera en vetenskaplig 
disciplin. Hon undersöker hur väl svenska universitetsvärldens uppfattning av 
ämnet religionsvetenskap stämmer överens med den som SAB-systemet 
förmedlar. I undersökningen används kvalitativ metod som huvudsakligen 
består i att studera kurslitteratur som använts på grundutbildningar i religions-
vetenskap samt att studera SAB-systemet (Jansson, 2004:5).  Jansson kommer 
fram till att SAB-systemets bild av religionsvetenskap stämmer överens med 
universitetens så länge som universiteten håller fast vid en traditionell syn på 
ämnet med kristendomen i centrum. Men denna syn har på många institutioner 
fått konkurrens av andra perspektiv på ämnet och därför fungerar SAB-
systemet inte längre lika väl (Jansson, 2004:61).  

2.2 SAB-systemet och språkvetenskap 
Magdalena Svanbergs uppsats Att organisera kunskap. En fallstudie i 
strukturering och klassificering av språkvetenskap fokuserar på en jämförelse 
av domänens struktur sett ur utövarnas (ämnesspecialisternas) respektive SAB-
systemets synvinkel. Det är den undersökning som jag tycker är mest relevant 
att redogöra för eftersom den behandlar både språkvetenskap och SAB-
systemet. Svanbergs studie av utövarnas syn på språkvetenskap består av tre 
delar: en undersökning av domänens struktur utifrån tre språkvetenskapliga 
introduktionsböcker, en undersökning av domänens struktur utifrån kursplaner 
vid två institutioner1 samt intervjuer med 13 ämnesrepresentanter vid de två 

                                                 
 

1 Institutionen för svenska/nordiska språk och  Institutionen för lingvistik, båda vid Umeå universitet. 
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institutionerna. En analys av SAB-systemets avdelning F (språkvetenskap) och 
undersökning av klassifikationskoder för kurslitteratur i ämnet vid de två 
institutionerna utgör underlag för studien av SAB-systemets strukturering av 
språkvetenskap. En generell slutsats som dras är att ämnesspecialister är oense 
om hur ämnet bör struktureras men att de ser problem med SAB-systemets 
struktur. Till exempel anses semantik och pragmatik vara helt felplacerade 
under rubriken ”Ordförråd, lexikologi” i avdelning F (Svanberg, 1995:48).  

Att Svanberg konstaterar att det finns oklarheter i hur semantik ska 
placeras in i den språkvetenskapliga strukturen gör det intressant att fokusera 
på den domänen. Dessutom utgör inte semantiken så stor del av 
undersökningsobjektet i Svanbergs undersökning av klassifikationskoderna. 
Detta eftersom hon utgår från kurslitteratur och semantik inte var en egen kurs 
på grundutbildningen i allmän språkvetenskap vid Umeå universitet.  

Det finns flera sätt på vilka min undersökning skiljer sig från Svanbergs. 
För det första har jag endast en del av språkvetenskapen som undersöknings-
objekt. Jag har också använt en annan huvudmetod än Svanberg, vars 
huvudmetod är intervjuer. Hjørland och även Svanberg själv diskuterar att ett 
problem med att utgå från enskilda ämnesspecialister är att dessa kommer att 
skildra domänen utifrån sin position i den, efter deras intressen och 
vetenskapsteoretiska utgångspunkt (Hjørland, 2002b:260, Svanberg, 1995:52).  

Jag tror ändå att man med ämnesspecialisters hjälp kan få en ganska bra 
bild av domänen. Men de ämnesspecialister som Svanberg intervjuat är alla 
verksamma vid samma universitet vilket kan vara ett problem, som hon också 
diskuterar. Olika institutioner kan ha olika traditioner och utgå från olika 
teorier och metoder vilket kan leda till att de har olika syn på ämnet, menar 
Svanberg (Svanberg, 1995:51). Jag vill undersöka hela svenska universitets-
världens syn på semantik och kommer därför att utgå från alla språk-
vetenskapliga institutioner där man ger undervisning i semantik.  

Slutligen har min undersökning ett annat perspektiv än Svanbergs i och 
med att jag även gör en jämförelse mellan SAB-systemet och DDC. 

2.3 Komparativa studier av olika klassifikations-
system 

Det har också skrivits flera uppsatser som bygger på jämförelser mellan två 
eller flera klassifikationssystem och även här kommer jag endast att diskutera 
ett urval av dessa uppsatser. De flesta jämförelserna utgår från ett specifikt 
ämne. Cecilia Backlunds uppsats Att klassificera arkeologi. En komparativ 

 
 

8



studie av tre klassifikationssystem baseras på en jämförelse av SAB-systemet, 
DDC och Universal Decimal Classification (UDK) utifrån ämnet arkeologi. 
Hennes syfte är att ta reda på vilka krav ämnesområdet arkeologi ställer på 
klassifikationssystem, vilka för- och nackdelar de olika systemen har sett ur ett 
arkeologiskt perspektiv samt om innehållsanalys av en titel resulterar i 
liknande rubriker (feature headings) i de olika systemen (Backlund, 2004:3). 
Källmaterialet för den komparativa studien är 22 ”titlar” (det framgår inte 
vilken typ av litteratur det är) som finns klassificerade med de tre systemen.  

Backlunds slutsats är att klassifikationskoderna skiljer sig åt mycket både 
mellan systemen och inom systemen för verk som behandlar samma ämne. 
Hon redovisar olika likheter och skillnader mellan systemen men vill inte dra 
några slutsatser om vilket system som är bäst ur en arkeologisk syn (Backlund, 
2004:51-53).  

Anna Lindqvist har skrivit uppsatsen Klassifikation av geologi. En studie 
av DDC, UDK, SAB och GeoRef. DDC, UDK och SAB är alla generella 
klassifikationssystem medan GeoRef är ett domänspecifikt system för geologi. 
Lindqvist undersöker hur dessa fyra klassifikationssystem skiljer sig åt och 
varför, samt om ämnesbeskrivningen i systemen stämmer överens med 
forskares ämnesbeskrivning. Hon frågar sig också om forskare utnyttjar 
GeoRefs specialklassifikation när de väljer ämnesord för sina artiklar 
(Lindqvist, 2003:3). Lindqvist har domänanalys som teoretisk utgångspunkt för 
sin undersökning.  

Analysen av de olika klassifikationssystemen resulterar i slutsatsen att 
SAB-systemets, UDK:s och DDC:s strukturering av geologi och även natur-
vetenskap i allmänhet är ganska lika. Däremot skiljer sig deras strukturering 
från GeoRefs och detta beror på att ”en specialklassifikation mycket snabbare 
kan förändras och uppdateras eftersom den kan följa med i domänens 
utveckling” (Lindqvist, 2003:45). Lindqvist menar också att ett allmänt system 
och ett domänspecifikt är utformade för att passa olika typer av bibliotek och 
användare och att det därför inte finns någon anledning till att de ska vara lika. 
Slutligen slår Lindqvist fast att GeoRefs terminologi mycket väl reflekterar 
domänens språkbruk (Lindqvist, 2003:45).  

Något som jag tycker saknas i Lindqvists och Backlunds uppsatser är en 
undersökning av de domäner de valt att utgå ifrån. Uppsatsförfattarna redovisar 
inte någon metod för hur de kommit fram till just denna presentation av ämnet. 
Jag tror också att det är svårt att undersöka en domän som representeras av en 
hel huvudklass i ett klassifikationssystem, eftersom dessa domäner är så stora. 
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Med tanke på uppsatsens omfång har jag valt att undersöka en mindre domän 
och därmed också endast en liten del av två klassifikationssystem. 
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3. Teoretiska utgångspunkter: 
Klassifikationsteori och domänanalys 

Delar av Birger Hjørlands domänanalys utgör det teoretiska ramverket för min 
undersökning av domänen semantik och förhållandet mellan den vetenskapliga 
domänen och olika klassifikationssystem. Denna teori kompletteras med 
klassifikationsteori för att ge en förståelse för vad det innebär att klassificera 
och för att kunna jämföra de två klassifikationssystemen SAB-systemet och 
DDC. Jag inleder här med klassifikationsteori för att sedan gå in på 
domänanalys.  

3.1 Klassifikationsteori 
Klassifikation innebär att man delar in ting och fenomen efter en viss princip. 
Den allmänna uppfattningen är att klassifikation är ett mänskligt behov, att 
sortera in objekt i olika kategorier är grundläggande för mänskligt tänkande 
(Benito, 2001:103; Taylor, 1999:1; Langridge, 1992:3). Den vanligaste in-
delningen är efter likhet. Man tar fasta på vissa egenskaper hos objekt och 
sammanför de objekt vars egenskaper är lika. Men ett objekt har ju i stort sett 
alltid en mängd olika egenskaper och det ligger därför alltid i människans val 
att välja ut de egenskaper som ska styra klassifikationen.  

3.1.1 Vetenskaplig klassifikation 
Likaväl som klassifikation är en del av människors vardag är det också ett 
naturligt inslag inom all vetenskap. Varje vetenskap har sin egen domän där 
den klassifikation som fordras är begränsad i sitt omfång. Inom medicin 
klassificerar man bland annat sjukdomar medan stenar kan vara ämne för 
klassifikation inom geologi till exempel. Forskare inom olika vetenskapliga 
domäner klassificerar olika naturliga fenomen så som de framstår för dem 
(Landgridge, 1992:18). Vilken vetenskaplig tradition som råder påverkar vad 
och hur man väljer att klassificera.  
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3.1.2 Bibliografisk klassifikation 
Bibliografisk klassifikation innebär enligt Benito att analysera ett dokuments 
innehåll och lägga in koder från ett klassifikationssystem (2001:7). Syftet är 
”att kunna finna information så snabbt och effektivt som möjligt” (Benito, 
2001:107). Bibliografisk klassifikation är en form av biblioteksklassifikation. I 
biblioteksklassifikation ingår även bokklassifikation som innebär att ordna 
böcker och andra dokument på bibliotekets hyllor. Det är endast bibliografisk 
klassifikation som är intressant för mitt ändamål och i fortsättningen är det 
bibliografisk klassifikation som åsyftas när begreppet klassifikation nämns.   

Det redskap som används för klassifikation är ett klassifikationssystem. 
Benito har satt upp kriterier som ett klassifikationssystem ska uppfylla för att 
det ska anses som bra. Dessa anges nedan: 

a. Systemet måste inkludera alla förekommande ämnen i litteraturen. Systemet måste 
också vara så konstruerat att även ämnen som ännu inte finns kan föras in.  

b. Systemet måste vara systematiskt, d.v.s. alla ämnen som hör ihop bör finnas inom 
samma disciplin eller så nära varandra som möjligt.  

c. Systemet måste vara flexibelt och utbyggbart. […] 

d. Systemet måste använda sig av en terminologi som är tydlig och inte föråldrad. […] 

e. Systemet bör vara balanserat. Det utrymme som lämnas för olika discipliner och 
underavdelningar skall återspegla litteraturens mängd inom områdena.  

(Benito, 2001:116) 

 
I den jämförelse mellan SAB-systemet och DDC som delvis ligger till grund 
för denna uppsats tas särskilt hänsyn till Benitos kriterium b. och e. Övriga 
kriterier anser jag ligga utanför ramen för denna uppsats eftersom de är svåra 
att diskutera utifrån en undersökning av endast ett ämne. 

Man ska komma ihåg att klassifikation inte är det enda redskapet i arbetet 
med kunskapsorganisation. Normalt används ämnesordsindexering i 
kombination med ett klassifikation. Med indexeringsord kan man mer 
detaljerat beskriva vad ett dokument handlar om. Men indexeringsord tar inte 
hänsyn till hur olika ämnen förhåller sig till varandra. ”A bibliographic 
classification is meant to convey meaningful subject relationships to users of 
documents that are classified by the particular system […]” menar Clare 
Beghtol (1986:111). Det är just dessa samband mellan olika ämnen som jag vill 
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studera i denna undersökning, därför utgår jag i första hand från klassifikation 
och inte ämnesordsindexering.  

Ett klassifikationssystem består av ett ämnesspråk. Ett ämnesspråk utgörs 
inte av naturlig vokabulär som naturligt språk utan av kontrollerad vokabulär, 
som är normaliserad. Detta innebär enligt Elaine Svenonius att en begränsad 
mängd ord och fraser plockas från ett naturligt språk, att deras referenter 
fastställs och att de semantiska relationerna mellan olika ord/fraser bestäms 
(2000:134). Att avgöra vilka ord och fraser som ska utgöra termer i ett 
klassifikationssystem är ofta svårt. Hur svårt beror på ämnet i fråga 
(Svenonius, 2000:135). Valet av terminologi beror till stor del på vilken grund 
man har för klassifikation. Detta diskuteras i avsnitt 3.1.3.  

I en kontrollerad vokabulär refererar en term endast till ett koncept eller 
objekt och varje koncept eller objekt representeras av endast en term 
(Svenonius, 2000:128f). Ett ämnesspråk skiljer sig från naturligt språk med 
tanke på det som termerna refererar till. I naturligt språk refererar termer till 
verkliga objekt eller till koncept i den mentala världen medan termer i ämnes-
språk refererar till ämnen. Till exempel refererar termen fjärilar inte till 
verkliga fjärilar utan till alla dokument som handlar om ämnet fjärilar 
(Svenonius, 2000:130). 

Ett klassifikationssystem består av klassifikatoriskt ämnesspråk som utgörs 
av notationer istället för språkliga uttryck som till exempel en ämnesordslista 
gör (som består av alfabetiskt ämnesspråk). Klassifikatoriskt språk ordnar 
ämnen systematiskt i hierarkier. I alfabetiskt språk ordnas ämnena i alfabetisk 
ordning (Svenonius, 2000:128f). 

3.1.3 Olika grunder för klassifikation 
Clare Beghtol anser att vikten av mening i klassifikationssystem inte 
diskuterats tillräckligt. Hon menar att det finns en grund, warrant, i ett 
klassifikationssystem som möjliggör att systemet kan användas till att 
organisera dokument på ett meningsfullt sätt. Det är den grunden som gör att 
klasserna i systemet blir meningsfulla såtillvida att katalogisatörer och 
biblioteksanvändare förstår hur de ska användas. Beghtol diskuterar fyra olika 
grunder för meningsrelationerna i ett klassifikationssystem. Dessa är litteratur, 
vetenskap/filosofi, utbildning samt kultur. De utesluter inte varandra utan 
samverkar för att skapa den teoretiska grund som varje klassifikationssystem 
har (Beghtol, 1986:110f).   

Litteraturen som grund innebär att klasser i ett klassifikationssystem 
skapas utifrån böckers ämnen. I praktiken kan detta synsätt leda till att man 
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skapar ett klassifikationssystem för ett särskilt bibliotek och utgår från just det 
bibliotekets samlingar vid uppförandet av klasser (Beghtol, 1986:112).  

Vetenskap/filosofi som grund förordades framför allt av Bliss som menade 
att bibliografiska klassifikationssystem skulle organiseras i överensstämmelse 
med den konsensus som råder inom vetenskapen, och som han menade var 
relativt stabil och oföränderlig (Beghtol, 1986a:114).  

Utbildning som grund för klassifikationssystem har varit vanligt 
förekommande genom klassifikationshistorien. Beghtol nämner DDC som ett 
exempel, som utarbetades för Amherst College. Även Colon Classification ut-
formades till stor del efter forskningsbiblioteks behov. Trots att dessa 
klassifikationssystem designades med en specifik institution i åtanke var 
Ranganathan och Dewey av den åsikten att deras system kunde användas på 
vilket bibliotek som helst (Beghtol, 1986:117f).  

Kultur som grund är egentligen ett paraplybegrepp som täcker in de övriga 
grunderna som presenterats ovan. De Grolier är en av dem som poängterar 
kulturens betydelse så till vida att ett klassifikationssystem alltid färgas av den 
kultur det konstrueras i och att man därför kan skönja en kulturs utveckling i 
ett klassifikationssystem. Beghtol menar att kulturens påverkan på 
klassifikation inte diskuterats särskilt mycket genom historien och att skaparna 
av de stora klassifikationssystemen (till exempel Dewey, Bliss och 
Ranganathan) ansåg att deras system var i stort sett permanenta och inte 
påverkades av kulturell utveckling (1986:120).  

3.1.4 Pragmatism som utgångspunkt för klassifikation 
Birger Hjørland argumenterar återkommande för det att synliggöra sambandet 
mellan metoder för klassifikation och epistemologiska teorier som är knutna 
till vetenskaplig klassifikation. Han identifierar fyra teorier som han menar har 
påverkat klassifikationssystemen genom tiderna. Dessa är empirism, 
rationalism, historicism och pragmatism. Den bibliografiska klassifikationen 
kännetecknas i de fyra fallen av: 

1. Empirism – dokument organiseras efter någon form av likhet, till 
exempel gemensamma termer 

2. Rationalism – facettanalys som bygger på logiska uppdelningar 
och/eller ”eviga och oföränderliga kategorier” 

3. Historicism – system som bygger på kunskapsproducerande gemen-
skapers naturliga utveckling (till exempel att dela in ämnen efter 
discipliner) 
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4. Pragmatism – system som bygger på kritisk analys av kunskapens 
tillstånd och utveckling (hit räknas också Beghtols cultural warrant 
som grund för klassifikation) (Hjørland & Albrechtsen, 1999:134) 

Hjørland och Albrechtsen menar att bibliografisk klassifikation måste bygga på 
historiskt och pragmatiskt orienterade epistemologier (1999:134). Mer 
specifikt måste ett klassifikationssystem baseras på kunskap om deras syften, 
ett klassifikationssystem efterfrågas och upprättas alltid efter ett visst syfte 
menar Hjørland. I ett pragmatiskt förhållningssätt läggs tonvikten på att 
upptäcka mål, syften, intressen och värderingar (Hjørland, 2005:585). Hur vi 
konceptualiserar ett objekt beror på vår förförståelse, socio-kulturella 
bakgrund, domänspecifika kunskap och vårt teoretiska synsätt (Hjørland, 
2005:593). Hjørland  sätter sig därmed emot det positivistiska 
förhållningssättet som i detta sammanhang innebär att det bara finns ett sätt att 
konceptualisera ett objekt, att dess egenskaper är synliga hos objektet på 
samma sätt för alla individer och kan beskrivas utan tolkning (Hjørland, 
2005:585).  

