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Abstract: The aim of this Master thesis is to investigate the similarities and 

differences between two universal systems of classification and 
consider the systems as a part of the cultural inheritance try  to 
show that it is what would be lost in case a change of system were 
made in Sweden.  
The thesis takes its departure from the idea of classification 
systems as social constructs, reflecting their time, place and 
society. The analysis begins with an introduction of the 
classification theory followed by a review of both whole systems. 
Afterwards the Swedish Library Classification System and Dewey 
decimal classification system are compared. The selected part of 
the systems in which the study is concentrated is History. 
The method used for this is a comparison analysis based on the 
content of the systems and how the systems are built.  
My results show that both systems reflect the culture of their 
countries of creation in a marked form. Also sample that this 
structure is not applied consequently when it comes to classifying 
the history of other countries. 
One of the conclusions is that the system can be considered as 
historical document, since the changes and the structure of the 
society are reflected in the system. 
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Inledning 

Ett klassifikationssystem kan inte betraktas som neutralt. Det finns en 
föreställning hos många om att ett klassifikationssystem på ett implicit eller 
explicit sätt speglar en kunskapssyn och bild av världen. Denna bild och syn 
varierar från land till land och är påverkad av olika faktorer som dominerade 
under den period då klassifikationssystemet skapades. Mentalitet, politik, 
kultur och makt är exempel på några av de påverkande faktorerna. 

Joacim Hansson har i sin doktorsavhandling Klassifikation, bibliotek och 
samhälle: en kritisk hermeneutisk studie av klassifikationssystem för svenska 
bibliotek undersökt hur dessa faktorer speglas, framför allt i 
klassifikationssystemet för svenska bibliotek (SAB)1, men hans studie visar 
även att detta inte är något specifikt för Sverige. Också andra länder har 
genomgått denna påverkan i sina klassifikationssystem. Konsekvenser har 
blivit att de klassifikationssystem som idag finns världen över har olika sorts 
inflytande beroende på den kultur de skapats i.2  

I början på 1900-talet, innan ett beslut om att utveckla och införa ett 
välfungerande klassifikationssystem var taget, funderade man i Sverige på om 
vi skulle införa Dewey Decimal Classification (DDC). Detta system var redan 
då globalt sett det dominerande klassifikationssystemet. Valet föll till slut på 
att utveckla ett eget system som kom att resultera i SAB-systemet. Idag 
funderar man på många håll i Sverige återigen på om vi inte skulle tjäna på att 
övergå till DDC. En sådan övergång skulle kunna generera en mängd fördelar 
för Sveriges del. Samtidigt skulle Sverige kunna förlora totalt sett på en sådan 
övergång, eftersom det finns ett inbyggt kulturarv i vårt eget SAB-system. Med 
tanke på alla för- och nackdelar som kan kopplas till ett systemskifte är detta 
ett mycket intressant ämne att studera. I min uppsats ska jag studera och 

                                                 
1   Förkortningen SAB står för: Sveriges Allmänna Biblioteksförening. Systemet benämns även för 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek, SAB-systemet och SABs klassifikationssystem. I försättningen 
kommer jag att kalla det för SAB-systemet. 
2 Hansson, Joacim, Klassifikation, bibliotek och samhälle: en kritisk hermeneutisk studie av 
klassifikationssystem för svenska bibliotek (1999) s. 14  
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analysera några delar i båda klassifikationssystemen ur ett 
kulturarvsperspektiv.  

För att kunna ställa problemområdet i proportion till uppsatsens omfattning 
har jag, på grund av de båda systemens enorma omfång, struktur och 
uppbyggnad, tvingats avgränsa min studie. Jag har därför valt att i min analys 
göra en jämförelse mellan huvudavdelningar och avdelningen historia i både 
DDC och SAB-systemet. Eftersom DDC är amerikanskt borde detta system 
innehålla en del av den amerikanska kulturen och dess samhälles identitet. Min 
förhoppning är därmed att historia, som huvudavdelning, på ett tydligt sätt kan 
visa på skillnader i den mentalitet och de sociala strukturer som finns i de båda 
systemen.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med min studie är att med hjälp av en komparativ studie av SAB-
systemets och DDCs huvudavdelningar och avdelningen historia, tydliggöra de 
skillnader som finns mellan de båda systemen och utifrån ett 
kulturarvsperspektiv redogöra för vad det är vi förlorar om vi i Sverige 
bestämmer oss för en övergång till DDC. 

Jag ska försöka presentera en bild, en tolkning av SAB-systemet, som 
lyfter fram systemets inneboende kapacitet att återspegla den svenska kulturen. 
Min förhoppning är att detta kommer att ge oss en möjlighet att titta på 
systemet som en del av den svenska kulturen och inte endast som ett verktyg 
för klassifikation. Som Hansson förklarar i sin doktorsavhandling: 

Ett klassifikationssystem är nu inte bara ett verktyg som biblioteket har att arbeta med i 
sökandet efter ett rationellt sätt att organisera sitt bestånd på. Det är också en intellektuell 
produkt, en text, som i sig förmedlar en bild av världen genom det sätt varpå det delar in 
den verklighet som biblioteket har att fungera inom. Som text är det därför inte bara en 
spegling av den tid inom vilket det skapas, utan även något som förmedlar en egen bild av 
denna tid.3 

Det är viktigt att redan nu påpeka att min utgångspunkt som forskare har en 
positiv uppfattning om det faktum att SAB-systemet skulle behållas som 
klassifikationssystem i Sverige även om det i vissa fall kan betraktas som ett 
gammalt och färgat system. 

                                                 
3 Hansson (1999), s. 12. 
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Målsättningen är att bekräfta två teorier: klassifikationsteori och teorin om 
att kultur finns i båda klassifikationssystemen, för att sedan och utifrån ett 
kulturarvperspektiv på ett tydligt sätt kunna peka på vad det är vi förlorar om 
vi i Sverige bestämmer oss för en övergång till DDC. 

För att kunna uppnå syftet har jag valt följande problemfrågeställningar: 

• Kan vi betrakta SAB-systemet som en del av den svenska kulturen 
värd att behålla utifrån ett kulturarvsperspektiv? 

• Vad är det vi egentligen förlorar om vi skulle byta vårt 
klassifikationssystem SAB mot DDC? 

Avgränsningar 
Jag har valt klassifikation som ämne för min uppsats med en fokus på det 
område som studerar ämnesrepresentation. Ursprungligen var min tanke att 
göra en undersökning genom intervjuer för att kunna ta reda på vilka åsikter 
och inställningar som finns bland bibliotekarier omkring en ”eventuell” 
övergång till DDC. Men sedan och med tanke på att det kanske kunde vara 
svårt att hitta anledningar till att utföra en sådan övergång på grund av att 
denna fråga är ganska ny, bestämde jag mig för att försöka hitta och bidra med 
ett viktigt motiv för att inte göra det. 

Av den orsaken har jag bestämt mig för att göra en undersökning av SAB-
systemet och DDC ur att kultur- och kulturarvsperspektiv. Med tanke på att 
systemen är väldigt omfattande och för att kunna anpassa min studie till en 
rimlig storlek passande en magisteruppsats, har jag bestämd mig för att 
begränsa min undersökning genom att fokusera min studie på strukturen i 
huvudavdelningar och i ämnet historia. Jag kommer att jämföra dem i båda 
systemen. 