Mycket av det som kännetecknar pragmatismen återfinns i det perspektiv 
inom biblioteks- och informationsvetenskap som Hjørland benämner domän-
analys, som tas upp i nästa avsnitt.  

3.2 Domänanalys 
Domänanalys är ett relativt nytt teoretiskt perspektiv i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Det introducerades i skriftlig form av Birger Hjørland 
och Hanne Albrechtsen i artikeln “Toward a new Horizon In Information 
Science: Domain-Analysis” 1993. En central ståndpunkt i domänanalysen är 
att koncept, informationsstrukturer och informationsbehov formas i diskurs-
gemenskaper2, till exempel vetenskapliga discipliner (Hjørland, 2002b:258). 
Med fokus på dessa diskursgemenskaper vänder sig domänanalysen emot det 
kognitiva synsättet inom informationsvetenskapen, som betonar betydelsen av 
människans kognitiva strukturer framför den sociala och kulturella kontext hon 
lever i.  

                                                 
 

2 Detta är min fria  översättning av Hjørlands begrepp discourse communities. 
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I domänanalysen är det kunskapsdomäner och discipliner som är i fokus och 
inte individen, som framhålls i det kognitiva synsättet. Individer ska inte 
studeras som isolerade och abstrakta utan som ingående i diskursgemenskaper. 
Biblioteks- och informationsvetenskap ska ses som en social snarare än 
kognitiv vetenskap enligt Hjørland och Albrechtsen (1995:409). Forskning i 
biblioteks- och informationsvetenskap bör vara inriktad på att studera 
discipliners övergripande strukturer i samband med teoretisk och filosofisk 
analys samt empiriska studier för att uppnå bästa resultat, menar Hjørland  och 
Albrechtsen (1995:404).  

3.2.1 Domänanalys och klassifikation 
Synen på diskursgemenskaperna och den fokus på social, historisk och 
kulturell kontext som genomsyrar domänanalysen talar för att 
informationssystem (till exempel klassifikationssystem) bör vara 
domänspecifika. Detta ger Hjørland uttryck för på flera ställen i sina texter 
(2002a:425; Hjørland & Albrechtsen, 1995:404). Hjørland menar att det 
forskats för lite om klassifikation inom specifika ämnesområden. Trots att det 
finns en mängd ämnesspecifika klassifikationssystem är forskningen 
fortfarande koncentrerad på generella klassifikationssystem. Han menar att 
bristen på kunskap om klassifikation inom specifika ämnen även märks i 
uppdateringar och revideringar av generella system.  

En central kunskapsorganisatorisk fråga för domänanalysen är vad som 
utgör ett dokuments ämne. På samma sätt som en term har varierande betydelse 
är ett dokuments ämne av varierande art. Hjørland definierar ett dokuments 
ämne som dokumentets epistemologiska potentialer (1998a:610). Med det 
menar han att ett dokuments innehåll uppfattas på skilda sätt för olika 
användargrupper och för olika användare i varierande situationer. Diskurs-
gemenskaperna är således även avgörande för bestämning av dokuments 
ämnen. Man kan alltså inte tala om ett dokuments ämne som något objektivt 
och evigt sant. Ett dokument har enligt domänanalysen ett obegränsat antal 
ämnen, och avgörande i ämnesanalysen är de behov som användarna av 
informationssystemet har (Hjørland, 1998a:610). Detta leder till att ett 
dokument kan ges olika klassifikationskoder i olika typer av bibliotek beroende 
på vilken inriktning biblioteket har.  

Utifrån detta resonemang verkar det svårt att klassificera dokument för ett 
allmänt bibliotek och med ett generellt klassifikationssystem som hjälpmedel. 
Hjørland menar att ämnesanalys för ett allmänt ändamål (t.ex. för ett allmänt 
bibliotek) måste vara mer realistisk än ämnesanalys för ett specifikt ändamål 
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(t.ex. för ett specialbibliotek). Man måste då utgå från ett övergripande 
teoretiskt och ideologiskt perspektiv (Hjørland,1998a:611). Hjørland ger dock 
inga exempel på hur detta ska gå till.  

Jens-Erik Mai tilltalas också av det domänanalytiska perspektivet:  

The strength of the domain-centered approach to indexing is that it explicitly bases the 
analysis of the document on analyses and understandings of the domain and the users. 
This ensures that the analysis of the document’s subject matter is placed within the 
domains’ and user’s discourse. (Mai, 2005:600) 

Jag delar Mais uppfattning och anser att kunskap om domäner borde utgöra en 
viktig del i arbetet med kunskapsorganisation. Det som utgör stommen för 
syftet med min undersökning är domänanalysens idé om domäners olika 
egenskaper och förutsättningar och hur det kan få konsekvenser för 
klassifikation. Jag frågar mig om två generella klassifikationssystem som SAB-
systemet och DDC klassificerar semantik på ett sätt som motsvarar den 
vetenskapliga domänens struktur.  

3.3 Begreppsdefinitioner 
 Här redogörs för centrala begrepp som används i uppsatsen utifrån hur jag har 
valt att definiera dem med grund i den presenterade teorin. 
 
Allmän språkvetenskap och Lingvistik 
I uppsatsen kommer båda begreppen allmän språkvetenskap och lingvistik att 
användas. Min uppfattning är att ämnet lingvistik traditionellt delas in i allmän 
språkvetenskap och fonetik. Semantik är i sin tur en underavdelning till allmän 
språkvetenskap.  
 
Dokument  
Elaine Svenonius har definierat begreppet dokument som ”[…] an information-
bearing message in recorded form” (Svenonius, 2000:8). När jag använder 
begreppet dokument är det oftast synonymt med bok, men kan även stå för 
tidskrift eller tidskriftsartikel. 
 
Kunskapsorganisation 
Miguel Benito definierar kunskapsorganisation som ”konsten att organisera 
kunskapen så att den kan återfinnas” (2001:7). I bibliotekssammanhang menar 
han att termen kunskapsorganisation används ”för att beteckna de 
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verksamheter som syftar till att registrera dokumenten i kataloger och 
databaser” (Benito, 2001:7).  
 
Klassifikation 
I denna uppsats står klassifikation för bibliografisk klassifikation som används 
i bibliotekssammanhang. Benito menar att bibliografisk klassifikation är det att 
analysera ett dokuments innehåll och lägga in koder från ett klassifikations-
system (2001:7).  
 
Vetenskaplig disciplin  
Jag antar här Hjørlands definition av begreppet: ”The concept of a scientific 
discipline is a social organization doing research in a field based on a uniform 
training and sharing a system of information services such as journals and 
conferences” (2006). 

 
Domän  
I Hjørland 2004 finns en definition av begreppet domän, vilken är följande: “A 
domain may be a scientific discipline or a scholarly field. It may also be a 
discourse community connected to a political party, a religion, a trade or a 
hobby” (2004:3). Även om Hjørland gör en distinktion mellan domän och 
vetenskaplig disciplin såtillvida att en domän kan men inte nödvändigtvis 
måste utgöras av en vetenskaplig disciplin, så verkar han ofta se dessa begrepp 
som synonyma. I denna uppsats används begreppet domän som synonymt med 
begreppet vetenskaplig disciplin. Semantik är ett vetenskapligt ämne och min 
undersökning utgår från det språkvetenskapliga fältet.  
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4. Metod: Litteraturstudier och 
undersökning av bibliografiska poster 

Eftersom semantik är ett ganska smalt ämne befinner det sig i generella 
klassifikationssystem en bit ner i hierarkin och har överordnade klasser. Det är 
då möjligt att göra sökningar på klassifikationskoder som representerar klasser 
som är överordnade semantik för att täcka in dokument om semantik och 
närliggande ämnen. När en användare söker i katalogen på en överordnad klass 
förväntar sig hon/han att få med alla dokument som hon/han tror ingår i denna 
överordnade klass. Om semantik ingår i en annan klass än den som användaren 
tycker att semantik borde ingå i kommer användaren inte att bli nöjd med 
sökningsresultatet. Det är alltså viktigt att den hierarkiska ordningen i ett 
klassifikationssystem överensstämmer med den allmänna uppfattningen bland 
användare om ett ämnes struktur3.  

Olika användare kommer naturligtvis att ha olika uppfattningar om ämnets 
struktur men oftast kan man ändå urskilja en uppfattning som majoriteten av 
representanterna för en domän delar. Min uppfattning är att de användare som 
söker dokument om semantik hittas inom universitetsvärlden med tanke på 
ämnets teoretiska karaktär. Det är därför troligt att anta att deras uppfattning 
om semantikens struktur bygger på den bild som ges i kurser i semantik och 
den kurslitteratur som används. För att kunna avgöra semantikens plats i den 
övergripande domänen allmän språkvetenskap och semantikens förhållande till 
andra domäner inom denna måste man även titta på allmän språkvetenskap 
som domän. 

Man kan se min undersökning som två delstudier. Den första delstudien är 
en undersökning av domänen semantik. Även om ämnet semantik inte är helt 

                                                 
 

3 Med ett ämnes struktur menar jag hur ämnet är indelat i smalare ämnen samt hur ämnet förhåller sig till 
ett överordnat ämne och andra närliggande ämnen.  
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främmande för mig är jag ingen ämnesexpert och anser därför att analysen av 
domänen är en viktig del av hela undersökningen. Den första delstudien är 
huvudsakligen en litteraturstudie som går ut på följande: 

1. Studera kursplaner och litteraturlistor vid institutioner som ger under-
visning i allmän språkvetenskap och semantik för att få en översiktlig 
bild av universitetsvärldens syn på ämnet semantiks struktur.  

2. Studera kurslitteratur i ämnena allmän språkvetenskap och semantik för 
att få en djupare uppfattning om vilka som är semantikens under-
domäner och angränsande domäner och vilka teoretiska perspektiv som 
är viktiga inom domänen. 

En alternativ metod som hade kunnat passa för min undersökning är 
bibliometrisk metod och då främst cociteringsanalys. I forskningsöversikten 
nämndes Mattias Asplunds magisteruppsats. I sin kartläggning av den 
arkeologiska domänen använde han sig av cociteringsanalys som metod.  
Hjørland och Albrechtsen diskuterar bibliometrisk metod och menar att den har 
sina brister men kan fungera som komplement till epistemologiska och 
historiska studier i domänanalytiska undersökningar (Hjørland & Albrechtsen, 
1995:403f; Hjørland, 2002a:432ff). Jag tror att det kan vara intressant att 
använda sig av en kvantitativ metod som bibliometri i undersökningen av en 
domän. Men med tanke på de problem som bibliometrin trots allt brottas med 
och att metoden förmodligen måste kompletteras med en kvalitativ metod så 
anser jag att bibliometri inte är det naturliga förstahandsvalet i mitt fall.  

I den andra delstudien fokuserar jag på hur domänen semantik speglas av 
SAB-systemet och DDC. Jag tittar först närmare på strukturen av klasserna F 
Språkvetenskap respektive 400 Langage genom att studera själva klassifika-
tionssystemen. En del av undersökningen av klassifikationssystemen går ut på 
att analysera bibliografiska poster för dokument som behandlar semantik. 
Syftet är att ta reda på hur de två klassifikationssystemen använts för att 
klassificera dokument om semantik. Det sista steget i denna undersökning är 
att jämföra hur ett antal dokument klassificerats med SAB-systemet respektive 
DDC. Genom att göra det vill jag få fram skillnader mellan de två klassifika-
tionssystemen.  

För att återgå till Beghtols grunder för klassifikation som presenterades i 
avsnitt 3.1.3 menar jag att jag i min undersökning av domänen har utgått från 
de tre första grunderna som Beghtol nämner. Jag anser att jag både har 
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Litteraturen, Vetenskapen/filosofin och Utbildningen som grund i min under-
sökning av domänen eftersom jag studerar litteratur som både är vetenskaplig 
och som används inom utbildning. För att göra en undersökning med Kulturen 
som grund anser jag att det krävs en mer omfattande undersökning, men detta 
perspektiv är ändå inte helt uteslutet i min studie.  

4.1 Källmaterial  
Olika typer av litteratur används inom olika domäner och inom humaniora har 
monografier en stark ställning. Det är därför monografier som har utgjort det 
huvudsakliga källmaterialet i min undersökning av domänen semantik. Jag vill 
få en förståelse för hur domänen semantik är strukturerad i dagsläget och 
därför koncentrerar jag mig i litteraturstudien på litteratur som givits ut de 
senaste 15 åren. 

Jag har valt att undersöka just kurslitteratur eftersom sådan litteratur ofta 
presenterar en överskådlig bild av ett ämne, vilket kan passa mitt syfte att få ett 
grepp om själva ämnets struktur. Kurslitteratur som läses på A- eller B-nivå är 
troligtvis ganska allmängiltig och inte så vinklad vilket är bra i detta fall. Även 
webbplatser som hör till språkvetenskapliga institutioner ingår i mitt käll-
material. Material som läggs ut på en institutions webbplats uppdateras 
förhoppningsvis regelbundet och visar därför institutionens aktuella inställning 
till ämnet. Jag tittar främst på kursplaner och litteraturlistor men även annat 
material som kan vara intressant för min undersökning.  

Undersökningar av DDC utgår normalt från den amerikanska versionen av 
systemet, vilket inte är så konstigt eftersom DDC grundades i USA. Men idag 
används DDC i många länder och man har då mer eller mindre anpassat den 
amerikanska versionen efter nationella behov. Troligtvis kommer det 
europeiska samarbetet att öka inom biblioteksbranschen liksom inom många 
andra områden. Jag ser det därför som naturligt att i min jämförelse av två 
klassifikationssystem utgå från ett europeiskt land. Valet föll på Frankrike av 
praktiska skäl eftersom jag behärskar franska, vilket är en förutsättning för att 
kunna söka i en fransk bibliotekskatalog.  

När jag undersöker hur domänen semantik skildras i SAB-systemet och 
DDC är det inte ett historiskt perspektiv jag antar utan jag vill skapa mig en 
bild av hur det ser ut i dagsläget. Det naturliga är då att utgå från de senaste 
upplagorna av SAB-systemet och DDC (7:e respektive 22:a). Men i Frankrike 
är det den 21:a upplagan av DDC som används, vilken gavs ut 1996 och 
översattes till franska 1998. Därför har jag utgått från denna upplaga av DDC 
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och inte den senaste. Dessutom har inga förändringar gjorts inom klass 400 
Langage i DDC mellan 21:a och 22:a upplagan, varför det i detta fall går lika 
bra att utgå från den 21:a upplagan.  

I den jämförande undersökningen av SAB-systemet och DDC utgörs 
källmaterialet av bibliografiska poster. Posterna hämtas från två kataloger som 
innehåller SAB- respektive DDC-koder, vilka är LIBRIS-katalogen och 
Catalogue BN-OPALE PLUS4. LIBRIS-katalogen är en central samkatalog 
som möjliggör sökning i Sveriges forskningsbiblioteks samlingar. Katalogen 
innehåller för närvarande bibliografiska poster till cirka fem miljoner titlar.  

BN-OPALE PLUS är Bibliothèque Nationale de Frances (BnF:s) 
huvudkatalog, en samlingskatalog för de dokument som ingår i BnF:s 
samlingar och som inte tillhör specialsamlingarna. BN-OPALE PLUS 
innehåller cirka nio miljoner bibliografiska poster. DDC valdes som klassifika-
tionssystem i samband med planeringen av det nya franska nationalbiblioteket 
1991 (Jouguelet, 1998:206). Eftersom systemet inte använts så länge är en stor 
del av det material som är sökbart i BN-OPALE PLUS inte klassificerat med 
DDC. Enligt BnF:s webbplats är endast periodikor katalogiserade från och med 
år 1980 och böcker katalogiserade från och med år 2000 säkert försedda med 
DDC-koder. 

                                                 
 

4 Jag kommer i fortsättningen att benämna denna katalog BN-OPALE PLUS. 
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5. Klassifikationssystem – en historisk 
och beskrivande översikt 

Den ena av mina två delstudier är inriktad på en jämförelse mellan SAB-
systemet och DDC och därför redogör jag kort för dessa klassifikationssystems 
egenskaper.  

5.1 Olika typer av system 
Två olika typer av klassifikationssystem är enumerativt respektive facetterat 
system. I det enumerativa systemet identifieras olika kunskapsuniversum vilka 
var för sig delas in i successivt smalare klasser. Mellan de olika klasserna finns 
en hierarkisk struktur. I ett enumerativt system räknas alla klasser som är 
möjliga upp i systemet (Buchanan, 1979:27). DDC var när det skapades 
huvudsakligen ett enumerativt system, men har idag även inslag av facetter 
(Benito, 2001:192). 

I ett facetterat system delas varje ämne in i elementära klasser, begrepps-
kategorier, som kan sammanfogas till grupper (facetter) för att uttrycka 
komplexa klasser. I ett facetterat system räknas endast de elementära klasserna 
upp i systemet och inte de komplexa (Buchanan, 1979:27f). Ranganathans 
Colon Classification var det första facetterade klassifikationssystemet (Taylor, 
1999:180).  

Ett enumerativt system har fördelen att det har en hierarkisk struktur som 
förmodligen gör det mer överskådligt för den som klassificerar, och framför 
allt för användaren som söker information med systemets hjälp. Eftersom alla 
klasser som får användas syns i systemet är det lätt att använda om man inte på 
förhand vet vilken klass man är ute efter. För att använda ett facetterat system 
krävs att man känner till systemet ganska väl. Nackdelar med ett enumerativt 
system är att det blir väldigt stort och fyllt av upprepningar av mindre klasser 
som kan placeras under flera olika huvudklasser. Det är svårt att uppdatera och 
bygga ut på grund av den hierarkiska strukturen. På denna punkt är ett 
facetterat system smidigare. 
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5.2 Klassifikationssystem för svenska bibliotek: 
uppkomst och utveckling 

1921 kom första upplagan av SAB-systemet. Den var utformad av SAB-
kommittén som utsetts av Sveriges Allmänna Biblioteksförening 1917. 
Uppdraget var att skapa ett system som skulle vara gemensamt för alla svenska 
folkbibliotek (Hansson, 1999:122). En diskussion fördes på denna tid om 
alternativet att använda DDC som generellt system i Sverige, men kommittén 
beslutade att det var lämpligare att utveckla ett nationellt system.  

Argumenten för ett nationellt system var enligt Hansson av två slag – 
teoretiska och nationalistiska. Man ansåg att DDC:s numeriska notation inte 
var tillräckligt tillfredställande. En alfabetisk notation skulle ha fördelen att 
man kan ha fler klasser och att ämnen då inte behöver kopplas ihop på ett 
onaturligt sätt, samt att uppdelningen i underavdelningar skulle underlättas 
jämfört med en numerisk notation. Man ansåg också att DDC var alltför 
amerikanskt och därför svårt att tillämpa på svenska bibliotek (Hansson, 
1999:127f). Trots att SAB-systemet var tänkt för folkbibliotek tillhörde de 
flesta av kommitténs medlemmar forskningsbiblioteksvärlden, och det system 
som skapades utgick till stor del från Accessionskatalogen som var utformad 
för forskningsbibliotek (Hansson, 1999:139ff).  

SAB-systemet har utkommit i sju upplagor men endast reviderats grundligt 
två gånger, 1956 och 1984. Sedan 1984 har SAB-kommittén som mål att 
utarbeta en ny upplaga av systemet ungefär vart tionde år (Klassifikations-
system för svenska bibliotek, 1997:7). Den sjunde och senaste upplagan gavs 
ut 1997.  

5.2.1 SAB-systemets praktiska utformning 
SAB-systemet är en blandning mellan enumerativt och facetterat system. Det 
består idag av 24 huvudklasser som är hierarkiskt indelade i underavdelningar. 
Klasserna kan kombineras med allmänna och särskilda tilläggsbeteckningar 
som kan användas i större eller mindre utsträckning med alla klasser. De 
allmänna har alltid samma betydelse oavsett vilken klass de används med. De 
särskilda har olika betydelse beroende på vilken klass de används med. 
Exempel på allmänna tilläggsbeteckningar är geografiska, innehållsliga och 
kronologiska tilläggsbeteckningar. Notationen är alfabetisk för de 24 klasserna 
och deras underavdelningar, men delvis numerisk för tilläggsbeteckningarna. 
En klass kan alltså uttryckas med en blandning av latinska bokstäver och 
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arabiska siffror. I bilaga 1 finns en uppräkning av de huvudklasser som ingår i 
den sjunde upplagan av SAB-systemet.  

5.3 Dewey Decimal Classification: uppkomst och 
utveckling 

Grundare av Dewey Decimal Classification var biblioteksassistenten Melvil 
Dewey. 1876 publicerades hans skrift A Classification and Subject Index for 
Cataloguing and Arranging the Books and Pamphlets of a Library. 
Klassifikationssystemet har sedan kommit att uppkallas efter grundaren. 
Systemet var inriktat på bokklassifikation vilket också märks på namnet. 
Melvil Dewey arbetade på biblioteket vid Amherst College i Massachusetts 
och därför är systemet utformat efter ett forskningsbiblioteks klassifikationssyn 
(Benito, 2001:189). Hans indelning av vetenskaperna i nio huvudklasser 
reflekterade 1800-talets allmänna kunskapsyn vilken inte är så aktuell idag, 
vilket gör att ämnesklasserna i våra ögon är ganska obalanserade enligt Benito. 
Men systemet har genomgått flera revideringar och utkommit i 22 upplagor. 
Man har gjort omplaceringar av ämnen för att systemet bättre ska motsvara 
dagens verklighet (Benito, 2001:191). 

DDC är det mest spridda klassifikationssystemet i världen. Det finns 
översatt till över 30 språk och används på bibliotek i mer än 135 länder 
(OCLC, 2003:3). Ett land som använder DDC är Frankrike, där det används på 
nationalbiblioteket. Det är som tidigare nämnts den 21:a versionen översatt till 
franska som brukas på BnF, och det är denna version av systemet som studeras 
i denna uppsats.  

5.3.1 DDC:s praktiska utformning  
DDC var främst ett enumerativt system från början men är idag liksom SAB-
systemet en blandning mellan enumerativt och facetterat system. Systemet 
utgörs av tio huvudklasser som är hierarkiskt indelade i underavdelningar. I 
systemet finns även sju tilläggstabeller med underindelningar som liknar SAB-
systemets tilläggsbeteckningar. Även DDC:s tilläggstabeller kan i varierande 
grad kombineras med olika klasser. Exempel på tilläggstabeller är geografiska 
områden, indelning efter språk och indelning av personer. DDC:s notation är 
uteslutande numerisk och det är arabiska siffror som används. Varje ämne re-
presenteras av minst tre decimaler i systemet, behövs fler än tre siffror följs 
den tredje siffran av en punkt. Se bilaga 2 för en förteckning av DDC:s huvud-
klasser.  
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6. Delstudie 1: Undersökning av 
domänen semantik 

Syftet med första delstudien är att undersöka domänen semantik med 
hänseende på dess plats i den större domänen allmän språkvetenskap och dess 
relationer till andra domäner. I undersökningen studeras domänen utifrån 
material från lingvistiska webbplatser samt utifrån kurslitteratur i ämnena 
allmän språkvetenskap och semantik.  

6.1 Lingvistiska institutioner i Sverige  
Det första steget i denna undersökning innebär att studera material som 
lingvistiska institutioner i Sverige tillhandahåller på sina webbplatser. Det 
gäller främst kursplaner för ämnet allmän språkvetenskap, men även annat 
material som kan ge information om hur institutionerna ser på ämnet semantik. 
Det finns sex institutioner i Sverige som ger kurser i semantik och dessa tillhör 
sex olika universitet. I detta kapitel presenteras institutionerna i tur och ordning 
och det material som finns på deras webbplatser. Först redogörs för kurs-
planerna och därefter tas ytterligare material upp om sådant finns. I en 
avslutande sammanfattning redogörs för de slutsatser som dras utifrån 
materialet. 

6.1.1 Göteborgs universitet 
På Göteborgs universitet kan man läsa allmän språkvetenskap (ASV) vid 
Institutionen för lingvistik. Det finns ingen grundkurs i lingvistik utan man 
väljer redan på grundnivå om man vill läsa fonetik eller ASV5. Grundkursen i 
ASV är indelad i fyra grundkurser om fem poäng vardera:  

                                                 
 

5 Vanligt är att dela in ämnet lingvistik i fonetik och allmän språkvetenskap, något som kommer synas på 
andra institutioner. 
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Språket, individen och samhället  

Fonetik, fonologi och grafonomi 

Språkets struktur och funktion  

Semantik 

Semantik behandlas alltså i en egen delkurs. På institutionens webbplats kan 
man läsa följande: 

Semantikens grundfrågor och grundbegrepp: Vad är betydelse? Hur analyserar man ett 
uttrycks betydelse? Vilken roll spelar logik? Beror språklig betydelse enbart på de uttryck 
som används? (Institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet, 2006) 

Fortsättningskursen i ASV inkluderar fyra moment:  

Pragmatik 

Språkteori 1a  

Språkteori 1b  

Sociolingvistik/Lingvistikens historia (valbar kurs) 

 Utifrån kurslitteraturen verkar Språkteori 1a behandla syntax och Språkteori 
1b behandla semantik.  

På institutionens webbplats finns en länk till SSKKII, som står för Språk, 
Semantik, Kognition, Kommunikation, Information och Interaktion.  SSKKII 
är ett forskningskollegium som bedriver tvärvetenskaplig forskning där dessa 
ämnen ingår. Föreståndare för SSKKII är Jens Allwood, som är professor på 
Institutionen för lingvistik och författare till boken Semantik (se avsnitt 6.2.3). 
Majoriteten av personalen är även verksam vid institutionen för lingvistik 
(Kollegium för tvärvetenskaplig forskning (SSKKII), Göteborgs universitet, 
2006). Den täta kopplingen mellan semantik och andra ämnen talar för att 
ämnet semantik har tvärvetenskaplig karaktär.  

På institutionens webbplats finns också en lista över böcker i institutionens 
bibliotek. Böckerna är klassificerade med SAB-systemet. Tyvärr är denna sida 
inte databasdriven vilket hade underlättat sökning bland den stora mängd titlar 
som finns. Man kan konstatera att de vanligaste klassifikationskoderna är de 
som betecknar allmän språkvetenskap, psykolingvistik, sociolingvistik, fonetik 
& fonologi, syntax, semantik, datalingvistik, pragmatik och språkfilosofi. 
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Språkfilosofi är det enda ämne som inte ingår i klassen för språkvetenskap i 
SAB-systemet och som förekommer i hög utsträckning i biblioteket. Att 
språkfilosofiska böcker ingår i institutionens bibliotek tyder på att allmän 
språkvetenskap och språkfilosofi ligger varandra nära. Övriga nämnda ämnen 
känns igen från de kurser som ingår i den lingvistiska utbildningen.  

6.1.2 Linköpings universitet 
Vid Institutionen för språk och kultur vid Linköpings universitet har man 
liksom i Göteborg delat upp lingvistik i allmän fonetik och ASV på grundnivå. 
Grundkursen i ASV består av fyra lika stora delkurser:  

Språk – en introduktion 

Språkteori 1 

Tal och skrift  

Språkanvändning  

Utifrån litteraturlistan som hör till grundkursen kan man dra slutsatsen att 
kursen i språkteori innehåller semantik (Hirsch, 2006).6  

Fortsättningskursen i ASV består av fyra delkurser om fem poäng vardera:  

Språkteori 2  

Semantik och Pragmatik 

Psykolingvistik  

Sociolingvistik 

Semantik och pragmatik behandlas alltså i samma kurs till skillnad från hur 
man gör vid Göteborgs universitet.  

På Linköpings universitet kan man även läsa lingvistiska kurser inom det 
Kognitionsvetenskapliga programmet (Institutionen för datavetenskap, 
Linköpings universitet, 2006). Detta visar att det finns en koppling mellan 
kognitionsvetenskap och allmän språkvetenskap. Richard Hirsch, som är 
                                                 

 
6 Institutionen verkar sakna aktuella kursplaner, därför utgår jag från kurslitteraturlistor som kursansvarig 
lärare Richard Hirsch försett mig med. 
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ämnesansvarig för allmän språkvetenskap vid Institutionen för språk och 
kultur, håller även i språkrelaterade kurser inom detta program.  

6.1.3 Lunds universitet 
Språk- och litteraturcentrum, Lingvistik/Språkteknologi heter den institution 
vid Lunds universitet som ger kurser i ASV. I Lund har man strukturerat 
utbildningen litet annorlunda jämfört med andra institutioner. Man har delat in 
ämnena fonetik och ASV i obligatoriska och valfria delkurser om fem poäng. 
De kurser som är obligatoriska inom ASV kan läsas som valfria kurser inom 
fonetik och tvärtom. Gränsen mellan de två ämnena är mindre skarp än på 
andra institutioner. Det verkar ändå som att grundkursen är gemensam för 
fonetiker och allmän språkvetare och att denna består av de lika stora del-
kurserna: 

Världens språk 

Språkinlärning 

Språkets struktur och funktion  

Talkommunikation  

Språkets struktur och funktion är enligt institutionens webbplats deras 
grundläggande kurs i ASV. Kursens mål är att introducera studenterna i 
allmänna språkvetenskapens delområden, som sägs vara morfologi, syntax, 
semantik och fonologi.  

På B-nivå kan man välja fyra av sex fempoängs-kurser, varav tre hör till 
ASV och tre till fonetik. Det finns liksom vid Linköpings universitet en kurs 
med namnet Semantik och pragmatik. I denna kurs studeras olika semantiska 
och pragmatiska traditioner.  

På webbplatsen till denna lingvistiska institution kan man läsa att det inte 
finns någon klar yrkesinriktning för ämnet lingvistik och att det är mer 
forskningsinriktat än de direkt tillämpade språkämnena.  Det står också att 
ämnet allmän språkvetenskap kombineras med en rad ämnen varav några är 
psykologi, kognitionsforskning, filosofi, sociologi och datateknik (Språk- och 
litteraturcentrum, Lingvistik/Språkteknologi, Lunds universitet, 2006). 
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6.1.4 Stockholms universitet 
Grundkursen i lingvistik består av tre kurser samt ett grupparbete om tre 
poäng. Kurserna är: 

Introduktion till lingvistik (5p) 

Allmän språkvetenskap (6p)  

Fonetik (6p)  

Enligt kursplanen för delkursen Introduktion till lingvistik syftar kursen till att 
ge en inblick i den moderna lingvistikens olika områden, men tyngdpunkten 
ligger på grammatik och fonetik. Målet med kursen Allmän språkvetenskap är 
att ”ge grundläggande kunskaper inom centrala områden av den allmänna 
språkvetenskapen” (Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, 2006). 
Det uttrycks inte om man räknar semantiken till ett av dessa centrala områden. 

På fortsättningskursen i ASV får semantiken större utrymme. Denna kurs 
är indelad i fem delkurser om fyra poäng vardera. Dessa kurser är: 

Allmän språkteori och grammatik 

Fonologi 

Semantik 

Psykolingvistik  

Sociolingvistik 

Enligt kursplanen uttrycks delkursen semantiks syfte som följande: 

Delkursen syftar till att ge kunskaper om modern semantisk teori och metod. 
Grundläggande problem inom ordsemantik och satssemantik behandlas ingående. Vidare 
ges en orientering om pragmatik och en introduktion till logik och logisk semantik. 
(Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, 2006) 

Pragmatik och logik ingår således i semantik-kursen.  
På denna institutions webbplats finns inget övrigt material som beskriver 

semantikens plats i den allmänna språkvetenskapen och dess relationer till 
andra ämnen.  
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6.1.5 Umeå universitet 
Vid Umeå universitet och Institutionen för filosofi och lingvistik ingår ASV 
och fonetik i en gemensam grundkurs i lingvistik. Denna kurs består av fyra 
delkurser om vardera fem poäng:  

Människans språk 

Talaren, lyssnaren och talet 

Språklig struktur  

Ljudstruktur 

Av dessa kan den första och tredje delkursen sägas behandla ASV och den 
andra och fjärde delkursen behandla fonetik. Enligt kursplanen ingår semantik 
i den första delkursen.  

Även på B-nivå hålls fonetik och ASV samman i samma kurs, men man 
profilerar sig mot det ena eller andra ämnet i och med en valbar fem-
poängskurs. B-kursen består av fyra delkurser och ett projektarbete om två 
poäng. Delkurserna är:  

Variation i språk och tal (4p)  

Semantik och pragmatik (4p) 

Språkinlärning (5p)   

Syntax (5p)/Talets produktion och perception (5p) (valbar kurs) 

Momentet som behandlar semantik och pragmatik beskrivs som följande i 
kursplanen:  

Momentet behandlar språklig betydelse på ord-, sats- och diskursnivå, grundläggande 
betydelseenheter och hur de används för att konstruera mening. Semantiska och 
pragmatiska grundproblem och olika sätt att angripa dessa studeras. (Institutionen för 
filosofi och lingvistik, Umeå universitet, 2006)  

Semantik och pragmatik är även namnet på en fristående fempoängskurs vars 
deltagande inte kräver att man läst grundkursen i lingvistik.  

Att institutionen är gemensam för filosofi och lingvistik visar i sig att man 
anser att dessa två ämnen ligger varandra nära. På institutionens webbplats kan 
man läsa att ”både filosofi och lingvistik är tvärvetenskapliga ämnen med nära 
kopplingar till bland annat psykologi och kognitionsvetenskap […]” 
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(Institutionen för filosofi och lingvistik, Umeå universitet, 2006). Kurser i 
lingvistik ingår även i det Kognitionsvetenskapliga programmet, som ges vid 
Institutionen för psykologi (Kognitionsvetenskap, Umeå universitet, 2006).  

6.1.6 Uppsala universitet 
På Uppsala universitet är det Institutionen för lingvistik och filologi som har 
hand om den lingvistiska utbildningen. Liksom i Umeå hålls ämnet lingvistik 
ihop på A- och B-nivå. Grundkursen innehåller fyra lika stora moment och 
dessa är:  

Lingvistik I 

Fonetik 1 

Grammatik  

Språket, individen och samhället 

Det finns ingen aktuell kursplan för delkurserna, men enligt schemat för 
Lingvistik I under vårterminen 2006 ingår ett moment som heter semantik - 
pragmatik. Av kurslitteraturens titlar (Språksociologi och Språkpsykologi) att 
döma verkar delkursen Språket, individen och samhället behandla psyko-
lingvistik och sociolingvistik.  

I fortsättningskursen ingår följande delkurser: 

Funktionell grammatik  

Lingvistik II  

Semantik och pragmatik 

Diskurs/Historisk lingvistik (valbar kurs) 

Semantik studeras främst i den tredje obligatoriska delkursen men ingår även 
som ett moment i Lingvistik II.   

På institutionens webbplats finns inte så mycket material som är relevant 
för denna studie. Det kan dock vara intressant att konstatera att institutionen 
anser att ”ämnet lingvistik har en tvärvetenskaplig karaktär. Det är relevant i 
relation till t ex särspråksämnen, pedagogik, litteraturvetenskap, psykologi, 
sociologi, filosofi och historia.” (Institutionen för lingvistik och filologi, 
Uppsala universitet, 2006). 
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6.1.7 Sammanfattning 
Man kan se några olika tydliga linjer i hur de olika institutionerna har valt att 
placera in semantik i den språkvetenskapliga undervisningen. För det första 
väljer två institutioner (Göteborg, Linköping) att redan på grundnivå dela upp 
allmän språkvetenskap och fonetik medan de övriga (Lund, Stockholm, Umeå 
och Uppsala) har dessa ämnen i en gemensam grundkurs. De institutioner som 
väljer att göra på det först nämnda sättet ger på så sätt en djupare inblick i 
ämnet ASV på grundkursen. Vid Institutionen för lingvistik på Göteborgs 
universitet utgör semantik en egen delkurs redan på A-nivå och man fokuserar 
alltså mer på semantik där än på andra institutioner.  