Att jag har valt just historia för min undersökning, beror på att jag antar att 
det är ett ämne som kan ge en bra bild av båda länders kultur genom det sätt 
man valt att strukturera sin historia. Med tanke på att jag har valt ett kulturellt 
perspektiv, inser jag att detta kan hjälpa mig att bättre visa de kulturella 
aspekter som finns i systemen. 
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Disposition 
Härnäst följer teorikapitlet i vilket jag redovisar de teorier som jag använder i 
min uppsats. Jag presenterar också det perspektiv som jag valt att utgå ifrån i 
min studie genom att granska kultur- och kultursarvsbegreppet. Sedan 
redovisar jag den metod som jag valt att använda i min undersökning, nämligen 
en av de som Thomas Denk presenterar i sin bok Komparativ metod – 
förståelse genom jämförelse. 

Efter detta börjar själva undersökningen med en noggrann presentation av 
de två system som skall jämföras enligt de anvisningar som ges i metoddelen, 
för att sedan gå direkt till de avdelningar som ska analyseras, dvs. 
huvudavdelningar och avdelningen historia. 

Själva undersökningen och analysen sker genom att jämföra systemen och 
mitt resultat med tidigare kritiska studier. I själva analysen knyter jag samman 
resultaten med mina frågeställningar genom att tillämpa kulturarvsperspektivet 
och mina teoretiska utgångspunkter. I nästa kapitel, drar jag mina slutsatser i 
en slutdiskussion och diskuterar behovet av flera undersökningar inom detta 
område. 

Slutligen presenteras en kort sammanfattning som följs av alla bilagor som 
jag hänvisar till i uppsatsen. 

Litteratur och källmaterial 
Jag har använt olika typer av litteratur i min uppsats. Det huvudsakliga 
källmaterialet i uppsatsen består av de senaste upplagorna av SAB-systemet 
(8:e) och DDC (22:a). Även om DDC idag används i olika länder har jag valt 
att använda den sista amerikanska versionen av systemet i mina 
undersökningar. Motivet är att den är lämpligast för att kunna avslöja de spår 
från den amerikanska kulturen som eventuellt kan finnas i systemet. 

Den teoretiska delen är i princip grundad i litteratur tillhörande de 
författare som vi har läst under utbildningen: Miguel Benito, Jennifer Rowley, 
Sue Batley, Joacim Hansson, m fl. Sedan finns det naturligtvis andra 
forskarsstudier som stöd eller opponerande litteratur i avsnittet. 

För att kunna bevisa att systemen inte är neutrala, med fokus på SAB-
systemet, har jag använt framför allt Joacim Hansson doktorsavhandling 
”Klassifikation, bibliotek och samhälle: en kritisk hermeneutisk studie av 
klassifikationssystem för svenska bibliotek”. I mitt fall har Hanssons 
källförteckning också blivit en oerhört viktig källa till vidare litteratur kring 
detta.  
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När det gäller samma typ av kritiska studier om DDC har jag vänt mig till 
de forskare som är mer representativa inom denna sorts studier. Bland andra 
har jag använt litteratur från A.C. Foskett, Hope A. Olson och Clare Beghtol. 

Litteratur för metoden har huvudsakligen varit boken som Thomas Denk 
har publicerat med komparativa metoder. I själva undersökningen och analysen 
har jag, som tidigare nämnts, använt de senaste upplagorna av båda systemen 
samt material från Göran Berntsson och Joacim Hansson m fl.  
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Forskningsöversikt 

I detta avsnitt kommer jag att presentera texter som är resultat av empiriska 
studier vilka behandlar samma ämne som min uppsats, nämligen klassifikation. 
Jag kommer framför allt att inrikta mig på jämförelsestudier inom detta 
område, därför att jag valt en jämförelsemetod för att utföra min undersökning. 
Med tanke på uppsatsens omfång kommer jag att presentera endast några 
sådana som jag anser är relevanta och intressanta för min undersökning. 

Tidigare studier och analyser av SAB och DDC 
Allan Wilson har gjort undersökningar för att kunna studera de ideologiska och 
politiska tendenser som finns i olika klassifikationssystem genom att jämföra 
dem. I sin artikel The Hierarchy of Belief: ideological tendentiousness in 
universal classification, analyserar han utifrån ett ideologiskt perspektiv tre 
klassifikationssystem: DDC och LCC4, vilka är amerikanska system, samt 
BBK5, vilket är det sovjetiska systemet. Han jämför huvudavdelningar i 
systemen och visar de skillnader som finns mellan dem. I DDC finns det 
nationella, lingvistiska, religiösa och etniska bias6. Ett exempel på detta är det 
utrymme som ges i huvudklassen religion 200 till Kristendomen 220-280. 
Därefter måste alla andra religioner rymmas i avdelningen 290. Samma 
fenomen upprepas i den struktur som ligger bakom språk, där europeiska språk 
som engelska 420, tyska 430, franska 440, italienska 450, spanska 460, osv. får 
en hel avdelning, medan andra språk är placerade i avdelningen 490. Indelande 
avdelningar uppvisar också stora skillnader i mentalitet. Amerikanska system 
inleds med Allmänna verk, och det sovjetiska systemet inleds direkt med 
Marxism-Leninism7. 

                                                 
4 Library of Congress Classification. 
5 Bibliothecal-Bibliographic Classification. 
6 A bias is a perjudice in a general or specific sence, usually in the sense for having a preference to one 
particular point of view or ideological perspective. (Wikipedia, 2007-06-15). 
7 Wilson, Allan, 1992, The Hierarchy of Belief: ideological tendentiousness in universal classification, s. 
394. 
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Wilson kommer fram till att alla dessa klassifikationssystem innehåller den 
dominerande ideologin som samtidigt representerar det samhälle där systemet 
skapades. 

That is, in DDC and LCC the principal Weltanschauung is white, Protestant, English, 
capitalist male unless otherwise indicated. (Pacey, 1989). In the BBK, the equivalent is 
assumed to be white, atheist, Russian (ie European), Party member. 

In conclusion, it can be said that a classification is a covert form of national or social 
ideological statement by virtue of its arrangement of the disciplines it seeks to 
enumerate.8 

rtikeln att det behöver göras flera 
und

kluderas Mau Ze Tungs idéer i den tidigare nämnda 
huv

ndra ramar omkring informationen som sätter gränser till 
användaren. 