För det andra kan man se skillnader i huruvida institutionerna väljer att 
presentera semantik och pragmatik i samma kurs. På Göteborgs universitet 
skiljer man ämnena åt. På Stockholms universitet läses pragmatik inom 
delkursen i semantik. I Linköping, Umeå och Uppsala ingår semantik och 
pragmatik i samma kurs. På Lunds universitet har man också lagt semantik och 
pragmatik i samma kurs, men det finns även en fördjupningskurs i semantik.  

Material utöver kursplaner som finns på institutionernas webbplatser visar 
på att ämnet semantik är tvärvetenskapligt. Till exempel ingår semantiska 
kurser i det kognitionsvetenskapliga programmet på två universitet, och två 
universitet uttrycker klart på sina webbplatser att semantik är ett tvär-
vetenskapligt ämne.  

6.2 Kurslitteratur 
Det andra steget i undersökningen av semantik innebär en litteraturstudie med 
kurslitteratur i semantik och allmän språkvetenskap som källmaterial. Som 
nämndes i avsnitt 4.1 är kurslitteratur som läses på A- och B-nivå lämpligt 
källmaterial eftersom kurslitteratur brukar ge en relativt överskådlig bild av ett 
ämne. Fokus i undersökningen ligger på semantikens relationer till närliggande 
ämnen inom allmän språkvetenskap och inom andra domäner. Detta eftersom 
resultatet ska jämföras med klassifikation, och det är dessa relationer som 
tydligt åskådliggörs i (huvudsakligen) enumerativa klassifikationssystem som 
SAB-systemet och DDC. Litteraturstudien bygger på åtta kursböcker som i 
detta kapitel presenteras en och en. I en avslutande sammanfattning presenteras 
de slutsatser som dragits om semantikens struktur utifrån kurslitteraturen. 
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6.2.1 Allmänt om kurslitteraturen 
Utifrån de litteraturlistor som finns på institutionernas webbplatser har jag 
ställt samman en gemensam lista med kurslitteratur som delvis kommer att 
utgöra källmaterial i min undersökning av domänen semantik. Hälften av 
denna litteratur fokuserar på semantik och läses oftast på B-nivå. Andra hälften 
utgörs av verk som handlar om ASV i sin helhet för att få ett grepp om 
semantikens plats i den större kontexten. Denna litteratur läses främst på A-
nivå.  

De kursböcker som behandlar ASV i sin helhet har antingen angetts som 
referenslitteratur för hela grundkursen i lingvistik/ASV eller har angetts som 
den kurslitteratur som läses på introduktionskurser i lingvistik/ASV. De flesta 
av grundkurserna i lingvistik/ASV innehöll en sådan introduktionskurs. Men 
vid Göteborgs universitet kunde ingen av kursböckerna sägas behandla 
ASV/lingvistik i sin helhet. Deras grundkurs i ASV innehåller ingen lingvistisk 
introduktionskurs, utan de fyra delkurserna är nischade på olika språk-
vetenskapliga ämnen.  

Boken Språkets enhet och mångfald av Östen Dahl togs bort trots att det är 
en allmän språkvetenskaplig bok och som används vid Stockholms och Lunds 
universitet, detta eftersom den inte behandlar semantik. Även en bok som 
ingick i den semantiska kurslitteraturen vid Göteborgs universitet plockades 
bort, Logic in Linguistics av Jens Allwood, Lars-Gunnar Andersson och Östen 
Dahl. Denna bok är främst en beskrivning av logik ur en lingvistisk synvinkel 
vilket inte är helt relevant för denna uppsats syfte. Det är dock intressant i sig 
att man på en kurs i semantik använder litteratur som kan sägas behandla en 
annan domän än den semantiska, logik. 

6.2.2 Kurslitteratur om allmän språkvetenskap 
Nedan ges en presentation av de kursböcker som behandlar allmän språk-
vetenskap i sin helhet.  

The Cambridge Encyclopedia of Language (David Crystal) 
The Cambridge Encyclopedia of Language används vid Stockholms, Umeå och 
Uppsala universitet. Denna kursbok ger en inblick i en mängd språkrelaterade 
ämnesområden. Några av de områden som berörs i boken är språkfamiljer i 
världen, barns språkutveckling, teckenspråk och språkhistoria. Ett avsnitt heter 
The structure of language och där tas semantik upp som en del av språkets 
struktur. I syftet att studera hur språk fungerar är man inom lingvistiken 
benägen att dela in språket i olika nivåer, som var och en studeras med 
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specifika metoder och terminologier, menar David Crystal. En ofta 
förekommande modell av språket beskriver fyra nivåer – fonetik, fonologi, 
grammatik och semantik. Grammatik kan i sin tur delas in i nivåerna syntax 
och morfologi och semantik i nivåerna lexikon och diskurs (Crystal 1997:82). 
Modellen visas i figur 1.  

Figur1. Modell av språkets nivåer. 
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Grammatik Fonologi Fonetik Semantik 

Morfologi Syntax Lexikon Diskurs 

 
 
 
 
 

Källa: Fritt efter Crystal, 1997:82. 

Men det finns en mängd olika modeller som speglar den oenighet som finns 
inom lingvistiken om huruvida språket bör delas in i nivåer och hur detta ska 
gå till. Till exempel är avgränsningen mellan grammatik och semantik ett 
klassiskt problem i lingvistisk teori, menar Crystal (1997:107). I de olika 
modeller som Crystal beskriver nämns inte pragmatiken alls eller ligger utanför 
språkets struktur med en koppling till språkanvändning (Crystal, 1997:83).  

Inom semantiken, som är en av språkets nivåer, studeras mening i språket 
(Crystal, 1997:100). I den moderna lingvistiken studeras mening genom att 
detaljerade analyser görs av de sätt som ord och meningar används på i olika 
kontexter, menar Crystal (1997:102). 

I det kapitel som handlar om semantik i The Cambridge Encyclopedia of 
Language ligger tonvikten på modern semantik. Crystal tar upp centrala teman 
som studeras inom semantiken såsom vad betydelse är, olika typer av 
meningsrelationer mellan ord (till exempel synonymi) och hur man analyserar 
betydelsen hos meningar (1997:102-107). I inledningen till kapitlet ger 
författaren en kort överblick över ämnets historiska utveckling och menar att 
semantiken har anor från Platon och Aristoteles, även om begreppet semantik 
myntats först på 1900-talet. Semantiken har attraherat filosofer och logiker 
men studeras bredare i lingvistiken än i nämnda discipliner. Logiker och 
filosofer tenderar att koncentrera sig på en viss typ av meningar (propositioner) 
medan lingvister studerar alla typer av meningar. Men Crystal konstaterar att 
logiken har ett stort inflytande på den moderna semantiska teorin (1997:100).   
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An Introduction to Language (Victoria Fromkin, Robert Rodman &  Nina 
Hyams) 

An Introduction to Language ingår i kurslitteraturen vid Uppsala universitet. 
Denna introduktionsbok behandlar även fonetik och fonologi och presenterar 
på så vis en introduktion till hela det lingvistiska området och inte bara ASV. 
Den består av fyra huvuddelar, vilka är The Nature of Human Language, 
Grammatical Aspects of Language, The Psychology of Language och 
Language and Society. I Grammatical Aspects of Language finns kapitlet The 
Meaning of Language där semantik och även pragmatik ingår. I denna del 
ingår även kapitel om morfologi, syntax, fonetik och fonologi. Genom att 
Fromkin et al. placerar in semantiken i ett kapitel om grammatiska aspekter 
kan man anta att författarna anser att grammatik är ett ämne som är överordnat 
semantik. 

Största delen av The Meaning of Language ägnas åt semantik och en 
huvudsaklig uppdelning görs mellan lexikal semantik (ords betydelse) och 
frasers och meningars betydelse. Fromkin et al. ser uppdelningen som re-
presentativ för semantikens underavdelningar. Vad gäller semantikens av-
gränsning mot pragmatiken uttrycker författarna den på detta sätt: ”The study 
of the linguistic meaning of morphemes, words, phrases, and sentences is 
called semantics. […] The study of how context affects meaning […] is called 
pragmatics” (Fromkin et al., 2003:173). Författarna gör således en ganska klar 
distinktion mellan de två ämnena och diskuterar inte huruvida det finns 
alternativa sätt att se på saken. Över huvud taget är författarnas framställning 
av språk väldigt enkel och överskådlig, man går inte så djupt in i ämnet. Olika 
teoretiska perspektiv inom lingvistiken får ingen uppmärksamhet alls.  

Språk och språkforskning (Bengt Sigurd) 
Språk och språkforskning används i undervisningen vid Lunds universitet. 
Enligt baksidestexten är denna bok ”en introduktion till och översikt över 
allmän språkvetenskap (lingvistik)” (Sigurd, 1991). Författaren ser alltså 
allmän språkvetenskap och lingvistik som samma sak. Boken innehåller även 
ett avsnitt om fonetik, fonologi och skrift. Språk och språkforskning är upp-
delad i kapitel som speglar en tydlig och klassisk indelning av ämnet. Bland 
huvudkapitlen finns Morfologi, formlära; Syntax, satslära, Psykolingvistik och 
Sociolingvistik: språket, människan och samhället. Semantik och pragmatik 
har inte fått egna kapitel utan ingår i kapitlet Kommunikation, talakter och 
språkliga tecken. Men semantik kommer även in i andra kapitel, i Morfologi, 
formlära behandlas ords semantik och i kapitlet om syntax tas frasers och 
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satsers semantik upp (Sigurd, 1991:20). Detta kan tyda på att man inte ser 
semantiken som en disciplin inom lingvistiken på samma sätt som till exempel 
syntax och att semantik påverkar olika delar av lingvistiken.  

Språk och språkforskning tar i första hand upp de problem som undersöks 
inom de olika delområdena av lingvistiken och beskriver dem på ett enkelt och 
överskådligt sätt. Mindre utrymme ges åt historisk utveckling och olika 
teoretiska perspektiv. Kapitlet Kommunikation, talakter och språkliga tecken är 
endast 12 sidor långt och handlar inte bara om semantik, därför blir översikten 
över ämnet semantik inte på något sätt heltäckande. Större utrymme ges andra 
delar av lingvistiken som syntax och morfologi.  

The Study of Language (George Yule) 
The Study of Language används vid Linköpings universitet. Denna bok är 
liksom Språk och språkforskning en introduktion till hela lingvistiken och tar 
upp en mängd ämnen som rör språk. Förutom de teman som har med språkets 
struktur att göra, och som ofta anses ingå i allmän språkvetenskap (syntax, 
grammatik, morfologi med mera), ingår kapitel som handlar om språkets 
ursprung, språkvariation och teckenspråk. I sitt omfång påminner den om The 
Cambridge Encyclopedia of Language. Yule gör liksom Sigurd en tydlig 
uppdelning av de ämnen som studerar språkets struktur och diskuterar inte 
huruvida denna uppdelning är allmänt vedertagen eller kontroversiell.  

I Språk och språkforskning ingår ett kapitel om semantik som helt enkelt 
bär namnet Semantics. Det finns även ett kapitel med namnet Pragmatics, Yule 
sammanför inte dessa två ämnen som Sigurd gör. Detta är Yules definition av 
semantik: 

Semantics is the study of the meaning of words, phrases and sentences. In semantic 
analysis, there is always an attempt to focus on what the words conventionally mean, 
rather than on what a speaker might want the words to mean on a particular occasion. 
(Yule, 1996:114) 

Även Yules beskrivning av semantiken får litet utrymme, men ändå lika stort 
utrymme som de övriga områden av lingvistiken inom vilka språkets struktur 
studeras. Yule fokuserar på vissa centrala teman inom semantiken och utesluter 
helt ett historiskt och teoretiskt perspektiv. De begrepp som tas upp är till 
exempel semantiska roller (de roller som ord har i meningar och som avgör 
deras betydelse) och lexikala relationer (till exempel synonymi) (Yule, 
1996:116ff). 
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6.2.3 Kurslitteratur om semantik 
Nedan ges en presentation av de kursböcker som behandlar semantik.  

Semantics (John I. Saeed) 
Semantics är den kursbok som används på flest antal av de institutioner som 
ingår i min undersökning. Den ingår i undervisningen vid Göteborgs, 
Linköpings, Lunds och Uppsala universitet. I förordet står att läsa att boken är 
en introduktion till ämnet semantik för läsare som inte är så bekanta med 
ämnet. Boken är indelad i tre huvudavsnitt. I det första diskuteras semantikens 
plats inom lingvistiken och ämnets relation till disciplinerna filosofi och 
psykologi. I andra avsnittet presenterar Saeed centrala teman inom semantiken. 
I det tredje avsnittet beskrivs de tre enligt författaren mest aktuella teoretiska 
riktningarna inom semantiken – componential theory, formell semantik och 
kognitiv semantik (2003:XVII).   

”Semantics is the study of meaning communicated through language” 
(Saeed, 2003:3). I det första avsnittet pekar Saeed på semantikens spretiga 
natur: “[…] semantics is the most diverse field within linguistics” konstaterar 
han (2003:4). Ämnet ligger nära filosofi och psykologi, som är discipliner i 
vilka man är sysselsatt med att studera mening liksom man är i semantiken. 
Saeed diskuterar även semantikens förhållande till semiotiken7. Enligt Saeed 
har vissa lingvister, som strukturalisten Ferdinand de Saussure, hävdat att 
semantik utgör en del av disciplinen semiotik. Den historiska utvecklingen av 
förhållandet mellan språk och andra symboliska system är en öppen fråga, 
menar Saeed (2003:5). 

Det är vanligt att man inom lingvistiken studerar språket genom att dela in 
det i olika delar, och ofta åskådliggörs detta med grammatiska modeller menar 
Saeed. En vanlig modell beskriver grammatiken som bestående av tre kompo-
nenter – fonologi, syntax och semantik. Denna modell visas i figur 2. 

                                                 
 

7 Enligt NE är semiotik ”det systematiska studiet av tecken och andra betydelser, inkl. de icke-språkliga”. 
Det man studerar inom semiotiken kan till exempel vara film, musik, bilder, gester och mimik enligt NE 
(1995, 16:362). 
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Figur 2. Modell över grammatikens komponenter. 
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Källa: Fritt efter Saeed, 2003:9. 

Men enligt Saeed är bilden av syntax och semantik som parallella komponenter 
problematisk, enligt vissa teorier går det inte att skilja dessa komponenter åt 
(2003:9). Förhållandet mellan syntax och semantik är alltså ganska diffust. 
Likaså beskriver Saeed att skillnaden mellan semantik och pragmatik är oklar 
och att det är en kontroversiell fråga inom lingvistiken (2003:17).    

Understanding Semantics (Sebastian Löbner) 
Understanding Semantics används som kurslitteratur vid Stockholms och 
Umeå universitet. Syftet med denna lärobok, som i första hand riktar sig till 
lingvistikstudenter, är att utgöra en introduktion till semantiken utifrån de olika 
perspektiv som finns inom ämnet. Löbner vill ge en balanserad bild av de olika 
teorier som finns inom domänen (2002:förordet). Boken består av två delar, i 
den första tas elementära koncept och fenomen inom semantiken upp och i den 
andra diskuteras de tre enligt författaren största teoretiska skolorna inom ämnet 
– strukturell semantik, kognitiv semantik och logisk (formell) semantik.  

Löbner definierar semantik så här: ”Semantics is the study of the meanings 
of linguistic expressions, either simple or complex, taken in isolation” 
(2002:10). Löbner menar att semantik kan delas in i underavdelningar som 
bygger på hur pass komplexa de språkliga uttryck är vars mening man studerar. 
Liksom Crystal och Fromkin konstaterar han att en vanlig indelning är den 
mellan lexikal semantik och meningars semantik (Löbner, 2002:16).  

Löbner diskuterar i viss utsträckning semantikens förhållande till andra 
discipliner utanför den språkvetenskapliga. I ett kapitel som heter Meaning and 
cognition konstaterar han att den kognitiva psykologin och kognitions-
vetenskapen haft stort inflytande på lingvistiken och särskilt semantiken under 
de senaste decennierna. Den kognitiva psykologin fokuserar på utforskandet av 
de koncept och kategorier som människor använder, vilket även intresserar 
semantiker (Löbner, 2002:171). I kapitlet Meaning and logic beskriver Löbner 
logikens inflytande på semantiken. Han menar att det logiska synsättet är ett 
första steg i studiet av meningsrelationer, som upptar stor plats inom 
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semantiken (Löbner, 2002:57). I baksidestexten till Understanding Semantics  
står det att läroboken även riktar sig till studenter i ämnena litteratur, filosofi, 
psykologi och kognitionsvetenskap, vilket borde tyda på att dessa ämnen anses 
ligga nära semantiken.  

Semantik (Jens Allwood & Lars-Gunnar Andersson) 
Semantik är ett kompendium som är framställt vid Institutionen för lingvistik 
vid Göteborgs universitet, och det är endast på denna av de undersökta 
institutionerna som det används. Det ger en översikt över semantisk teori och 
beskriver bland annat semantikens historiska utveckling, diskuterar centrala 
begrepp som betydelse och semantiska relationer och redogör för olika 
teoretiska skolor.  Allwood och Andersson menar att termen semantik syftar på 
”studiet av ett kommunikationssystems tolkning, innebörd och betydelse”. Det 
är för det mesta det mänskliga naturliga (ej konstruerade) språket som utgör 
kommunikationssystem i detta sammanhang, tillägger författarna (Allwood & 
Andersson, 1991:1).  

Allwood och Andersson diskuterar relationen mellan semantik och 
semiotik ur ett historiskt perspektiv, och även relationen syntax-semantik-
pragmatik. De redogör för den amerikanske filosofen Morris syn på ämnenas 
inbördes relationer som innebar att en semiotik (en beskrivning av ett 
teckensystem) omfattar syntax, semantik och pragmatik. Enligt denna modell 
är pragmatik en överordnad kategori till semantik och syntax. Semantik är i sin 
tur en kategori som är överordnad syntax (Allwood & Andersson, 1991:2f). 
Modellen visas i figur 3.  

Figur 3. Modell över Morris indelning av en semiotik.  
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Källa: Fritt efter Allwood & Andersson, 1991:3. 

Allwood och Andersson säger sig vilja använda begreppet semantik i en vidare 
bemärkelse. ”Det får dels stå för studiet av tolkningen av enheterna i ett 
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teckensystem oberoende av användare – ’semantik i strikt bemärkelse’ och dels 
för studiet av deras tolkning, användning och funktion beroende av användare 
(pragmatik i Morris’ mening)” (Allwood & Andersson, 1991:3). Allwood och 
Andersson drar därmed en suddigare gräns mellan semantik och pragmatik än 
vad Yule, Fromkin et al. och Löbner gör.  

I Semantik ägnas åtta sidor åt att beskriva semantikens relation till andra 
discipliner. De discipliner som tas upp är filosofi, vetenskapsteori, logik, 
psykologi, socialpsykologi, artificiell intelligens, informationsteori, sociologi, 
socialantropologi och litteraturvetenskap. Allwood och Andersson menar att 
man knappt kan ägna sig åt semantik utan att ta del av data, teorier och resultat 
från andra discipliner och att semantiken utan tvivel har tvärvetenskaplig 
karaktär (1991:4).  

De viktigaste semantiska riktningarna under 1900-talet har enligt Allwood 
och Andersson varit logisk semantik, vardagsspråksanalys och strukturalistisk 
semantik (hit räknas även transformationsgrammatik) (1991:32). De menar att 
strukturalismen och transformationsgrammatiken varit dominerande (Allwood 
& Andersson, 1991:65).  

6.2.4 Sammanfattning 
Det finns några frågor som diskuteras i större delen av den kurslitteratur som 
jag har undersökt. För det första uttrycker författarna ofta att semantik är ett 
ämne som ligger nära flera andra ämnen som filosofi, psykologi och semiotik. 
Man har inom semantiken lånat mycket från andra domäner och ämnet spretar 
därför åt litet olika håll. Detta framkommer främst i de böcker som behandlar 
semantik, inte ASV eller lingvistik i sin helhet.  

Ännu vanligare är att författarna beskriver semantikens förhållande till 
andra ämnen inom allmän språkvetenskap, främst pragmatik, syntax och 
grammatik.8 Crystal hävdar att avgränsningen mellan semantik och grammatik 
är ett klassiskt problem inom språkvetenskapen och Saeed menar att det är 
svårt att åtskilja semantik och syntax. Även Sigurds sätt att integrera semantik i 
syntax och morfologi tyder på att man kan se semantik som svårt att avgränsa 
från grammatik. När det gäller förhållandet mellan semantik och pragmatik 
verkar flertalet av författarna anse att det finns en ganska tydlig gräns mellan 

                                                 
 

8 För förklaringar av de lingvistiska begreppen, se den språkvetenskapliga ordlistan (s.74). 
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ämnena. Men Saeed menar att distinktionen mellan semantik och pragmatik är 
oklar och kontroversiell, och även Allwood och Anderssons definition av 
semantik tyder på att distinktionen inte är helt tydlig.  

Flera av författarna diskuterar hur semantik kan delas in i 
underavdelningar. En uppdelning som återfinns hos både Crystal, Fromkin et 
al. och Löbner är den mellan lexikal semantik (ords semantik) och meningars 
semantik. Dessa två underavdelningar benämns olika av de olika författarna 
men står för samma sak. Denna uppdelning finns även i kursplanen för kursen 
Semantik som ges vid Stockholms universitet. 

Slutligen ger framför allt kurslitteraturen i semantik en bild av semantiken 
som ett väldigt teoretiskt ämne och stort utrymme ges beskrivningar av olika 
teoretiska riktningar. De perspektiv som generellt anses som de största är 
kognitiv semantik, logisk/formell semantik och strukturalistisk semantik. 
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7. Delstudie 2: Klassifikation av semantik 

I denna andra delstudie studeras klasserna för språkvetenskap, och framför allt 
klasserna för semantik, i klassifikationssystemen SAB-systemet och DDC. 
Denna undersökning syftar till att ta reda på om klassifikationssystemen 
uppvisar en bild av semantik som överensstämmer med domänens. 
Utgångspunkten är att klassifikationssystemens bild av semantik bör likna 
domänens för att klassifikationssystemen ska fylla sin funktion.  Den bild av 
semantik som domänen står för är i detta fall den som framkommit i 
undersökningarna i kapitel 6.  

7.1 SAB-systemets och DDC:s strukturering av 
språkvetenskap 

Det första steget i denna andra delstudie består av en undersökning av själva 
klassifikationssystemen. Det som åsyftas är hur man i SAB-systemet och DDC 
valt att placera in ämnet semantik i den hierarkiska strukturen.  De språkveten-
skapliga delarna av systemen presenteras var för sig och därefter tas likheter 
och skillnader upp i en avslutande sammanfattning.  

7.1.1 Språkvetenskap i SAB-systemet 
SAB-systemets avdelning för språkvetenskap, F, domineras av en distinktion 
mellan olika språk och språkfamiljer. Verk som inte handlar om ett eller flera 
specifika språk, teckenspråk eller konstgjorda språk kan endast klassificeras 
inom avdelningen F som behandlar ”allmän och jämförande språkvetenskap 
samt allmänt om språkvetenskap” (Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 
1997:52). F är alltså en mycket generell klass men man kan specificera den 
med en mängd allmänna och särskilda tilläggsbeteckningar, dessa finns upp-
räknade i bilaga 3. Det är framför allt de särskilda tilläggsbeteckningarna som 
är intressanta för min undersökning.  

De ämnesområden som återkommande nämnts som den allmänna språk-
vetenskapens delområden i kurslitteratur och kursplaner ryms inom två av 
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SAB-systemets tilläggsbeteckningar. Den ena är .01 Grammatik som i sin tur 
delas in i Fonetik, Formlära (morfologi) och Syntax. Den andra är .02 
Ordförråd, lexikologi som delas in i Etymologi; Ordbildning; Semantik; 
Språkpragmatik; Fraseologi, idiomatik och Synonymik.  

Psykolingvistik och sociolingvistik som får mycket plats i kurslitteratur 
och kursplaner faller utanför ovan nämnda grupper av ämnen. De representeras 
i SAB-systemet av kolontilläggen :do språkpsykologi respektive :oa språk-
sociologi.  

7.1.2 Språkvetenskap i DDC 
Huvudklass 400 i DDC, Langage, är indelad i tio klasser varav en innehåller 
standardindelningar och tvåspråkighet (401-409), en innehåller lingvistik (410) 
och de resterande åtta avdelningarna innehåller olika språkfamiljer (420-490). 
De klasser som är intressanta för denna undersökning är 401 Langage – 
philosophie et théorie (språk – filosofi och teori) och 410 Linguistique 
(lingvistik). En redogörelse för dessa klasser i detalj finns i bilaga 4. Under den 
första standardindelningen, 401 Philosophie et théorie (filosofi och teori), finns 
klassen 401.4 Langage et communication (språk och kommunikation) som 
innehåller 401.41 Sémiotique (semiotik) och 401.43 Sémantique (semantik). 
Psykolingvistik ligger nära i hierarkin, ämnet representeras av 401.9 
Psycholinguistique (psykolingvistik). Semantik och psykolingvistik ligger 
alltså inte under klassen för lingvistik.  

Under klassen för lingvistik, 410 Linguistique, återfinns klassen 415 
Système [sic!] structuraux (grammaires) (grammatik)9. Enligt systemet ska 
man klassificera verk som handlar om syntax och morfologi under 415. 
Pragmatik har ingen egen klass i DDC. Enligt DDC kan man skilja på 
pragmatik i sociolingvistik och pragmatik i psykolingvistik, och dokument om 
pragmatik klassificeras då antingen under 306.44 Sociolinguistique 
(sociolingvistik) eller 401.9 Psycholinguistique (psykolingvistik).  

7.1.3 Sammanfattning 
Det verkar som att uppfattningen av de ämnen som inom språkvetenskapen 
behandlar språklig struktur skiljer sig en del mellan de två klassifikations-
                                                 

 
9 Denna klass går under namnet Grammar i amerikanska DDC och skulle troligtvis endast översättas med 
grammatik på svenska. 
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systemen. En övergripande skillnad är att det i DDC finns en klass som heter 
lingvistik vilket det inte finns i SAB-systemet. Klass F i SAB-systemet och de 
tilläggsbeteckningar som finns motsvarar tillsammans två klasser i DDC, 
Langage – philosophie et théorie och Linguistique.  

I SAB-systemet är grammatik en klass som har tre underavdelningar: 
fonetik, formlära och syntax. I DDC är inte fonetik underordnat grammatik 
utan ämnet ingår i en egen klass tillsammans med ämnet fonologi.   

En stor skillnad mellan systemen är hur man valt att placera in semantiken. 
I DDC har semantik den vaga överrubriken Langage et communication och har 
endast semiotiken på samma nivå. I SAB-systemet ingår semantik i en större 
grupp med ämnen som i DDC placerats in under lingvistik och inte 
tillsammans med semantik. Semiotiken ligger i en helt annan huvudklass än 
semantiken i SAB-systemet, B Allmänt och blandat.   

7.2 Undersökning av bibliografiska poster  

I nästa steg i undersökningen av de två klassifikationssystemens uppfattning av 
ämnet semantik studeras klassifikationskoder i bibliografiska poster. Genom att 
studera vilken typ av dokument som klassificerats under semantik tror jag att 
man kan få en djupare förståelse för klassifikationssystemets tolkning av 
semantik.  

7.2.1 Semantik i SAB-systemet 
En sökning på klassifikationskod F.023 Semantik i LIBRIS-katalogen ger träff 
på 2234 dokument.10 Det är betydligt fler än de dokument som klassificerats 
under övriga klasser inom samma grupp.11 I tabell 1 visas hur många dokument 
som klassificerats under dessa övriga klasser.  

                                                 
 

10 Denna sökning gjordes 23/2-06. 
11 Med grupp menar jag den överordnade klassen F.02 Ordförråd, lexikologi. 
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Tabell 1. Fördelning av dokument som klassificerats under F.02 med underavdelningar i 
LIBRIS-katalogen. 

Ämne Klassifikationskod Antal dokument i 
LIBRIS-katalogen 

Ordförråd, lexikologi F.02 881 
Etymologi F.021 105 
Ordbildning F.022 85 
Semantik F.023 2234 
Språkpragmatik F.024 1122 
Fraseologi, idiomatik F.025 73 
Synonymik F.026 14 
Källa: LIBRIS webbsök  http://websok.libris.kb.se/websearch/form?type=simple

I klassifikation med SAB-systemet är dubbelklassificering12 tillåten, det vill 
säga att ett dokument kan ges flera klassifikationskoder om det behandlar fler 
än ett ämne. Jag har undersökt i vilken utsträckning de dokument som 
klassificerats under F.023 Semantik har dubbelklassificerats och vilka 
ytterligare klassifikationskoder dessa då har fått. Detta är intressant eftersom 
det kan peka på vilka ämnen som ligger nära semantiken.  

Jag valde att endast undersöka 200 av det totala antalet 2234 bibliografiska 
poster eftersom jag ansåg att det var en rimlig mängd att gå igenom.13 Jag valde 
att sortera posterna i kronologisk ordning och fick således de 200 nyaste 
posterna. Av 200 poster var det 142 som innehöll fler än en klassifikationskod, 
resten beskrev dokument som endast hade klassificerats under F.023 Semantik. 
Om en dubbelklassificering utgjordes av en kod som stod för ett särskilt språks 
semantik, till exempel Fc.023 Svenska - semantik, togs den inte med bland de 
200 posterna eftersom det då också handlar om semantik. Böcker som bestod 
av flera volymer och som fått en katalogpost för varje volym togs endast med 
en gång då alla volymerna hade samma klassifikationskoder.  

I tabell 2 redovisas de ämnen vars klassifikationskoder oftast förekom 
tillsammans med klassifikationskoden för semantik i de bibliografiska 
posterna.  Jag har endast tagit med de koder som förekom fler än två gånger. 27 
klassifikationskoder (som representerade 27 olika ämnen) förekom endast en 
                                                 

 
12 Med dubbelklassificering menas här och i fortsättningen även det att ge ett dokument fler än två 
klassifikationskoder. Termen ”dubbel” står således inte för två i detta sammanhang utan för ett 
obegränsat antal.  
13 Denna sökning gjordes 25/2-06. 
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till två gånger i de bibliografiska posterna. De plockades bort eftersom jag 
ansåg att det var för få för att man ska kunna säga något om sambandet mellan 
de ämnen som de representerar och semantik. 

Tabell 2. Förteckning av ämnen vars klassifikationskoder ingår i samma bibliografiska poster 
som klassifikationskoden för semantik. 

Ämne Klassifikationskod Antal förekomster 
Pragmatik F.024 34 
Grammatik F.01 29 
Syntax F.013 29 
Språkvetenskap – teori, 
filosofi 

F:d 18 

Språkpsykologi F:do 14 
Språkligt orienterad 
filosofi 

Dcc 12 

Språkvetenskap – 
databehandling 

F:pu 9 

Formlära (morfologi) F.012 8 
Textlingvistik F.064 8 
Stilistik F.061 6 
Retorik F.063 6 
Ordförråd, lexikologi F.02 5 
Argumentationsanalys Dcb 4 
Språkhistoria F.00 4 
Ordbildning F.022 4 
Kommunikation Bra 4 
Logik och språkligt 
orienterad filosofi 

Dc 3 

Källa: LIBRIS webbsök http://websok.libris.kb.se/websearch/form?type=simple

Utifrån de bibliografiska poster som har undersökts kan man se att dokument 
som har klassificerats under F.023 Semantik ofta har dubbelklassificerats. I de 
flesta fall var det klassifikationskoder inom huvudklass F Språkvetenskap som 
återfanns tillsammans med F.023 Semantik i posterna. Pragmatik, grammatik 
och syntax var de ämnen som oftast förekom tillsammans med semantik. Även 
ämnen som är filosofiskt inriktade förekom ofta. Utöver Dcc, Dcb och Dc är 
Bra den enda underavdelning i tabellen som tillhör en annan huvudklass än F. 
Av de fyra dokument som klassificerats under F.023 och Bra verkade tre 
behandla semiotik om man utgick från titlarna. Den fjärde boken handlade om 
interkulturell kommunikation och skulle egentligen klassificerats under 
huvudklassen M enligt SAB-systemet.  
Om två klassifikationskoder ofta förekommer i samma bibliografiska post kan 
man sluta sig till att de ämnen som de representerar ofta behandlas tillsammans 
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i dokument. Om ämnen ofta behandlas tillsammans borde de ha ganska mycket 
gemensamt och kunna sägas ligga varandra nära. Ämnen som ligger varandra 
nära borde också göra det i klassifikationssystemens hierarkiska struktur. 
Eftersom dokument som klassificerats under Semantik i hög utsträckning hade 
dubbelklassificerats under Grammatik, Syntax och Språkvetenskap – teori, 
filosofi borde dessa ämnen ligga närmare Semantik i systemet än vad de nu gör. 
Av de ämnen som befinner sig inom samma grupp som semantik, F.02 
Ordförråd, lexikologi, var det endast pragmatik som verkade ligga nära 
semantiken.  

Utifrån denna undersökning förefaller det som att ämnet semantik inte har 
fått en optimal placering i SAB-systemet, eftersom det verkar ha mer gemen-
samt med ämnen som befinner sig relativt långt från semantik i systemets 
hierarki.   

7.2.2 Semantik i DDC 
En sökning på klassifikationskod 401.43 Sémantique (semantik) i BN-OPALE 
PLUS gav träff på 260 dokument.14 I tabell 3 redovisas hur många dokument 
som klassificerats inom klass 401.4.  

Tabell 3. Fördelning av dokument inom klassen 401.4 i BN-OPALE PLUS. 

Ämne Klassifikationskod Antal dokument i BN-
OPALE PLUS 

Langage et 
communication (språk 
och kommunikation) 

401.4 63 

Sémiotique (semiotik) 401.41 518 
Sémantique (semantik) 401.43 260 
Källa: Catalogue BN-OPALE PLUS http://www.bnf.fr/pages/catalogues.htm

I BN-OPALE PLUS är klassen för semiotik större än klassen för semantik. Att 
nästan tio gånger färre dokument klassificerats under semantik i BN-OPALE 
PLUS än i LIBRIS-katalogen har, som tidigare diskuterats, förmodligen sin 
förklaring i att endast nyare dokument klassificerats med DDC i BN-OPALE 
PLUS. Att så många dokument i BN-OPALE PLUS inte är sökbara på 
klassifikationskod är förstås inte bra ur användarsynpunkt.  
                                                 

 
14 Denna sökning gjordes 3/3-06. 
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I DDC är dubbelklassificering inte tillåten men trots det så förekommer 
dubbla klassifikationskoder i posterna i Catalogue BN-OPALE PLUS. Men 
endast 27 av 200 undersökta bibliografiska poster innehöll dubbla 
klassifikationskoder, vilket jag anser är ett för litet antal för att man ska kunna 
dra några slutsatser utifrån resultatet. Undersökningen av semantik i DDC ser 
därför annorlunda ut än undersökningen av semantik i SAB-systemet. De 
poster som innehöll koden 401.43 Sémantique studerades utifrån de ämnesord 
som givits dem, med syftet att ta reda på vad de dokument som posterna 
representerade handlade om. Genom att se vilka ämnesord som tilldelats 
dokumenten kan slutsatser dras om vilka ämnen som dessa dokument 
behandlar utöver semantik. På så sätt kan man skapa sig en bild av semantikens 
relationer till andra ämnen. Syftet är att ta reda på om semantik har en lämplig 
placering i DDC:s struktur.  