                                                

Han kommenterar i slutet av a
ersökningar inom detta område.9  
En annan forskare som har bedrivit liknande studier är Maj Klasson som är 

professor vid Högskolan i Borås. Hon inleder sin artikel Knowledge 
organisation as a Mirror of Society med att kommentera att tillgången till och 
organisationen av information kan variera under perioder då stora ändringar 
har inträffat. Precis som Wilson kan hon genom att jämföra olika 
klassifikationssystem konstatera att de länder som har eller har haft en marxist-
leninistisk struktur i sina samhällen visar det i sitt klassifikationssystem genom 
att inleda själva systemet med denna huvudklass. Hon använder i sin 
jämförelse klassifikationssystemen från Polen, gamla Östtyskland och Kina, i 
vilket också in

udklassen.10 
Hon fortsätter genom att konstatera det faktum att makt, influens, 

ideologier, ekonomi, nivå och kön har påverkan på sättet att organisera 
kunskapen.11 Detta förklarar hon när hon beskriver moderna databaser. De ger 
mer frihet till användaren, eftersom han/hon kan kombinera olika kriterier, bl a 
göra sina egna kombinationer i sökmotorer, men det visar sig att i själva verket 
finns det a

[…] Each user makes his/her own choices, and has, att least in theory, free access to 
available information. In reality you move within the frames that the available technology 
and your own competence enables you. Education like language competence, access to 
hard- or software, the power and control over the channels and sources, set additional 

 
8 Wilson, 1992, s. 395. 
9 Wilson, 1992, s. 396. 
10 Klasson, Maj, 1995, Knowledge organisation as a Mirror of society, s. 27. 
11 Klasson, 1995, s. 19. 
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limits. Strong economic prerequisites will most likely be necessary if the user shall have 
access to the supply on the information market. The totally free access to information as 
cyberpunkers strive for and propose they are entitled to is still behind the corner.12 

uppdelad i olika discipliner.13 

 decreases 
simultaneously as the centralisation over channels and resources increases?14 

nte överstämmer med 
den

                                                

Hon ställer frågor omkring sådana datasystem som har avancerade resurser för 
sökning av information. Hon undrar om denna utveckling innebär att de 
hierarkiska systemen kommer att försvinna eller att världen inte längre blir 

As the access to international materials increases by each new search, the reference toin 
what context they are shaped do not always show. Material created in societies with quite 
different frames of references, different philosophical and scientific views of theoretical 
knowledge will appear side by side with local, documents, carrying different background 
factors. What effect will it bear on information search and knowledge organisation? What 
effect will have on groups of people whose access to information

Det har skrivits flera uppsatser som analyserar olika klassifikationssystem. 
Karin Pettersson har haft som syfte i sin magisteruppsats Den manliga 
heterosexuella normen från 2001, att analysera SAB-systemet utifrån ett 
feministiskt och queerteoretiskt perspektiv. Hon har också i uppsatsen valt att 
visa varför klassifikationssystemen inte bara kan ses som neutrala 
arbetsredskap, utan också som texter som förmedlar en bild av den tid och det 
samhälle de fungerar i.15 Det sistnämnda syftet med hennes uppsats är 
intressant för min uppsats då de sammanfaller med varandra. Hon har dock valt 
att analysera ett annat ämne än vad jag har gjort. Petterson kommer i sina 
slutsatser fram till att den syn och det sätt att behandla könen på i SAB-
systemet, i vilket mannen utgör en tydlig norm, motsvarar den genusstruktur 
som finns i samhället. Hon förklarar vidare att det på samma sätt finns en 
motsvarande bild i den heterosexuella normen som systemet visar. Däremot 
påpekar hon att den syn på kön som SAB-systemet visar i

 aktuella samhälliga maktens jämställdhetsideologi.16 
Det finns ytterligare ett stort antal uppsatser som baserar sin undersökning 

på en jämförelse mellan olika klassifikationssystem. Marina Sandström har valt 
att göra en jämförelse mellan traditionell och ny klassifikation i sin magister 

 
12 Klasson, 1995, s. 29-30. 
13 Klasson, 1995, s. 30. 
14 Klasson, 1995, s. 30. 
15 Petterson, Karin, Den manliga heterosexuella normen: En analys av SAB-systemet utifrån ett 
feministiskt och queeteoretiskt perspektiv, s. 3.   
16 Petterson, (2001) s. 57. 
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uppsats SAB-systemet och Yahoo! En jämförelse rörande traditionell och ny 
klassifikation. Hennes syfte är att ta reda på vilka huvudskillnaderna är och 
vilka de största likheterna mellan systemen är. Hon har koncentrerat sin 
undersökning omkring geografi- och språkvetenskapsavdelningar i båda 
syst

ella klassifikationssystem på webben, måste man webbanpassa dem 
förs

system för svenska bibliotek 
(SA

on drar de slutsatsen att BC2 är 
den

h svenska ämnesord så som de är utformade utifrån ett 
gen

                                                

emen. 
Hon redovisar de olika likheter och skillnader som finns mellan systemen. 

Hon kommer i sina slutsatser fram till att, även om båda systemen har väldigt 
olika bakgrund och har varit uppbyggda med olika kriterier, fungerar båda två 
på ett liknande sätt. Ett annat resultat är att för att kunna använda bibliografiska 
tradition

t.17  
Petra Schipper och Anna Öst har tillsammans skrivit uppsatsen 

Klassifikation av religiöst material. En jämförande studie. Ämnet är 
klassificering och mer konkret är det en undersökning av vilket 
klassifikationssystem som är bäst för att klassificera religiöst material på 
Swedish Christian Study Centre i Jerusalem (SCSC). De jämför 
religionsavdelningen i fyra klassifikationssystem: Universella 
decimalklassifikationen (UDC) och förslaget till revidering av UDC, Dewey 
Decimal Classification (DDC), Klassifikations

B) och Bibliographic Classification (BC2). 
Genom att jämföra alla klassifikationssystem utifrån olika aspekter som 

schema, notation, ämnesregister och organisati
 bästa varianten för biblioteket på SCSC.18 
Alla de tidigare nämnda uppsatserna utgår från ett specifikt ämne. Karin 

Petterson har emellertid valt i sin rapport Den manliga normen. Genomgång av 
SAB-systemet och Svenska ämnesord utifrån ett genusperspektiv, att analysera 
SAB-systemet oc

usperspektiv. 
Hennes rapport visar att både SAB-systemet och Svenska ämnesord är 

utformade efter en manlig norm. Med detta resultat skriver hon in sig i den 
gren av klassifikationsforskning som ser systemen som sociala och kulturella 
konstruktioner. Hon anser att bortsett från denna syn kan och borde man 
analysera, kritisera och till och med förbättra systemen.19 Hon presenterar som 

 
17 Sandström, Marina, 2002, SAB-systemet och Yahoo! En jämförelse rörande traditionell och ny 
klassifikation, s. 46.  
18 Schipper, Petra – Öst, Anna, 1998, Klassifikation av religiöst material: En jämförande studie, s. 95. 
19 Pettersson, Karin, 2003 Den manliga normen: Genomgång av SAB-systemet och Svenska ämnesord 
utifrån ett genusperspektiv, s. 32. 
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en utmaning att se om det skulle vara möjligt att utforma ett system utan någon 
underliggande norm och ger några förslag på åtgärder att tänka på om man vill 
förbättra systemen.20 

 

                                                 
20 Pettersson, 2003, s.33 
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Teoretiska utgångspunkter 

Som jag tidigare nämnt kommer mina teoretiska utgångspunkter att kopplas till 
antagandet om att ett klassifikationssystem speglar den tid och kultur som finns 
i samhället det skapas i. 

För att kunna bekräfta denna hypotes kommer jag i följande avsnitt att 
presentera de teoretiska utgångspunkter och begrepp som utgör grunden för 
min undersökning: 

• Klassifikationsteori (som kommer att ge oss möjlighet att förstå vad 
det innebär att klassificera och vilka principer finns inom 
klassifikation).  

• Kritisk klassifikationsforskning och teori (som bekräftar att det 
faktiskt finns en bild av kulturen i varje system).  

• Begreppet kultur (som kommer att ge oss en konkret definition av 
kulturen i det här sammanhanget). 

• Begreppet kulturarv (som till sist kommer att utgöra en stödjepunkt 
till mina argumentationer och slutsatser). 