Av de 260 bibliografiska poster som innehöll klassifikationskoder för 
semantik valdes de 50 nyaste ut.15 De representerade dokument som var högst 
sju år gamla. Alla dessa poster innehöll ämnesord och efter att ha analyserat 
dessa kunde vissa ämneskategorier urskiljas. Ämnesorden delades således in i 
olika kategorier efter vilket ämne de kunde sägas tillhöra. Naturligtvis var det 
inte alltid lätt att avgöra vilka ämnen som ämnesorden tillhörde och gränserna 
mellan ämneskategorierna fick ses som flytande. Resultatet kan inte säga något 
absolut om hur semantiken förhåller sig till andra ämnen men det kan tjäna 
som underlag för en diskussion kring frågan.  

Vanligt förekommande var ämnesord som innehöll ordet grammatik eller 
begrepp som kan sägas ligga nära grammatik, till exempel syntax. Inom denna 
grammatiska kategori placerades ämnesord som förekom totalt 11 gånger. 
Grammaire comparée et générale (grammatik)16 var det vanligast före-
kommande ämnesordet (5 förekomster).  

En annan stor kategori bestod av ord med koppling till filosofi. Även den 
innehöll 11 ämnesord. Ofta var det ämnesord som innehöll ordet filosofi, ett 
exempel var Philosophie du langage (språkfilosofi). Till denna kategori 

                                                 
 

15 Denna sökning gjordes 4/3-06. 
16 Detta franska uttryck skulle troligtvis ha den enkla svenska översättningen grammatik. Comparée et 
générale betyder ungefär jämförd och allmän på svenska och är ett uttryck som används inom flera 
franska discipliner, men som rationaliserats bort inom svenska discipliner. 
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kopplades också ord som har vetenskapsteoretisk karaktär, som Ontologie 
(ontologi).  

En grupp ord som kunde knytas till kognitionsvetenskap och psykologiska 
aspekter av språk kunde urskiljas. Denna grupp innehöll sju förekomster. Det 
vanligast förekommande ordet var Cognition et langage (kognition och språk, 
5 förekomster).  

Analyse du discours (diskursanalys) var ett frekvent ämnesord (6 före-
komster). Pragmatique (pragmatik) förekom 3 gånger. Dessa ämnesord 
placerades i samma kategori eftersom dessa termer innebär att studera språket 
utifrån en större kontext.  

Ett flertal ämnesord bestod av lingvistiska termer som behandlar ords 
mening och relationer mellan ord och som därför kan sägas höra till ämnet 
semantik. Dessa var till exempel Métaphore (metafor), Anaphore (anafor), 
Référence (linguistique) (referens (lingvistik)) och Relation (linguistique) 
(relation (lingvistik)).  

7.2.3 Sammanfattning 
En undersökning av semantikens förhållande till andra ämnen utifrån SAB-
systemet och DDC gjordes på olika sätt för de olika systemen, genom att 
undersöka dubbelklassificeringar respektive ämnesord. Dokument som 
klassificeras under semantik dubbelklassificeras ofta under andra ämnen med 
SAB-systemet vilket visar på ämnet semantiks tvärvetenskapliga karaktär. De 
ämnen som oftast förekom i dubbelklassificeringarna var pragmatik, 
grammatik, syntax och språkvetenskap – teori, filosofi.  

Undersökningen av ämnesorden som givits dokument klassificerade under 
semantik med DDC gav liknande resultat som undersökningen av dubbel-
klassificeringarna. De ämnesord som getts dokumenten hade kopplingar till 
ämnen som grammatik, filosofi, pragmatik och kognitionsvetenskap. 

Semantikens nära förhållande till grammatik kan tala för att klassen 
semantik borde integreras under klassen grammatik i SAB-systemet och DDC. 
Samtidigt är semantik ett teoretiskt och filosofiskt ämne, vilket märks tydligt i 
DDC:s placering av ämnet i hierarkin, men kanske inte lika tydligt i SAB-
systemet. En slutsats är att det är komplicerat att hitta en lämplig plats för 
ämnet semantik i ett generellt klassifikationssystem eftersom det har så mycket 
gemensamt med en mängd andra ämnen.  
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7.3 Jämförelse av litteratur klassificerad med SAB-
systemet och DDC 

Det tredje och sista steget i undersökningen av klassifikationssystemens bild av 
semantik innebär en jämförelse av hur ett antal dokument har klassificerats 
med de båda systemen. Dokumenten återfinns således i både LIBRIS-
katalogen och BN-OPALE PLUS och är försedda med SAB-koder såväl som 
DDC-koder. Det är dessa klassifikationskoder som har jämförts.  

Att LIBRIS-katalogen innehåller nästan tio gånger fler bibliografiska 
poster med koder för semantik än BN-OPALE PLUS innebär att många av de 
dokument som man hittar i LIBRIS-katalogen inte finns i BN-OPALE PLUS. 
Det är därför mer behändigt att utgå från BN-OPALE PLUS och söka upp de 
dokument som finns där i LIBRIS-katalogen, eftersom man då oftare får träff. 
Undersökningen gjordes även med utgångspunkt i LIBRIS-katalogen, men 
materialet blev något mindre omfattande eftersom denna undersökning var mer 
tidskrävande. I detta kapitel redovisas dessa två undersökningar var och en för 
sig med de resultat som de gav. Resultaten diskuteras sedan i en avslutande 
sammanfattning. 

7.3.1 BN-OPALE PLUS som utgångspunkt 
Sökningen efter dokument som klassificerats under semantik i BN-OPALE 
PLUS begränsades till att endast söka efter dokument på engelska, eftersom jag 
ansåg att det var störst chans att dessa skulle finnas både i den franska och i 
den svenska katalogen. Sökningen efter dokument som klassificerats under 
401.43 Sémantique med DDC och som var på engelska i BN-OPALE PLUS 
gav 103 träffar.17 Dessa sorterades i kronologisk ordning med den nyaste 
posten först. Av dessa valdes de 50 första ut, eftersom det var ett rimligt antal, 
vilka även söktes upp i LIBRIS-katalogen. Alla dokumenten återfanns i 
LIBRIS-katalogen. 

Av de 50 dokumenten hade endast nio klassificerats lika med båda 
systemen, det vill säga att de hade klassificerats under semantik och eventuellt 
fler ämnen med både SAB-systemet och DDC. Sju dokument hade 
klassificerats under semantik med DDC men inte med SAB-systemet. De 
resterande 34 dokumenten hade klassificerats under semantik med båda 

                                                 
 

17 Denna sökning gjordes 21/3-06. 
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systemen men även klassificerats under andra ämnen (dubbelklassificerats) 
med endast ett av systemen. Till exempel hade en bok endast klassificerats 
under semantik med DDC men under semantik och pragmatik med SAB-
systemet. Det är genom att studera de dokument som klassificerats olika med 
SAB-systemet och DDC som jag anser att man kan säga något om de båda 
systemens olikheter. Utifrån de klassifikationskoder som tillhörde de 41 
dokument som klassificerats olika kunde man urskilja vissa tendenser i hur de 
två klassifikationsystemen använts för att klassificera språkvetenskaplig 
litteratur. 

 En slående skillnad var att en stor majoritet av dokumenten hade 
dubbelklassificerats med SAB-systemet medan de bara klassificerats under 
semantik med DDC. Bara sex dokument av det totala antalet 50 hade endast 
givits klassifikationskoden för semantik i LIBRIS-katalogen. Ett exempel på 
dubbelklassificering var boken Essays in Semantics and Pragmatics: in honour 
of Charles J. Fillmore (utg. Masayoshi Shibatani & Sandra Thompson). Den 
hade klassificerats under semantik, pragmatik och grammatik med SAB-
systemet men endast under semantik med DDC.  

En annan iakttagelse var att fem böcker som klassificerats under semantik 
med DDC och som hade termerna cognitive semantics, cognitive linguistics 
eller cognition i titeln hade klassificerats under språkpsykologi (och eventuellt 
andra ämnen) med SAB-systemet. Ett sådant exempel var Metaphor in 
cognitive linguistics (utg. Raymond W. Gibbs, Jr. & Gerard J. Steen). Den 
hade med DDC klassificerats under semantik och med SAB-systemet 
klassificerats under stilistik och  språkpsykologi.  

I åtta fall hade böcker klassificerade under semantik i DDC klassificerats 
under språkligt orienterad filosofi med SAB-systemet.18 Ett exempel var 
Plurals and Events (Barry Schein) som med DDC hade klassificerats både 
under grammatik och semantik, och som med SAB-systemet hade klassificerats 
under grammatik, formlära (morfologi), semantik, språkligt orienterad filosofi 
samt logik.  

                                                 
 

18De hade samtidigt klassificerats under andra ämnen (alltså dubbelklassificerats), bland annat semantik i 
sju fall.  
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7.3.2 LIBRIS-katalogen som utgångspunkt 
Även sökningen efter dokument som klassificerats under semantik i LIBRIS-
katalogen begränsades till att gälla dokument på engelska. Sökningen efter 
dokument på engelska som var klassificerade under F.023 Semantik med SAB-
systemet i LIBRIS-katalogen gav 1179 träffar.19 Dessa sorterades i kronologisk 
ordning med den nyaste posten först. Efter att ha sökt efter de 75 första i BN-
OPALE PLUS hade endast fem dokument funnits som försetts med DDC-kod. 
Att det skulle vara glest mellan träffarna var väntat eftersom BN-OPALE 
PLUS innehåller många gånger färre dokument klassificerade under semantik 
än LIBRIS-katalogen. Men denna undersökning ansågs vara alltför tids-
krävande.  

Sökningen efter dokument på engelska kompletterades därför med en 
sökning efter dokument på franska.20 Denna sökning gav upphov till 203 träffar 
i LIBRIS-katalogen och en sökning efter dessa dokument i BN-OPALE PLUS 
gav fler träffar än vid sökning på engelska dokument. De 20 nyaste 
dokumenten valdes ut. Sammanlagt blev då underlaget 25 dokument, fem på 
engelska och 20 på franska.  

Av de 25 dokumenten hade bara tre endast klassificerats under semantik 
med SAB-systemet, man kunde återigen se ett stort antal dubbelklassificeringar 
med SAB-systemet. Endast fyra dokument hade klassificerats likadant (under 
semantik) med båda systemen.  

Fem böcker som klassificerats under semantik med SAB-systemet hade 
klassificerats under lingvistik med DDC. Alla dessa böcker hade 
dubbelklassificerats under olika ämnen inom klassen språkvetenskap med 
SAB-systemet. Av titlarna att döma var det inte böcker som allmänt behandlar 
lingvistik (som kursböckerna om ASV som togs upp i avsnitt 6.2.2) utan 
snarare böcker som tog upp flera språkvetenskapliga ämnen, kanske med ett 
tvärvetenskapligt perspektiv.21  Ett exempel är Pronouns (Darbhe Narayana 
Shankara Bhat) som klassificerats under formlära (morfologi) och semantik 
med SAB-systemet och under lingvistik med DDC.  

                                                 
 

19 Denna sökning gjordes 24/3-06. 
20 Denna sökning gjordes 25/3-06.  
21Två exempel är At the Syntax-Pragmatics Interface: Verbal Underspecification and Concept Formation 
in Dynamic Syntax och Cognitive Approaches to Lexical Semantics.  
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Sex böcker hade klassificerats under grammatik med DDC. Alla dessa utom en 
hade, förutom att de hade klassificerats under semantik, klassificerats under 
antingen grammatik eller ämnen som är underavdelningar till grammatik med 
SAB-systemet. Man har därmed varit överens om att dessa böcker handlar om 
grammatik. Ett exempel är Typologie des groupes nominaux (utg. Georges 
Kleiber, Brenda Laca & Liliane Tasmowski) som klassificerats under syntax 
och semantik med SAB-systemet och endast under grammatik med DDC.  

I tre fall hade böckerna med SAB-koder för semantik klassificerats under 
semiotik i DDC. Två av dem var dubbelklassificerade med SAB-systemet. De 
hade då även getts klassifikationskoder för textlingvistik samt kommunikation 
(där semiotik ingår) respektive språkvetenskap – teori, filosofi. En av dem är 
Construire le sens (Josiane Boutet). 

7.3.3 Sammanfattning 
Dessa två undersökningar har endast syftat till att synliggöra tendenser i hur 
man klassificerar olika med SAB-systemet och DDC, och vad det säger om 
klassifikationssystemens förmåga att användas för klassifikation inom 
semantik. I båda undersökningarna framkom, liksom framhållits tidigare i 
uppsatsen, att man tenderar att dubbelklassificera dokument om semantik med 
SAB-systemet i hög utsträckning. De flesta skillnader i hur man klassificerat 
med de olika systemen bottnar troligtvis inte i att man har helt olika 
uppfattning om dokumentets ämne. De har sannolikt sin grund i att man med 
DDC som verktyg tvingas att välja vad dokumentet handlar mest om, medan 
man med SAB-systemet som verktyg kan beskriva ett dokuments ämne som 
multipelt.  

Men ett betydande antal böcker hade klassificerats med helt olika 
klassifikationsskoder med de två klassifikationssystemen vilket inte kan 
förklaras utifrån huruvida det är tillåtet att dubbelklassificera eller inte.  
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8. Slutdiskussion 

Det har nu blivit dags att tolka de resultat som den empiriska undersökningen 
har gett utifrån de teorier som presenterades i teorikapitlet och utifrån resultat 
från tidigare forskning. I inledningen formulerades syftet med undersökningen 
och några frågor ställdes upp. Det kan nu vara lägligt att återgå till dessa 
frågor, vilka är: 

1. Var i domänen allmän språkvetenskaps struktur befinner sig 
semantiken? Kan domänen semantik delas in ytterligare i under-
avdelningar, och i så fall hur? Vilka andra domäner angränsar till 
semantiken? 

2. Hur väl speglar de generella klassifikationssystemen SAB-systemet och 
DDC domänen semantik? Finns det stora skillnader mellan systemen på 
denna punkt? Lämpar sig något av systemen bättre för klassifikation 
inom semantik? 

8.1 Domänen semantik 
Det är inte lätt att skapa sig en övergripande bild av en domän. Genom att 
studera domänen semantik har jag insett att det faktiskt inte finns en entydig 
bild av denna domän och att utgångspunkten att det skulle finnas det är 
missvisande. Semantik är en så pass teoribaserad domän och olika teoretiska 
skolor och forskare har olika uppfattningar av ämnets struktur. I och med att 
studieobjektet för domänen är något så abstrakt som språk finns det inte riktigt 
någon verklighet att ha som utgångspunkt, utan ämnet är uppbyggt på en 
mängd teorier om hur det skulle kunna vara.  

8.1.1 Semantikens plats i den allmänna språkvetenskapen 
Även om det är svårt att dra någon slutsats om var i den allmänna språk-
vetenskapens struktur som semantiken hör hemma kan man utifrån min 
undersökning av kurslitteratur och webbplatser se några tendenser. Semantik 
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verkar utifrån både kursplaner och kurslitteratur ha en ganska central plats 
inom domänen allmän språkvetenskap. Tillsammans med ämnena grammatik, 
fonetik, psykolingvistik, sociolingvistik och pragmatik utgör det stommen i 
domänen. Att semantik har en given plats bland dessa ämnen i domänen verkar 
alla institutioner och kurslitteraturförfattare vara överens om.  

Men man är också inom den språkvetenskapliga domänen överens om att 
det är svårt att avgränsa semantiken gentemot andra språkvetenskapliga ämnen. 
Utifrån kurslitteraturen kan man sluta sig till att gränsen mellan semantik och 
grammatik är suddig. Det är framför allt hos författarna Crystal, Saeed och 
Sigurd som denna åsikt yttras. Utifrån kursplanerna och annat material som 
tillhör de språkvetenskapliga institutionerna märks inte detta lika tydligt. 
Semantik och grammatik studeras i olika delkurser på alla institutionerna.  

På de språkvetenskapliga institutionerna ser det ut som att man har svårare 
att dra en gräns mellan semantik och pragmatik. Ofta behandlas dessa ämnen i 
samma kurs, vilket tyder på att man ser ett nära samband mellan dem. Detta 
uppvisas även i viss kurslitteratur, som Saeed och Allwood och Andersson.  

Just semantikens avgränsning mot grammatiken och pragmatiken tas upp 
som ett problem även i Svanbergs undersökning. Svanberg menar att tvek-
samheter om dessa ämnens relationer kan spåras både i den kurslitteratur hon 
har undersökt och hos de ämnesspecialister hon har intervjuat (1995:31).  

8.1.2 Underavdelningar till semantik 
I en del av kurslitteraturen har två underavdelningar till semantiken kunnat 
spåras. Enligt Crystal, Fromkin et al. och Löbner kan man dela in semantiken i 
lexikal och grammatisk semantik. I det förstnämnda ämnet studerar man ords 
semantik och i det senare nämnda studeras större språkliga uttrycks (satsers, 
meningars) semantik. Denna indelning har stöd i två domänspecifika (språk-
vetenskapliga) klassifikationssystem, Linguistics & Language Behavior 
Abstracts (LLBA) och Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography 
Online (BLonline).22 I båda dessa klassifikationssystem har semantiken en 
                                                 

 
22 LLBA är en databas innehållande abstrakt till internationell litteratur som behandlar lingvistik och 
andra närliggande ämnen inom språkforskning. Producent är informationsföretaget CSA. BLonline är en 
annan databas som tillhandahåller bibliografiska referenser till vetenskapliga publikationer inom alla 
ämnen som har med lingvistik och världens språk att göra. Den produceras av Koninklijke Bibliotheek, 
Nederländernas nationalbibliotek. 
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egen klass med en underordnad klass för lexikal semantik. Det är dock bara 
BLonline som även har en underordnad klass för grammatisk semantik, men 
LLBA har en underordnad klass som endast heter semantik som möjligtvis står 
för grammatisk semantik i detta fall.  

Att studera institutionernas webbplatser har inte gett särskilt mycket 
information i frågan om underavdelningar till semantik. Endast på webbplatsen 
tillhörande Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet har samma 
indelning som beskrivits ovan kunnat återfinnas (Institutionen för lingvistik, 
Stockholms universitet, 2006).  