Störst vikt kommer att läggas vid kritisk klassifikationsforskning, framför allt 
vid den del som Joacim Hansson berör i sin doktorsavhandling. Den handlar 
om det ideologikritiska perspektivet och visar hur de dominerande 
samhällsidealen avspeglas i SAB-systemet.  

Klassifikationsteori 
Klassifikation är ett begrepp som har definierats av många på många olika sätt 
men vi kan till att börja med utgå från den allmänna uppfattningen som säger 
att klassifikation är ett mänskligt behov. 

Jennifer Rowley och John Farrow skriver i sin bok Organizing Knowledge: 
An introduction to managing access to information att mänsklighetens försök 
att klassificera världen är lika gammal som själva kunskapen. De påstår att 

 13



genom att klassificera vardagliga ting och olika aktiviteter, utvecklar barnen 
sin kunskap av världen. De menar vidare att denna process ständigt växer och 
utvecklas konstant under hela livet.21 Enligt Sue Batley, författare till boken 
Classification in Theory and Practice, har vi alla en inre drift som gör att vi 
medvetet eller omedvetet klassificerar och sorterar saker och ting omkring oss, 
samtidigt som vi är fullt kapabla att leva i scenarier och hantera situationer 
varje dag som är strukturerade och sorterade i en allmän klassifikation.22 
Geoffrey C. Bowker och Susan Leigh Star ger en exempel på detta i deras bok 
Sorting Things Out, Classification and Its Consecuences där de skriver: 

The knowledge about which thing will be useful at any given moment is embodied in a 
flow of mundane task and practices and many varied social roles (child, boss, friend, 
employee). When we need to put our hands on something, it is there.23  

Klassifikation är ett oerhört viktigt element i vårt vardagsliv. Sue Batley går till 
och med så långt att hon påstår att vi inte skulle kunna genomföra alla våra 
aktiviteter på ett effektivt sätt om vi inte skulle ha skapat en klassifikation av 
världen.24 Detta påstående bekräftas av Bowker och Star när de beskriver 
följande situationer: 

Remarkably for such a central part of our lives, we stand for the most part in formal 
ignorance of the social and moral order created by these invisible, potent entities. Their 
impact is indisputable, and as Foucault reminds us, inescapable. Try the simple 
experiment of ignoring your gender classification and used instead whichever toilets are 
the nearest; try to locate a library book shelved under the wrong Library of Congress 
catalogue number; stand in the immigration queue at a busy foreign airport without the 
right passport or arrive without the transformer and the adaptor that translates between 
electrical standards. The material force of categories appears always and instantly.25 

Som jag tidigare nämnt avgränsas min studie till Biblioteks- och 
informationsvetenskap med en fokus på det område som studerar 
ämnesrepresentation. 

Inom detta område kan man skilja på två typer av ämnesrepresentation: 
klassifikation och indexering, där båda två har samma syfte, nämligen att göra 
återvinning och lagring av information möjligt utifrån de ämnen som 

                                                 
21 Rowley, Jennifer E. & Farrow, John H. 2000, Organizing Knowledge: An introduction to managing 
access to information. s. 192. 
22 Batley, Sue, 2005, Classification in Theory and Practice, s. 161.  
23 Bowker, G.C. and Star, S.L. 2000 Sorting Things Out: Classification and Its Consequences. S. 2. 
24 Batley, 2005, s. 161. 
25 Bowker and Star, 2000, s. 3. 
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dokumenten behandlar. Emellertid finns det i varje system olika grunder för att 
representera ämnena. Joacim Hansson förklarar i sin studie att ett 
indexeringssystem har en induktiv karaktär i sin sätt att representera ämnena. 
Detta innebär att systemet växer genom att ta in nya termer utan att behöva 
rama in dem i en tidigare bestämd struktur, termen får sin plats automatiskt i 
systemet. Strukturen i systemet utvecklas hela tiden tack vare de 
ämnesbestämmande termerna. På grund av detta, förklarar han, finns det inte 
någon bestämd yttre gräns för ett indexeringssystem, medan så är fallet med ett 
klassifikationssystem. I ett klassifikationssystem finns det en bestämd yttre 
gräns på grund av den deduktiva princip som ligger till grund för systemets sätt 
att representera kunskap.26 Den deduktiva principen begränsar introduktionen 
av nya ämnen och termer, eftersom man måste placera dem i en tidigare skapad 
struktur som kanske inte kan ta in alla nya ämnen eller termer som genereras 
med utvecklingen av kunskap. 

Dock är det viktigt att kunna hålla isär vad klassifikation är i sig och vilken 
funktion klassifikationen har. De är två olika koncept som befinner sig i samma 
krets men som man måste skilja på. Enligt Miguel Benito kan vi definiera 
klassifikation som ”ett indelande i klasser av ting och företeelser efter en 
princip eller indelningsgrund”.27 Han förklarar i sin definition att den 
vanligaste indelningsgrunden för all klassifikation är likhet. I min uppsats 
fokuserar jag dock på en bredare definition av klassifikation, nämligen att 
klassifikation skulle kunna beskrivas som indelandet av hela vårt 
kunskapsuniversum i en systematisk ordning, och som kanske syftar mer på 
den funktion som finns bakom universella system.28 Sedan finns det som jag 
tidigare sagt ett syfte med att skapa en struktur för att göra återvinningen av 
information och kunskap möjlig. I ett bibliotek t.ex. ska klassificering hjälpa 
alla användare att hitta önskade böcker bland bibliotekshyllorna. På samma sätt 
ska man kunna hitta en tidskriftsartikel i en databas. Vid sökning av t.ex. en 
artikel i en biblioteksdatabas kan vi konstatera att det finns olika former för att 
presentera, beskriva och ordna innehållet från ett dokument. Här kommer jag 
att på ett sammanfattande sätt redogöra för strukturen som ligger bakom 
klas

                                                

sifikation. 

 
26 Hansson, 1999 s. 31. 
27 Benito, Miguel, Kunskapsorganisation: En introduktion till katalogisering, klassifikation, och 
indexering, 2001, s. 103. 
28 Benito, Miguel, 2001, (Lois Mai Changs definition av klassifikation), s. 103.  
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Ett bibliografiskt klassifikationssystem kan delas in i två huvudgrupper. 
Den första gruppen kallas för ämnesavgränsade eller specifika 
klassifikationssystem därför att klassifikationen i dem utgår ifrån ett specifikt 
ämnesområde. I den andra gruppen ingår de universella klassifikationssystem 
som eftersträvar att klassificera hela vårt samlade kunskapsuniversum och 
presentera det på ett objektivt sätt.29 SAB-systemet och DDC, som är de två 
klassifikationssystemen jag ska undersöka, tillhör den här gruppen. I resten av 
denna uppsats kommer klassifikationssystem som begrepp att vara synonymt 
med

las in i ett 
anta

tt ett klassifikationssystem ska kunna betraktas som ett bra system 
finns det vissa kriterier som måste uppfyllas. Benito nämner dem i följande 
ordning: 

a. Systemet måste inkludera alla förekommande ämnen i litteraturen. 

c. Systemet måste vara flexibelt och utbyggbart. Man skall inte behöva 

                                                

 bibliografiska universella klassifikationssystem, om inget annat explicit 
uttrycks. 