8.1.3 Domäner som angränsar till semantik 
Ett faktum som har genomsyrat hela undersökningen av domänen semantik är 
dess tvärvetenskaplighet och nära samband med domäner utanför den språk-
vetenskapliga. De ämnen som ofta återkommer i detta sammanhang är filosofi, 
kognitionsvetenskap, psykologi, semiotik och logik. Men även ett flertal andra 
ämnen har nämnts som närliggande semantik. Detta har i första hand fram-
kommit i den kurslitteratur som har studerats.  

Men även på institutionernas webbplatser finns vissa bevis för att man ser 
på semantik som tvärvetenskapligt. Detta uttrycks på webbplatser tillhörande 
Lunds, Umeå och Uppsala universitet. Vid Umeå och Linköpings universitet 
ingår semantik i det kognitionsvetenskapliga programmet, vilket visar på ett 
nära samband mellan semantik och kognitionsvetenskap. Vid Linköpings 
universitet är en forskare som är knuten till den semantiska utbildningen på 
Institutionen för språk och kultur även inblandad i det kognitionsvetenskapliga 
programmet.  En forskare som skrivit en kursbok i semantik, och som är 
verksam vid Institutionen för lingvistik vid Göteborgs universitet, har även ett 
engagemang i ett tvärvetenskapligt forskningskollegium. På Göteborgs 
universitet hittar man en stor mängd språkfilosofisk litteratur i institutionens 
bibliotek, vilket tyder på att man hämtar inspiration från domänen 
språkfilosofi.  

8.1.4 Sammanfattning 
På det hela taget strukturerar de språkvetenskapliga institutionerna i Sverige 
ämnet allmän språkvetenskap på ett liknande sätt. Det är svårt att urskilja några 
verkliga skillnader i hur man ser på ämnet semantik.  

Malin Jansson, som också undersöker olika institutioners syn på ett ämne, 
kommer fram till delvis andra slutsatser. Hon studerar hur ämnet religion 
skildras på sju svenska institutioner och kommer fram till att institutionerna 
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skiljer sig i hur pass traditionellt eller modernt de skildrar ämnet (Jansson, 
2004:59). Den traditionella synen präglas då av att störst utrymme ges åt 
kristendomen medan andra religioner kommer i skymundan.  

Det går inte att dra en lika tydlig skiljelinje mellan de institutioner som jag 
har undersökt. Institutionernas strukturering av ämnet kan också sägas 
överensstämma ganska väl med hur ämnet struktureras i kurslitteratur. Det är i 
sig naturligt eftersom kurslitteraturen används som underlag i undervisningen 
på institutionerna. Kurslitteraturen ger dock en mer splittrad bild av ämnet 
semantik än vad som framkommer i kursplaner, men det är också ganska 
självklart eftersom ämnet beskrivs mer ingående i kurslitteratur. 

8.2 Skillnader och likheter mellan SAB-systemet och 
DDC utifrån semantik 

I detta avsnitt kommer de frågeställningar som behandlar klassifikations-
systemens strukturering av semantik att diskuteras tillsammans eftersom det är 
svårt att behandla dem var för sig. De båda klassifikationssystemens för- och 
nackdelar utifrån semantikens perspektiv vävs in i en gemensam diskussion.  

8.2.1 Semantik i förhållande till lingvistik/allmän språkvetenskap 
I SAB-systemet utgör alla lingvistiska ämnen tilläggsbeteckningar istället för 
klasser. Den språkvetenskapliga avdelningen i systemet består, med undantag 
för klass F Språkvetenskap, av klasser som betecknar olika språk. Att ange de 
lingvistiska ämnena som klasser under klass F Språkvetenskap hade enligt mig 
gett en tydligare bild av språkvetenskapen som ämne.  

Men å andra sidan har SAB-systemets lösning med språkvetenskapliga 
ämnen som tilläggsbeteckningar en praktisk funktion eftersom det är lätt att 
koppla ihop dessa med klasser för olika språk. Det verkar dock som att SAB-
systemet utgår från att litteratur alltid är språkspecifik genom att man har de 
lingvistiska ämnena som tilläggsbeteckningar, att det oftast handlar om ett visst 
språks semantik till exempel. Utifrån min undersökning av bibliografiska 
poster kan man konstatera att det är vanligt med generell språkvetenskaplig 
litteratur, som alltså inte behandlar ett visst språk. SAB-systemet tar med sin 
uppdelning i språkspecifika klasser och lingvistiska tilläggsbeteckningar inte 
tillräcklig hänsyn till lingvistikens tvärspråkliga karaktär.  

I DDC har man gjort annorlunda och låtit en klass stå för ämnet lingvistik 
och delat in det i mindre klasser efter olika lingvistiska ämnen. Men även om 
DDC har en egen klass för lingvistik så ligger inte klassen för semantik under 
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denna klass. Semantik har där placerats in under klassen 401.4 Philosophie et 
Théorie – Langage et communication. Undersökningen av domänen semantik 
som presenterats i denna uppsats har visat att semantik är ett av kärnämnena 
inom lingvistik och dess underavdelning allmän språkvetenskap. Denna 
undersökning utgår i första hand från den svenska domänen semantik men har 
även ett internationellt perspektiv i och med att utländsk litteratur har studerats. 
Resultaten från domänanalysen ska därför med försiktighet användas till att 
jämföras med hur man ordnat ett franskt klassifikationssystem. Men mitt 
perspektiv är att ha domänanalysen som grund för att studera DDC utifrån hur 
det skulle kunna passa för svenska mått. Man kan därmed säga att om DDC 
skulle användas i Sverige vore det lämpligt att klassen semantik låg under 
klassen lingvistik.  

8.2.2 Semantik i förhållande till andra lingvistiska ämnen 
Helt felplacerad är ändå inte klassen för semantik där den nu ligger i DDC. 
Undersökningen av domänen semantik har också visat att semantik är ett 
ytterst teoretiskt ämne och med starka kopplingar till filosofi. Att placera in 
semantiken under teori och filosofi kan därför säga passa ganska bra. Jag tror 
dock att det skulle underlätta för användaren om alla lingvistiska ämnen var 
placerade under klassen lingvistik.  

Om DDC lyckas ganska väl med att återge semantikens teoretiska karaktär 
så lyckas SAB-systemet sämre med det. Beteckningen för semantik ligger inte 
särskilt nära beteckningen för teori och filosofi under klass F Språkvetenskap i 
SAB-systemet. Liksom DDC har även SAB-systemet brutit ut semantiken från 
de lingvistiska ämnen som i undersökningen av domänen semantik fram-
kommit som centrala. I hierarkin under tilläggsbeteckningen för grammatik 
hittar man i SAB-systemet tilläggsbeteckningar för fonetik, morfologi och 
syntax. Domänanalysen, och även undersökningen av dubbelklassificeringar i 
bibliografiska poster som återfinns i LIBRIS-katalogen (avsnitt 7.2.1), pekade 
på att ämnet semantik har mycket gemensamt med grammatik och syntax. 
Kanske vore det bättre att placera in semantiken under tilläggsbeteckningen för 
grammatik. Även DDC brister i sin förmåga att visa på det samband som 
utifrån undersökningarna finns mellan semantik och grammatik. Om DDC 
skulle skildra svenska förhållanden borde nog klassen för semantik placeras 
närmare klassen för grammatik.  

Som konstaterades i avsnitt 7.2.1 verkar semantikens placering under 
tilläggsbeteckningen för ordförråd och lexikologi inte vara optimal. Semantik 
(och pragmatik) hör inte hemma under denna tilläggsbeteckning eftersom de 
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ämnen som den står för behandlar ordförrådet. Etymologi, ordbildning och 
synonymik, som också ligger under denna tilläggsbeteckning, är ämnen inom 
vilka olika aspekter av ords konstruktion och funktion studeras. Men semantik 
och pragmatik handlar inte bara om ord utan även om större språkliga uttryck. 
Att semantik och pragmatik inte hör hemma under ordförråd och lexikologi 
stöds av ämnesexperternas åsikter i Svanbergs undersökning (1995:48). 

Att semantik ligger nära pragmatik är något som klart har framkommit 
både i domänanalysen och i undersökningen av de bibliografiska posterna. 
Enligt vissa resultat från domänanalysen kan det till och med vara svårt att 
skilja dessa två ämnen från varandra. I SAB-systemet är semantik och 
pragmatik placerade alldeles intill varandra på samma nivå i hierarkin. Det får 
utifrån undersökningen sägas vara en bra struktur. I DDC finns det däremot 
inte någon egen klass för pragmatik, utan dokument som behandlar pragmatik 
klassificeras antingen under klassen för sociolingvistik eller under klassen för 
psykolingvistik, beroende på vilken pragmatisk aspekt det handlar om. Detta 
verkar inte vara någon bra lösning utifrån ett svenskt perspektiv.  

I de två domänspecifika klassifikationssystemen som jag tidigare har tagit 
upp, LLBA och BLonline, ingår semantik och pragmatik i samma klass. Medan 
BLonline har låtit ämnena få separata klasser under den gemensamma klassen 
Semantics and pragmatics, ligger klassen för pragmatik som underordnad 
klassen för semantik i LLBA. Detta är ytterligare ett tecken på de motstridiga 
åsikter som finns om förhållandet mellan semantik och pragmatik inom den 
språkvetenskapliga domänen. Det är därför svårt att säga exakt hur klasserna 
för semantik och pragmatik ska ligga i förhållande till varandra, mer än att de 
bör ligga nära varandra.  

8.2.3 Förmåga att dubbelklassificera 
En klar fördel med SAB-systemet är att det går att dubbelklassificera 
dokument. Dubbelklassificering förekommer i hög utsträckning för dokument 
klassificerade under semantik i LIBRIS-katalogen. Min undersökning visar att 
semantik är av tvärvetenskaplig natur och en bok som handlar om semantik 
kan ofta vara intressant inte bara för språkvetare. Det är då bra att dubbel-
klassificera boken.  

DDC brister i sin oförmåga att dubbelklassificera. Böcker som handlar om 
både semantik och grammatik till exempel klassificeras under semantik eller 
grammatik. En användare som är ute efter litteratur om semantik och söker på 
klassifikationskod kommer att gå miste om den litteratur som behandlar både 
semantik och grammatik, och som klassificerats under grammatik. Om det inte 
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ska vara tillåtet att dubbelklassificera borde klassifikationssystemet vara mer 
detaljerat och innehålla tvärvetenskapliga klasser, som semantik-grammatik 
och semantik-språkfilosofi. Det förekom, om än inte särskilt ofta, att dokument 
som återfanns i BN-OPALE PLUS hade dubbelklassificerats trots att dubbel-
klassificering inte är förenlig med DDC:s principer. Det kan tyda på att det i 
vissa fall är svårt att låta bli att dubbelklassificera och att det i så fall finns ett 
behov av att ändra regeln för dubbelklassificering.  

Cecilia Backlund kommer i sin jämförelse av fyra klassifikationssystem 
utifrån ämnet arkeologi också fram till att det är en klar fördel för SAB-
systemet att det tillåter dubbelklassificering (2004:51). 

8.2.4 Balans i systemet 
Detta avsnitt utgår från Benitos kriterium e. för vilka egenskaper ett bra 
klassifikationssystem bör ha, vilket presenterades i avsnitt 3.1.2.  

e. Systemet bör vara balanserat. Det utrymme som lämnas för olika discipliner och 
underavdelningar skall återspegla litteraturens mängd inom områdena. (Benito, 
2001:116) 

 

Detta kriterium är förstås svårt att uppfylla för ett generellt klassifikations-
system eftersom det oftast används till att söka i olika bibliotekskataloger som 
har olika dokumentsamlingar. SAB-systemet används som bekant på en mängd 
forsknings- och folkbibliotek i Sverige. Ett folkbibliotek och ett universitets-
bibliotek har förmodligen samlingar som skiljer sig till en hög grad eftersom 
biblioteken har olika syften och målgrupper.  

Men om man ska se till SAB-systemets och DDC:s lämplighet för de 
kataloger som har undersökts kan man särskilt påpeka att det finns en obalans 
inom tilläggsbeteckning .02 som beteckningen för semantik ligger under i 
SAB-systemet. Långt fler dokument har klassificerats under semantik än under 
andra ämnen som är underordnade .02. Detta kan vara ett argument för att 
semantiken borde få större utrymme i SAB-systemet. Man kan också fråga sig 
om inte till exempel tilläggsbeteckningen för synonymik skulle kunna inordnas 
i beteckningen för semantik. Detta eftersom endast 15 dokument klassificerats 
under synonymik, och för att det i delar av undersökningen av domänen 
semantik framkommit att ämnet synonymik kan sägas tillhöra semantiken 
(Crystal, 1997:105; Yule, 1996:118). 

Inom den klass som semantik ingår i i DDC, 401, finns bara ett ytterligare 
ämne vilket är semiotik. Fördelningen av dokument i BN-OPALE PLUS som 
klassificerats under semantik och semiotik är att ungefär dubbelt så många 
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dokument klassificerats under semiotik som under semantik. Det är trots allt 
inte lika stora skillnader inom klass 401 i DDC som inom klass .02 i SAB-
systemet.   

8.2.5 Sammanfattning 
Vi har sett att det är ganska stor skillnad på hur man i SAB-systemet och DDC 
har placerat in semantik i den språkvetenskapliga strukturen. Båda systemen 
har för- och nackdelar i hur de skildrar ämnet semantik och det är svårt att säga 
om det ena i stort lämpar sig bättre än det andra för klassifikation inom 
semantik.  

SAB-systemet visar inte riktigt att lingvistik är ett eget ämne, det visar inte 
heller på semantikens teoretiska karaktär. Semantiken är placerat under 
lexikologin där det inte riktigt hör hemma och SAB-systemet borde istället 
tydligare visa sambandet mellan semantik och grammatik. Men att semantik 
och pragmatik ligger varandra nära förstår man utifrån SAB-systemets struktur.  

DDC visar att lingvistik är ett eget ämne men inte att semantik hör hemma 
inom det. Varken sambandet mellan semantik och grammatik eller sambandet 
mellan semantik och pragmatik framkommer tydligt i systemets struktur. Det 
ämne som enligt DDC ligger semantiken närmast är semiotiken, och även om 
det i domänanalysen framkommit att det finns kopplingar mellan dessa ämnen 
så verkar semantikens koppling till ovan nämnda ämnen vara starkare. DDC 
visar dock genom att placera semantik under teori och filosofi att semantiken 
är ett teoretiskt ämne med starka band till filosofin.  

SAB-systemet tillåter dubbelklassificering, vilket är en fördel utifrån 
semantikens perspektiv på grund av dess tvärvetenskapliga karaktär. Det vore 
önskvärt att man kunde dubbelklassificera även med DDC eller att tvärveten-
skapliga klasser infördes under klassen semantik i DDC. 

8.3 Klassifikation av semantik utifrån ett 
domänanalytiskt perspektiv 

En av grundtankarna hos det domänanalytiska paradigmet är att utgångs-
punkten bör vara i specifika kunskapsdomäner när man utvecklar kunskaps-
organisatoriska verktyg, som klassifikationssystem. Hjørland menar att 
förhållandevis litet klassifikationsforskning har utgått från specifika domäner 
jämfört med den forskning som varit inriktad på generella 
klassifikationssystem (2002a:425). 
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Genom att låta denna jämförelse mellan SAB-systemet och DDC utgå från 
en specifik kunskapsdomän, semantik, och genom att studera denna kunskaps-
domän anser jag ha min utgångspunkt i det domänanalytiska paradigmet. Det 
har i undersökningen framkommit att SAB-systemet och DDC inte helt 
optimalt skildrar ämnet semantik, vilket kan bero på att generella 
klassifikationssystem inte tar tillräcklig hänsyn till ämnet semantiks kvaliteter. 
I avsnitt 8.3.1 diskuteras denna fråga.  

8.3.1 Generellt vs domänspecifikt klassifikationssystem 
Ett domänanalytiskt perspektiv på klassifikation talar för att ett 
klassifikationssystem ska bygga på en grundlig undersökning av den veten-
skapliga domänen. Olika ämnen har olika karaktärsdrag och olika förut-
sättningar för att inordnas i ett klassifikationssystem. Man kan utifrån min 
undersökning säga att semantik är ett tvärvetenskapligt ämne. Tvärveten-
skapliga ämnen kan vara svåra att inordna i generella klassifikationssystem 
eftersom dessa bygger på en klar uppdelning av olika vetenskapliga discipliner 
(Hjørland & Albrechtsen, 1999:132).  

För att återgå till Benitos kriterium b. för ett bra klassifikationssystem som 
presenterades i avsnitt 3.1.2, så menade han att ”systemet måste vara 
systematiskt, d.v.s. alla ämnen som hör ihop bör finnas inom samma disciplin 
eller så nära varandra som möjligt” (2001:116). Detta kriterium kan vara svårt 
att uppfylla när man utgår från ett tvärvetenskapligt ämne. De starka band som 
till exempel finns mellan semantik och filosofi, psykologi och logik syns inte i 
ett generellt klassifikationssystem eftersom dessa ämnen inte tillhör 
språkvetenskapen och det är under språkvetenskap som man valt att placera in 
semantik. Det är i och för sig helt riktigt. Man kan inte säga att semantik skulle 
passa bättre in under filosofi eller psykologi än under språkvetenskap. 
Semantik är ett språkvetenskapligt ämne men det utesluter inte att det har 
mycket gemensamt med andra ämnen.  