Inom universella klassifikationssystem skiljer man mellan två olika sorters 
system, de facetterade och de enumerativa. De facetterade systemen, även 
kallade för syntetiska system, har som utgångspunkt att analysera ett 
ämnesområdes olika facetter (aspekter). Dessa facetter, eller så kallade 
aspekter, synliggörs vid ämnesuppdelning och utgör grunden i de 
klassifikationskoder som används i systemet.30 De enumerativa eller analytiska 
systemen är konstruerade kring olika discipliner som i sin tur kan de

l s.k. underklasser. I ett enumerativt system har varje ämne, både enkla och 
sammansatta, sin plats i schemat dvs. att systemet är uppräknande.31 

För a

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. 

göra om hela systemet varje gång man behöver lägga in ett nytt ämne. 
Nya relationer mellan ämnena skall kunna skapas. 

 
29 Hansson, Joacim, 1996, Tillblivelsen av ”Klassifikationssystem för svenska bibliotek” s. 21. 
30 Batley, Sue, Classification in Theory and Practice, s. 111. (Sue Batley använder följande citat från 
Hunter E. J. 2000 Classification Made Simple, 2nd ed. Aldershot: Ashgate: ”Faceted classification 
schemes are termed synthetic classification schemes, in technical terminology analyticosynthetic. The 
technical name reflects the two major activities involved in applying faceted classification: analysis of a 
subject into facets and synthesis of the facets to create a notation”.)  
31 Benito, Miguel, 2001, s. 112. 
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d. Systemet måste använda sig av en terminologi som är tydlig och inte 
föråldrad. Både användaren och klassifikatören skall kunna finna 
litteraturen efter samma kriterier. […] 

 jag hittills har använt speglar 
klassifikationsbegreppet och dess konstruktion ur ett allmänt perspektiv. I nästa 

sifikationsforskning, 

Inom

 
bibliografisk klassifikation på en nivå som sträcker sig utöver själva 

r inte att gå genom den förstnämnda riktningen i 

 
skal

                                                

e. Systemet bör vara balanserat. Det utrymme som lämnas för olika 
discipliner och underavdelningar skall återspegla litteraturens mängd 
inom områdena.32  

Alla definitioner och förklaringar som

avsnitt ska jag presentera en annan gren inom klas
nämligen kritisk klassifikationsforskning. 

Kritisk klassifikationsforskning och - teori  
 biblioteks- och informationsvetenskapens forskningsområde ingår 

kunskapsorganisation. Den tar hand om bland annat den centrala delen som är 
inriktad mot frågor inom klassifikation, det vill säga klassifikationsforskning.33 

Det finns två grundläggande riktningar inom detta område som är viktiga 
att skilja emellan. Den första behandlar de problem som uppstår vid 
konstruktionen och utvecklandet av ett klassifikationssystem, medan den andra 
har som syfte att försöka skapa teoretiska uttalanden om olika aspekter av

konstruktionen. Jag komme
denna studie, istället skall jag fokusera mina undersökningar kring den andra. 

Internationella studier  
Under de senaste decennierna har ansatserna inom kritisk 
klassifikationsforskning inriktats mot att uppmärksamma de politiska och 
ideologiska tendenser som finns i klassifikationssystem utifrån olika 
ideologikritiska perspektiv. Det är framför allt den forskningen som jag 
kommer att använda för att kunna uppnå syftet med min uppsats. I detta avsnitt

l jag presentera en kort genomgång av de tendenser som har funnits och 
finns inom den internationella kritiska klassifikationsforsningen för att så 
småningom anknyta diskussionen till den forskning som bedrivs här i Sverige. 

 
32 Benito, Miguel, 2001, s. 116. 
33 Hansson, 1999, s. 30. 
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Hansson förklarar i sin avhandling att det finns två viktiga roller som ett 
klassifikationssystem ska uppnå.  En av dem är att representera dokument och 
deras innehåll och den andra är att korrespondera mot något som sträcker sig 
utöver innehållet i dessa dokument. Det är just i det sista påståendet som man 
kan hitta tre olika inställningar till vad detta kan vara. Den första inställningen 
anser att ett klassifikationssystem korresponderar mot ett evigt och objektivt 
kun

 classification” att, även 
om 

iktigt i samband med skapandet av klassifikationssystems strukturer 
och att syftet var att representera en sorts evig och yttre sanning, visar det sig i 
prak
båd

 tydligt exempel av detta när hon presenterar DDC i 
sin bok: 

                                                

skapsuniversum. Den andra påstår att ett klassifikationssystem 
korresponderar mot det samlade vetandet i världen och den tredje ser ett 
klassifikationssystem som korresponderande mot det samhälle i vilket det 
tillkommer och fungerar.34 Det är just den tredje inställningen som är grunden 
för min studie. 

Ett viktigt och tydligt mål med skapandet av ett klassifikationssystem, 
framför allt med universella klassifikationssystem, var strävan efter att skapa 
ett system som skulle kunna fylla alla behov och som skulle organisera hela 
människans kunskapsuniversum på ett neutralt sätt. Det har emellertid visat sig 
i olika studier inom klassifikationsforskning att strukturerandet av kunskap och 
information inte är någon objektiv och neutral praktik, tvärtom är det en 
produkt av språkliga, kulturella och historiska diskurser tillhörande ett 
samhälle och dess kultur. A.C. Foskett, som är en av de forskare som ägnat sig 
åt kritisk klassifikation, stödjer detta påstående. Han kommenterade redan 
1971 i sin artikel ”Mysogynists all: A study in critical

teoretiker inom klassifikation alltid understrukit att objektiviteten var 
väldigt v

tiken när man undersöker olika strukturer att fördomar reflekteras tydligt 
e från skapare och den tid då systemet uppfördes.35 
Sue Batley ger oss ett

The background and cultural settings of the scheme’s creator is reflected in its coverage. 
Much work has been concentrated upon ridding the scheme of apparent biases, but the 
religion schedules, for example, retain their Christian bias, with all other religions 
relegated to the 290 s.36    

 
34 Hansson, 1999, s. 32. 
35 Foskett, A.C. 1971, Mysogynist all: A study in critical classification, s. 117. 
36 Batley, Sue, 2005, Classification in Theory and Practice, s. 28. 
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En av de viktigaste funktionerna som klassifikation har är att skapa en struktur 
genom att ordna information i grupper med likartat innehåll. Denna struktur 
baseras i sin tur på ett antal olika kriterier och principer som bestämmer och 
klas
finn
syst oss. Hope A. Olson 
förklarar detta i sin artikel “Sameness and difference: a cultural foundation of 

som annorlunda och hör inte ihop. Alltså, klassifikation inom vår 
kult

Ytterligare en aspekt som Olson lyfter fram och som är en av dem som 
disk
mer än bara en facett eller aspekt. Hon m  vårt val av en 

sificerar information efter dess grad av likhet. Dessa kriterier och principer 
s i systemet på ett implicit sätt och lämnar sitt inflytande över själva 
emet på ett nästan osynligt sätt för de flesta av 

classification”: 

Once we learn to view the world in this manner, classification that groups similar things 
together seems to be an almost natural or innate way of organizing things. […] The 
people take the classification for granted as though it was a natural landscape rather than a 
well- manicured lawn that is the product of intellectual labor.37 

Olson menar att dessa kriterier har sitt ursprung i den västerländska kulturen, 
och mer konkret i antiken. Hon redovisar hur Parmenides, redan före Platon 
och Aristoteles, föreslog principen att saker existerar eller inte existerar, men 
att det var Aristoteles som tillämpade det som princip för en kategori. Saker 
och ting hör till samma kategori om de har någonting gemensamt, annars är de 
betraktade 

ur har som grundfunktion att sätta ihop saker och ting som är lika och 
separera dem som är olika.38 Redan här kan vi skönja en problematik som 
grundas i den definition och tolkning som gjorts om vad det är som betraktas 
som likt och annorlunda. Det är viktigt att vara medveten om hur vi definierar 
vad som är lika och vilka kulturella rötter finns det bakom vårt sätt att 
definiera.  

uteras mest inom denna forskning, är att det mesta som klassificeras har 
enar vidare att genom

facett eller aspekt, prioriterar vi bort andra facetter eller aspekter som är 
betraktade som annorlunda. Resultatet av detta blir en hierarkisk struktur som 
kan ha en ensidig vinkling. 