Hjørland och Albrechtsen, som företräder det domänanalytiska 
perspektivet, menar att domänspecifika klassifikationssystem ofta speglar 
vetenskapliga domäner bättre än generella (Hjørland 2002a:425; Hjørland & 
Albrechtsen, 1995:404). I fallet med ämnet semantik kan jag se en poäng i att 
inordna det i ett domänspecifikt system eftersom man då kan plocka in ämnen 
från andra discipliner och visa att dessa kopplingar finns. I LLBA, som är ett 
domänspecifikt system för språkvetenskap, har till exempel språkfilosofi och 
semiotik integrerats i systemet.  
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Man måste ändå fundera över vad ett skifte från generella till 
domänspecifika klassifikationssystem skulle innebära för användaren. Ett 
domänspecifikt system kan fylla sin funktion i ett specialbibliotek eller i en 
databas inom ett visst ämne. Dessa används sannolikt mest av personer som är 
insatta i ämnet. Men att byta ut det generella klassifikationssystemet mot en 
mängd domänspecifika system på ett allmänt forskningsbibliotek (till exempel 
ett universitetsbibliotek) skulle förmodligen leda till problem både för 
katalogisatörer och för användare. Även om de domänspecifika systemen 
skulle spegla verkligheten bättre skulle det ta lång tid och kräva mycket 
förkunskaper att sätta sig in i så pass många olika system. Det finns trots allt en 
poäng i att ett klassifikationssystem följer en känd princip.  

8.3.2 Domänanalysens syn på ämnen 
I avsnitt 3.2.1 diskuterades domänanalysens syn på vad ett ämne är. Hjørland 
definierar ett dokuments ämne som dokumentets epistemologiska potentialer 
(1998a:610). Resultaten av undersökningen som presenterades i avsnitt 7.4, 
och som byggde på en jämförelse av hur böcker klassificerats med SAB-
systemet respektive DDC, kan kopplas till denna teori. Böckerna hade i hög 
utsträckning klassificerats olika med de två klassifikationssystemen. Detta 
beror till stor del på att SAB-systemet tillåter dubbelklassificering medan DDC 
inte gör det. Ett antal böcker hade dock fått helt olika klassifikationskoder och 
detta kan inte förklaras utifrån förmåga att dubbelklassificera. Man kan 
konstatera att ett dokuments ämne inte är självklart och att det kan uppfattas 
olika av olika personer.  

Att dubbelklassificera dokument ser jag som ett sätt att omsätta domän-
analysens ämnesteori i praktiken. Om man anser att olika användare kan 
uppfatta ett dokuments ämne på olika sätt bör dokument klassificeras under 
olika ämnen (förutsatt att dokumenten berör dessa ämnen) för att de ska kunna 
återfinnas av så många användare som möjligt. Man får dock hålla sig inom 
rimliga gränser. Klassifikation är trots allt ett verktyg som ska användas till att 
ringa in ett dokuments ämne, och att klassificera under ett oändligt antal ämnen 
skulle göra att klassifikationen förlorade sin funktion.  

8.3.3 Mer utrymme åt teoretiska perspektiv 
Det är enligt det domänanalytiska paradigmet viktigt att ta hänsyn till olika 
teoretiska perspektiv inom en domän. ”When defining the subject area of a 
scientific field it is necessary to consider how different ontological and 
epistemological views have made their influences” (Hjørland, 1998b:162). Min 
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undersökning av semantisk kurslitteratur visade att diskussioner om olika 
teoretiska perspektiv får stort utrymme i litteraturen. De perspektiv som totalt 
fick mest uppmärksamhet var kognitiv semantik, logisk/formell semantik och 
strukturalistisk semantik. Undersökningen visade också att olika paradigm har 
olika syn på hur språkets olika komponenter samverkar. Hur man anser att den 
allmänna språkvetenskapen kan delas in i olika ämnen beror delvis på vilken 
teoretisk utgångspunkt man har. Det skulle därför kunna vara intressant för en 
användare som söker litteratur om semantik att veta vilket teoretiskt perspektiv 
författaren har. Olika semantiska teoribildningar är idag inte specificerade i 
SAB-systemet och DDC. Man skulle kunna tänka sig att dela in 
klassen/tilläggsbeteckningen för semantik ytterligare i teoretiska perspektiv.  

Mattias Asplund, som undersöker den arkeologiska domänen med co-
citeringsanalys och jämför resultatet med SAB-systemets indelningsgrunder för 
arkeologi, kommer också fram till att teoretiska perspektiv spelar stor roll inom 
domänen men att detta inte avspeglas i klassifikationssystemet. Han 
konstaterar att det teoretiska perspektivet borde få mer utrymme i SAB-
systemet men att man inte borde gå så långt som att göra det helt teoribaserat 
(Asplund, 2005:64). Jag är inne på samma linje och menar att det åtminstone 
borde finnas en möjlighet att klassificera under ett visst teoretiskt perspektiv 
med SAB-systemet och DDC.  

8.4 Beghtols grunder för klassifikation 
I detta avsnitt diskuteras Beghtols grunder för klassifikation utifrån min 
undersökning av semantik. Dessa grunder presenterades i avsnitt 3.1.3. Den 
första var litteraturen som grund vilken jag i min undersökning utgått från i 
och med att jag undersökt hur ämnet skildras i kurslitteratur. Jag anser att 
denna grund inte är särskilt kontroversiell eftersom ett klassifikationssystem 
måste ha en förankring i den litteratur som det trots allt ska spegla.  

Därefter följde vetenskapen/filosofin respektive utbildningen som grund. 
Att grunda ett klassifikationssystem på vetenskap kan vara relevant om 
systemet ska användas på ett forskningsbibliotek, men kanske mindre relevant 
om det ska användas på ett folkbibliotek. Likaså är det viktigt att ha ett 
utbildningsperspektiv om man utformar ett system som ska användas inom 
utbildningsvärlden, men återigen kan en sådan syn inte fungera för alla typer 
av klassifikationssystem. Med mina förkunskaper om ämnet semantik antog jag 
att det i första hand är ett vetenskapligt ämne som figurerar i 
universitetsvärlden. Därför har jag i denna undersökning hela tiden haft ett 
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vetenskaps- och utbildningsperspektiv. De bibliotekskataloger som har använts 
har hört till forskningsbibliotek. Vid sökning efter litteratur som klassificerats 
under semantik fann jag att litteraturen i hög utsträckning var facklitteratur 
med en stark teoretisk prägel. För klassifikation inom ämnet semantik anser jag 
därför att en grund i vetenskap och utbildning är passande. Dock kan man 
utifrån min undersökning inte hålla med Bliss (se s.13) om att den 
vetenskapliga världens bild av ett ämne är enhetlig och stabil. Den 
språkvetenskapliga domänen består av olika teoretiska paradigm som har olika 
uppfattningar om hur ämnet semantik ska inordnas i den språkvetenskapliga 
strukturen.   

Beghtols sista grund var kulturen som grund. Att klassifikationssystem 
präglas av den kultur som det skapas i tror jag är i det närmaste självklart.  
Hjørland och Albrechtsen anser att Beghtols kulturella grund för klassifikation 
ligger i deras linje.  Vetenskapliga discipliner är inte statiska och ett 
klassifikationssystem uttrycker alltid en viss syn på dessa menar de. Ett 
klassifikationssystem kan aldrig vara neutralt (Hjørland & Albrechtsen, 
1999:134). SAB-systemet är utformat för att passa för svenska förhållanden 
medan DDC ska fungera internationellt. Dock anpassas DDC i viss 
utsträckning efter nationella behov.  

Min undersökning av DDC och SAB-systemet utifrån domänen semantik 
har visat att systemen skiljer sig i sin framställning av ämnet semantik på flera 
punkter. För att kunna förklara systemens olikheter med kulturella faktorer 
skulle det krävas en mer omfattande undersökning av klassifikationssystemen 
utifrån svenskt respektive franskt perspektiv. Man kan dock spåra kulturella 
skillnader som får konsekvenser för klassifikation i den terminologi som finns i 
klassifikationssystemen. Till exempel har man i franska DDC ändrat namnet på 
klassen för grammatik till jämförd och allmän grammatik, vilket är i enlighet 
med fransk vetenskaplig tradition. 

Undersökningen av domänen semantik utifrån den svenska 
universitetsvärlden pekar dock inte på att semantik är ett ämne som har en 
utpräglat nationell karaktär. Eftersom det behandlar språk ur ett tvärspråkligt 
perspektiv är det av naturen ett internationellt ämne. Jag ser därmed ingen 
större fördel med ett nationellt klassifikationssystem för klassifikation inom 
semantik. SAB-systemet brister likväl som DDC i hur det skildrar ämnet 
semantik. Om man ska använda sig av ett generellt klassifikationssystem, 
vilket ändå är praktiskt på allmänna bibliotek, är DDC inte sämre än SAB-
systemet ur semantiskt perspektiv. Ett domänspecifikt system skulle trots allt 
göra semantiken störst rättvisa.  
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8.5 Avslutning 
Något som har inneburit ett problem för min undersökning av SAB-systemet 
och DDC utifrån semantik är att så pass få dokument finns klassificerade med 
DDC i den franska katalogen BN-OPALE PLUS. Det stora antal träffar som 
gavs vid sökning i LIBRIS motsvarades inte alls i BN-OPALE PLUS. Detta 
ledde till att undersökningen av DDC inte blev lika utförlig som under-
sökningen av SAB-systemet. Man kan i efterhand säga att det hade varit bättre 
att utgå från en bibliotekskatalog som innehöll fler dokument klassificerade 
med DDC. 

Jag har i min undersökning fokuserat på klassifikation, ett verktyg som 
används till att ämnesbestämma dokument. Ett annat sådant verktyg är ämnes-
ordsindexering, vilket jag berört väldigt lite i denna uppsats. Om man inte kan 
återfinna dokument med klassifikationssystemets hjälp är det möjligt att det går 
bättre med hjälp av ämnesord. Ett förslag på fortsatt forskning skulle därför 
vara att studera samspelet mellan klassifikation och ämnesordsindexering 
utifrån semantiskt perspektiv.  

Denna undersökning har sin utgångspunkt i ett vetenskapligt ämne och 
forskningsbibliotek. Men SAB-systemet används även på folkbibliotek och det 
kunde därför vara intressant att undersöka systemen med kataloger tillhörande 
folkbibliotek som utgångspunkt. Som nämndes i avsnitt 5.2 skapades SAB-
systemet till stor del utifrån forskningsbibliotekets förutsättningar och man kan 
därför fråga sig om det fungerar väl för klassifikation på folkbibliotek.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var dels att undersöka domänen semantik och dels att 
undersöka vad de generella klassifikationssystemen SAB-systemet och DDC 
har för bild av ämnet semantik. I båda undersökningarna har fokus legat på 
semantikens plats i den större domänen allmän språkvetenskap och vilka andra 
domäner som gränsar till semantiken. Den teoretiska utgångspunkten har varit 
domänanalys och viss klassifikationsteori. 

I undersökningen av domänen semantik studerades kurslitteratur i ämnena 
semantik och allmän språkvetenskap. Även kursplaner och annat material som 
fanns tillgängligt på webbplatser tillhörande språkvetenskapliga institutioner 
vid svenska universitet utgjorde undersökningsmaterial. I denna undersökning 
framkom att semantik är ett tvärvetenskapligt ämne som är nära besläktat med 
bland annat filosofi, psykologi, logik och kognitionsvetenskap. Det framkom 
också att ämnet är mycket teoretiskt till sin karaktär. Olika teoretiska 
perspektiv fick stort utrymme i den kurslitteratur som studerades.  

I undersökningen av de båda klassifikationssystemen studerades dels själva 
klassifikationssystemen och dels bibliografiska poster som representerade 
semantisk litteratur. Ämnet semantik hade i de två klassifikationssystemen fått 
ganska olika placering i den språkvetenskapliga strukturen. Det fanns både för- 
och nackdelar med båda sätten att placera in semantik i strukturen. 
Undersökningen av de bibliografiska posterna utgick från den svenska 
bibliotekskatalogen LIBRIS och den franska bibliotekskatalogen BN-OPALE 
PLUS och det var klassifikationskoder som studerades. Även i denna under-
sökning framgick det att semantik är ett tvärvetenskapligt ämne, i och med att 
semantisk litteratur i hög utsträckning dubbelklassificerats under andra ämnen 
eller givits ämnesord som kunde kopplas till andra ämnen. En slutsats som 
drogs utifrån denna undersökning var att det är en fördel att man kan dubbel-
klassificera med SAB-systemet, vilket man inte kan med DDC.  

Resultaten av de båda undersökningarna diskuterades utifrån ett domän-
analytiskt perspektiv. Detta perspektivs syn på dokuments ämnen som 
dokumentens epistemologiska potentialer fick stöd i den jämförande under-
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sökningen av hur man klassificerat litteratur med SAB-systemet respektive 
DDC som redskap. Med tanke på domänanalysens idé om fördelen med 
domänspecifika klassifikationssystem kan man säga att ämnet semantik 
förmodligen skulle vara lättare att strukturera i ett domänspecifikt system än i 
ett generellt. Detta eftersom det är svårt att placera in tvärvetenskapliga ämnen 
i ett generellt system. Men det finns trots allt fördelar med generella 
klassifikationssystem utifrån användarsynpunkt.  

Slutligen diskuterades resultaten utifrån Beghtols grunder för klassi-
fikation. Det konstaterades att en grund i vetenskap och utbildning passar väl 
för klassifikation av semantik eftersom det är ett så pass teoretiskt ämne och 
som i första hand figurerar i utbildningssammanhang.  
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Språkvetenskaplig ordlista 

Definitionerna av begreppen har hämtats från NE. Några begrepp fanns inte i 
NE och dessa har hämtats från Routledge Dictionary of Language and 
Linguistics. Alla begrepp som har förklaringar på engelska kommer från 
Routledge Dictionary of Language and Linguistics. 

Allmän språkvetenskap Universitetsämne som behandlar språkliga företeelser 
från allmän synpunkt, utan speciellt avseende på ett visst språk. 

Etymologi Benämning på den gren av den historiska språkvetenskapen som 
behandlar ordens ursprung, härledning och historia, varvid deras släkt-
skapsförhållanden samt form- och betydelseutveckling belyses.

Filologi Forskningsgren inom den historiska språkvetenskapen. I vid mening 
ägnar den sig åt texttolkning som har till yttersta syfte att fastställa det 
innehåll ett språkligt dokument rymmer. 

Fonetik En vetenskap som utgör en del av det språkvetenskapliga studiet av 
människans tal. 

Fonologi Vetenskapen om språkens ljudstruktur. I fonologin studeras hur 
ljuden fungerar i språket och hur de förhåller sig till andra ljud snarare än 
hur de bildas eller vilka fysiska egenskaper de har, vilket studeras inom 
fonetiken. 

Fraseologi Förrådet av fraser, dvs. stående uttryck, i ett visst språk. Ordet kan 
också beteckna studiet av mer eller mindre fasta ordförbindelser i ett språk. 

Grafonomi Benämning på den gren av språkvetenskapen som behandlar 
skrivtecknens struktur och funktion inom ramen för ett skriftsystem. 

Grammatik Regler för hur ett språks ord böjs och kombineras till ordgrupper 
och satser. 

Idiomatik (Idiomatics) The compilation, description and classification of the 
total corpus of idioms in a language. 
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Lexikografi Vetenskapen om ordböcker. Termen används också om 
verksamheten att utarbeta ordböcker (eller ibland uppslagsböcker). 

Lingvistik (Linguistics) Scientific discipline with the goal of describing 
language and speech in all relevant theoretical and practical aspects and 
their relation to adjoining disciplines. 

Morfologi Inom språkvetenskapen läran om morfemen, deras varianter och 
grammatiska funktion. Morfologin omfattar ordbildningslära och böjnings-
lära (formlära). 

Pragmatik Inom språkvetenskap och språkfilosofi läran om språkets 
användning. 

Psykolingvistik (språkpsykologi, NE menar att dessa uttryck är synonyma) 
Vetenskapsgren som utforskar människans språkanvändning, främst ur 
individens perspektiv. Språkpsykologer forskar om psykiska och 
biologiska processer som gör det möjligt för människan att använda 
språket så som hon faktiskt gör. 

Sociolingvistik Vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och 
samhälle. 

Språktypologi Studiet av likheter och skillnader mellan språk. 

Stilistik Forskningsgren med ursprung i retorikens elocutio-del och med syfte 
att normera och beskriva text. 

Synonymik (Synonymy) Semantic relation of sameness or (strong) similarity in 
meaning of two or more linguistic expressions. 

Syntax Satslära, den del av grammatiken som handlar om hur ord eller 
böjningsformer av ord fogas samman till ordgrupper (fraser) och satser 
(och meningar). 

Textlingvistik Lingvistik som är inriktad på (skriven eller talad) text, inte bara 
på enstaka satser. Textlingvistik syftar till att beskriva vad som känne-
tecknar korrekt bildad text och innebörden av olika sekvenser av satser - 
mer generellt till att utforma modeller för textbildning (textgenerering). 
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Bilagor 

1. SAB-systemets huvudklasser 

A Bok- och biblioteksväsen 

B Allmänt och blandat 

C Religion 

D Filosofi och psykologi 

E Uppfostran och undervisning 

F Språkvetenskap 

G Litteraturvetenskap 

H Skönlitteratur 

I Konst, musik, teater och film 

J Arkeologi 

K Historia 

L Biografi med genealogi 

M Etnografi, socialantropologi och etnologi 

N Geografi 

O Samhälls- och rättsvetenskap 

P Teknik, industri och kommunikationer 

Q Ekonomi och näringsväsen 

R Idrott, lek och spel 

S Militärväsen 

T Matematik 
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U Naturvetenskap 

V Medicin 

X Musikalier 

Y Musikinspelningar 

Ä Tidningar 

(Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 1997) 
 

2. DDC:s huvudklasser 

000  Généralités (generella verk) 

100  Philosophie et psychologie (filosofi och psykologi) 

200  Religion (religion) 

300  Sciences sociales (samhällsvetenskap) 

400  Langage (språk) 

500  Sciences de la nature et mathématiques (naturvetenskap och 
matematik) 

600  Techniques (sciences appliquées) (teknik) 

700  Les arts (konst) 

800  Littérature et rhétorique (litteratur och retorik) 

900  Géographie et histoire (geografi och historia) 

(Bibliothèque municipale d’Antony, 2006) 
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3. Allmänna och särskilda tilläggsbeteckningar för klass F 
Språkvetenskap i SAB-systemet 

 

 
 
(Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 1997:51) 
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4. Klass 401-419 i DDC 
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(Béthery, 2005:126f) 
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