The result is a hierarchical arrangement that gathers effectively by the first facet following 
the idea that we gather what is the same and separate what is different.39 

                                                 
37 Olson, Hope A., 2001, Sameness and difference: a cultural foundation of classification, s. 115. 
38 Olson, Hope A., 2001, s. 116. 
39 Olson, Hope A., 2001, s. 119. 
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Kon

fer Rowley förklarar i sin bok 
Org

nda sig av enumerativa system för att organisera sina 
sam

tt skapa strukturer för 
klassifikation.42  

Bou
Domains” ytterligare en faktor som lämnar sitt inflytande i systemens struktur, 

systemet den bild som dominerar 
marknaden och sociala tendenser.44 Hon går ett steg längre och framhåller att 
strukturerna i klassifikationssystem är skapade av de mest maktfulla 

                                                

sekvensen av våra val av facett eller aspekt kan med andra ord leda till att 
andra facetter eller aspekter försvinner. Samtidigt är vi medvetna om att ett 
system inte kan spegla och ta hand om alla aspekter som finns. Till och med 
Melvin Dewey erkänner att delningen i tio discipliner av all kunskap som finns 
är teoretiskt absurd, men att den finns för att den är effektiv i praktiken.40 

Detta fenomen har visat sig vara typiskt för enumerativa system, som 
SAB-systemet och DDC hör till. Jenni

anizing knowledge: An introduction to information retrieval att 
enumerativa system är relativt oflexibla och att de har svårt att på ett 
tillfredsställande sätt rymma alla ämnen som krävs. Hon menar vidare att i 
sådana system sker alltid ett urval av ämnen eftersom annars skulle systemen 
bli alldeles för omfattande och komplexa.41 

Detta betyder inte att enumerativa system inte är effektiva i sitt sätt att 
organisera kunskap, annars skulle sannolikt inte de flesta och största 
biblioteken anvä

lingar. Det som Rowley vill säga är att det är viktigt att känna till de 
begränsningar som finns med enumerativa system för att kunna åtgärda dem i 
praktiken och för att bättre kunna förstå grunderna som finns inom forskningen 
som försöker hitta bättre och effektivare metoder för a

Hope A. Olson lyfter fram i sin artikel ”Mapping Beyond Dewey’s 
ndaries: Constructing Classificatory Space for Marginalized Knowledge 

nämligen ”the literary warrant” (det litteraturbaserade). 

[…] library classifications have responded to the needs of libraries to classify published 
works into a browsable collection. Therefore, what exist in published form will dictate, to 
a greater or lesser degree, what is included in a classification. […]43 

Hon menar att, eftersom allt som publiceras är avgränsat på grund av 
begränsade sociala diskurser, reflekterar 

 

82. 

 Dewey’s Boundaries: Constructing Classificatory Space for 
s s. 236. 

40 Olson, Hope A., 2001, s. 116. 
41 Rowley, Jennifer, 1992, s. 180-1
42 Rowley, Jennifer, 1992, s. 183. 
43 Olson, Hope A., 1998, Mapping Beyond
Marginalized Knowledge Domain
44 Olson, Hope A., 1998, s. 236. 
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diskurserna i samhället och som konsekvens visar det sig att alla koncept som 
för dessa sociala tendenser blir marginaliserade och hamnar 

utanför det hon kallar ”the mainstream”.45 

                              

befinner sig utan

                   
45 Olson, Hope A., 1998, s. 236. 
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Bild. 1 Mainstream 

 
Källa: Olson Hope A. ,”Mapping Beyond Dewey’s Boundaries: Constructing Classificatory 
Space for Marginalized Knowledge Domains”, s. 234. 

I artikel ”An analysis of some trends in classification research” tittar Birger 
Hjørland tillsammans med Hanne Albrechtsen närmare på ett av de viktigaste 
prob
acad
Beg  
Classification Systems”, i vilken Begthol presenterar detta problem, för att 

 mer och mer frekvent. Med den utveckling som sker 
inom vetenskapliga discipliner har multidisciplinära ämnen blivit vanligare och 

innebär att det finns ett problem, eftersom de traditionella 

 tenderar att ha en effekt som låser in 
kunskapsstrukturen.  

lemen som diskuteras inom kritisk klassifikationsforskning, nämligen ”the 
emic disciplines as the main structural principle”. De använder Clare 
htols artikel ”Knowledge domains: Multidisciplinary and Bibliographical

kunna kommentera hennes slutsatser och lägga till sina egna resonemang.46  
Enligt Begthol blir problemet som finns omkring klassifikationen av 

multidisciplinära ämnen

vanligare, och detta 
bibliografiska klassifikationssystemen har svårt att klassificera dem.47 Hjørland 
och Albrechtsen är överens med Begthol, när hon kommenterar att ett 
paradigmskifte är nödvändigt i samband med detta problem.48  

Brian Quinn kommenterar också i sin artikel ”Recent Theoretical 
Aproaches in Classification and Indexing” samma problem och lägger till ett 
nytt resonemang omkring disciplinerna som fungerar som huvudavdelningar 
när han säger att dessa discipliner

                                                 
46 Hjørland, Birger & Albrechtsen, Hanne, 1999, An Analysis of Some Trends in Classification Research, 
s. 131. 

lassification 

99, s. 137. 

47 Begthol, Clare, 1998, Knowledge Domains: Multidisciplinarity and Bibliographical C
Systems, s. 2. 
48 Hjørland & Albrechtsen, 19
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Along with the role of automation in classification, theorists are working on a number of 
other vital issues. One subject has perhaps engaged them more than any other. That is the 
effort to develop an absolute, general, universally valid classification scheme. 

Researchers working on this problem agree that it poses a number of obstacles to its 

. Han menar att själva 
syst

Han förväntar att nya metoder och nya teknologier ska kunna erbjuda nya 
de implicita biases som idag finns i universella 

klassifikationssystem.51 

Studier i Sverige 
Som jag har redan påpekat härstammar de flesta studier inom 
ämnesrepresentation från den engelskspråkiga världen. I Sverige finns det 
nästan bara den doktorsavhandling som Joacim Hansson har skrivit och som 
jag tidigare refererat till i min uppsats. I följande avsnitt, och med tanke på den 
tonvikt som Hanssons studie har i min uppsats, komm r jag att göra en kort 

s studie för att sedan fokusera på det ideologiska 

solution. For example, disciplinary main classes tend to have the effect of freezing the 
structure of knowledge. Yet knowledge itself is constantly changing as new discoveries 
are made, and old ones replaced.49 

Han poängterar vidare i sin artikel att det finns en mängd sociala faktorer som 
förhindrar möjligheten att kunna skapa ett universellt klassifikationssystem 
som är helt utan nationalistiska eller ideologiska biases

emet och dess kategorier, divisioner och relationer mellan klasser alla är 
baserade på ett socialt samtyckte om själva kunskapen, ett samtycke som 
varierar mellan olika kulturer, mellan olika historiska perioder och också 
mellan olika discipliner. 

Often in such a system, socially acceptable concepts are given prominence in a hierarchy, 
while socially unacceptable ideas or teams are not. What was intended to be a universal 
scheme thus turns out to be a socially stratified hierarchy of knowledge that is permeated 
by ideological bias. Classifications are mirrors that reflect their time, place, and society.50 

alternativ för att förminska 

e
sammanfattning av han
perspektiv som han använder i den. 

Joacim Hanssons doktorsavhandling – Sammanfattning 
Joacim Hansson är FD och lektor vid Bibliotekshögskolan i Borås. Han skrev 
1999 en doktorsavhandling vid Institutionen för biblioteks- och 

                                                 
49 Quinn, Brian, 1994 Recent Theoretical Approaches in Classification and Indexing, s.142 
50 Quinn, Brian, 1994, s.143 
51 Quinn, Brian, 1994, s.143 
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informationsvetenskap i Borås universitet. I den studerar han den första 
utgåvan från 1921 av SAB-systemet och analyserar förhållandet som finns 
mellan klassifikationssystemet och samhällsideologin. 

För att kunna utföra sin analys behandlar han SAB-systemet som en text 
och använder mimesis som redskap. Mimesis är ett väldigt gammalt 
litteraturvetenskapligt begrepp som används för att kunna vissa hur en litterär 

formar den sociala kontexten i vilken de 

erar det genom att göra en analys av den politiska diskussion 
och

text ger oss bilder som speglar och om
har skapas i. Han fokuserar sin analys på de definitioner som Paul Ricoeur 
erbjuder av mimesisbegreppet samt mimesisprocessen.  

Ricoeur delar in mimesisprocessen i de tre steg som Hansson tillämpar på 
följande sätt i sin analys av SAB-systemet: Det första är prefiguration och 
Hansson applic

 situation som fanns inom biblioteksdebatten i Sverige i början av 1900-
talet. Nästa steg är konfiguration. Det blir en analys av själva systemet samt 
strukturen i det. Han studerar närmare den hierarkiska strukturen som systemet 
bygger på för att hitta vilken ideologi som speglas i den. Och till sist kommer 
refiguration som försöker hitta ett samband med SAB-systemets struktur och 
den struktur som finns i samhället. 

Bild. 2: Den mimetiska processen 

 
Källa: Hansson, 1999, s. 52. 

Han

att han önskar att hans avhandling skall bidra till reflektion hos människor om 

kola ska arbeta till som i detta fall hur kunskap organiseras 

 kommer i sina slutsatser fram till att SAB-systemet är föråldrat och att det 
återspeglar en patriarkal ideologi som var på väg att försvinna redan 1920 när 
själva systemet skapades. I en intervju med Jenny Hellström kommenterar han 

hur vi betraktar saker och ting i vårt samhälle, göra oss medvetna om att varje 
beslut från hur en s
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vilar på en politikisk grund.52 Han menar vidare att ett objektivt sätt att 
organisera kunskap inte är möjligt på grund av att det alltid finns människor 
bakom varje beslut och människor är politiska.  Han påstår att enligt hans åsikt 
är SAB-systemet ett av de bästa i världen och att det fyller sin funktion som är 
att erbjuda låntagare möjligheten att hitta det de söker.53  

Ideologiskt perspektiv 
Hansson använder i sina teoretiska utgångspunkter ett ideologiskt och ett 
inst
pers
att f  
i min uppsats. 

definition vilken, enligt honom, är en av de 
vanligaste som finns: Ideologi är ett medel varigenom ett politiskt 
dom
förh om att visa att alla 
definitioner ändå har ett gemensamt förhållningssätt till det tankesystem och de 

passande innebörd för sitt tankesätt i en ideologi.56 Syfte i hans studie är att 
                  

itutionellt perspektiv. Jag kommer här att gå igenom det ideologiska 
pektivet eftersom det ligger i linje med syftet för min uppsats. Angeläget 
örklara är att jag gör en analogi mellan kulturbegrepp och ideologibegrepp

När Hansson försöker uppmärksamma de ideologiska tendenserna i ett 
system, börjar han först och främst med några definitioner omkring själva 
begreppet ideologi. För att visa den problematik som kan finnas med att 
försöka definiera begreppet, vänder han sig till Terry Eaglestons bok Ideologi - 
an introduction i vilken författaren presenterar sexton olika definitioner som 
ibland till och med kan motsäga varandra.54 

Han presenterar ytterligare en 

inerande maktskikt i samhället söker att upprätthålla sin position i 
ållande till andra.55 Den definitionen hjälper hon

värderingar som karakteriserar ett samhälle. Den dominerande tendensen kan 
existera genom att man underskattar värdet av idéer som kommer ifrån andra 
grupper och ideologier, eller genom att man gör gällande en specifik ordning i 
ett samhälles organisation på ett dominerande/nedtryckande sätt. Men den 
definitionen innehåller en negativ vinkel och det är därför han förklarar vidare 
att detta inte är det enda sättet att tolka begreppet ideologi på och att det finns 
ytterligare innebörder i det. 

Det finns andra grupper som kanske inte delar samma idéer som den grupp 
som är politiskt dominerande i en viss period, men som ändå kan hitta en 

                               

Hanssons kursivering) 
6. 

52 Hellström, Jenny, 1999, En sökare i systemet – Joacim Hansson synar de svenska bibliotekens 
klassifikationssystem, s. 2.  
53 Hellström, 1999, s. 2. 
54 Hansson, 1999, s. 55. 
55 Hansson, 1999, s. 55. (
56 Hansson, 1999, s. 55-5
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göra en ideologisk analys byggd på en helhetsbild av samhället som ett 
scenario för olika intressekonflikter. För att kunna nå detta mål väljer han som 
grund för sitt teoretiska perspektiv en definition som, enligt honom, pekar på 
dess betydelse i en övergripande maktkamp i samhället.57 Definitionen av 
ideologibegreppet som Liedman och Olausson ger i boken Ideologi och 

 beskriver ideologi på följande sätt: 

ägas bestå av tre delar: försanthållanden, värderingar och normer.58  

Att formulera handlingsmönster språkligt är ett centralt led i den ideologiska 
reproduktionen, då en ideologi alltid är representerad av en diskurs, ett bestämt sätt att 
tala om samhället, inom vilken grunderna för den formuleras.59  

Han förklarar vidare att genom att sätta ihop det innehåll som finns bakom den 
hierarkiska struktur som formar ett klassifikationssystem kan man avslöja en 
ideologisk diskurs. På sådant sätt blir det möjligt att definiera 
ideologibegreppet som en del tillhörande samhällets dominerande 
maktideologi.60 Genom att se på texten i systemet som en sorts bärare av en 
konkret världsbild, kan man blottlägga också de alternativa och 
marginaliserade ideologiska hållningarna i ett samhälle. Ämnena och deras 

institution

[…] ett implicit eller explicit och ofta motsägelsefullt system av idéer, ritualer och/eller 
handlingsberedskaper, ett system som får sin innebörd och mening i ett bestämt samhälle 
med dess klasser, grupper, institutioner, traditioner och motsättningar. Ideologin utgör 
den form vari människor utkämpar de konflikter som råder i samhället och kan, betraktat 
som ett idésystem, s

Hansson beskriver att en ideologi alltid är representerad av ett specifikt sätt att 
tala, alltså en diskurs, vilken kan bli annorlunda beroende på vilken typ av 
rörelse eller samhällsgrupp den hör till. I sin analys betraktar han SAB-
systemet som en text vars funktion är att förmedla och återge den 
sammankoppling som existerar mellan de försanthållanden, värderingar och 
normer som är representerade i själva systemet på grund av att systemet i sig 
presenterar en ideologisk diskurs. 

placering i systemet ses som en presentation av verkligheten och inte bara som 
ett resultat av ett rationellt ordnande arbete.61 Joacim Hansson har, precis som 

                                                 
57 Hansson, 1999, s. 55. 
58 Hansson, 1999, s. 56. (Joacim Hansson citerar Liedman, S-E. & Olausson, L. (1998) ”Inledning”. 
Ideologi och institution: Om forskning och högre utbildning 1880-2000). Red. S-E Liedman & Olausson. 
Stockholm: Carlssons. 7-8, s. 9.) 
59 Hansson, 1999, s. 56. 
60 Hansson, 1999, s. 58. 
61 Hansson, 1999, s. 60. 
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A.C. Foskett, den uppfattningen att skapare av systemet, på ett medvetet eller 
omedvetet sätt lämnar försanthållanden, normer och värderingar från samhället 
i de

öderlund kommenterar i sin artikel ”Varför boken står 
som

Hon menar att Hanssons avhandling påminner oss om att vi människor 
brukar utgå från att vår tillvaro är ”universums centrum”. Hon tycker att detta 
fenomen inte nödvändigtvis behöver vara medvetet, vilket Hansson mer eller 

 kommenterar där att det var en ideologisk strategi 

t. De speglas i relationerna som skapas mellan de olika ämnena i själva 
texten.62   

Kritiken 
Naturligtvis har Hanssons avhandling varit föremål för olika diskussioner inom 
detta område. Petra S

 den gör på biblioteket” Hanssons studie.63 Hon vill där förtydliga vissa 
punkter som framträder i Hansson avhandling genom att göra en annorlunda 
tolkningen av dem.  

mindre påstår i sin text. Han
att introducera ideologier som opponerade mot den ideologi som var aktuell 
och gällande, samtidigt som man särskiljde dem som icke normala. Hansson 
kallar denna strategi för ”inkludering genom särskiljning” och menar vidare att 
genom att tillämpa denna strategi kunde SAB-systemet understödja till att 
stärkta en viss ideologi på följande sätt: 

 

Söd
med et hade 
en världsbild som i princip var borgerlig och socialkonservativ och att just den 

        

erberg försöker belysa att denna ”särskiljande strategi” inte behöver vara 
veten. Hon menar att männen som en gång utarbetade SAB-system

                                         
62 Hansson, 1999, s. 60. 
63 Söderlund, Petra, 2000, Varför boken står som det gör på biblioteket, s. 18. 
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bild som systemet speglar inte behöver ha något bakomliggande syfte. Det kan 
vara så att de i sina beslut inte kunde spegla en värld som inte hörde till dem. 

Ytterligare en aspekt som Söderlund kritiserar av Hanssons avhandling är 
valet av metod. Hon påpekar att han får brottas med en del problem när han 
försöker tolka systemet som en mimetisk text när det egentligen inte är det. 
Enligt henne bodde han ha letat efter mer anpassade modeller inom 
litteratursociologiskt orienterade studier som bättre skulle ha passat än 
mimesisbegreppet.64  

Hon tycker vidare att Hanssons avhandling har bidragit med många 
intressanta synpunkter och iakttagelser men kommenterar också att författaren 
inte är riktigt objektiv i många av sina resonemang.65 
 

Kultur och kulturarv 
Begreppet kultur kan användas med många betydelser, men här kommer jag att 
basera min analys kring följande definition. Knut Kjeldstadli beskriver kultur i 
sin bok Det förflutna är inte vad det en gång var på följande sätt: kultur är ett 
fenomen som hjälper oss i olika sammanhang när vi behöver tolka, fånga eller 
bedöma det som finns och händer omkring oss. I en sådan kontext kan vi säga 

r
något som
känner den och tolkar den är strävan att förstå vårt liv. 

s stora mängder av vår gemensamma kunskap och 

ku
Ku
vä

inte kommer ifrån individen, de har utvecklas i 
 är därför de skiljer sig mellan samhällen.67 

                                                

att detta sätt att tolka världen är ett socialt fenomen som framträder när en 
g upp, en nation eller en hel samhällsform delar på samma kultur och inte bara 

 gäller var och en för sig.66 Kulturen är en del av samhället och hur vi 

I begreppet kultur rym
alla färdigheter som vi har skapat oss genom vår erfarenhet. Många av dessa 

nskaper och färdigheter som tillhör samhället är unika i varje nation. 
nskaperna är organiserade på ett specifikt sätt som följer gruppens 

rdesystem och, som logisk följd, karakteriserar varje grupp. 

[…] ur ett sociokulturellt perspektiv är det uppenbart att de kunskaper och färdigheter 
som utgör samhälliga erfarenheter 
samhället och mellan människor. Det

 
64 Söderlund, Petra, 2000, s. 18. 

 var, s. 87. 
e & kulturella redskap: om lärprocesser och det kollektiva minnet, s. 22. 

65 Söderlund, Petra, 2000, s. 18. 
66 Kjeldstadli, Knut, 1992, Det förflutna är inte vad det en gång
67 Säljö, Roger, 2005, Lärand
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Naturligtvis vill ingen av oss att alla dessa kunskaper, oavsett om de kommer 
n den enskilda individen eller från ett helt samhälle, skall glömmas eller 
loras. Roger Säljö berättar i sin bok Lärande & kulturella redskap: 

frå
för om 
lärprocessen och det kollektiva minnet att för att undvika detta finns det 

 av det 
förflutna. På samma sätt kan organisationer samla och organisera sina 
kun
Nat
för 
hur vi organiserar vårt kollektiva minne och kunskaper i samhället har 
betydelse för hur vi utvecklas som individer.69 

. Wartofskys verk 
Mod

rtefakter som behövs under processen samt 
användningen av dem. 

insikter, tekniker och färdigheter i varje samhälle som underlättar utvecklingen 
för kommande generationer. Vi kan som enskilda individer försöka minnas t ex 
med hjälp av andra, genom att anteckna eller fotografera. Han menar att vi 
använder olika tekniker som hjälper oss att bevara eller återskapa delar

skaper, de kan bl a använda register, databaser eller dokumentation. 
ioner, som naturligtvis också vill bevara sina kollektiva minnen, använder 
detta berättelser, sånger, texter och annat för att göra det.68 Han talar om att 

Alla dessa redskap och tekniker som vi använder för vår utveckling kallas 
för artefakter i Säljös text. Han presenterar, med hjälp av M

els: Representation and the scientific understanding, en intressant 
indelning av artefakter samt deras funktion. Han urskiljer tre olika typer av 
artefakter:  

• Primära: Man kan beskriva dem som ett komplement till vår kropp. 
Syftet med dem är att underlätta vårt sätt att arbeta eller genomföra 
olika aktiviteter. Knivar, stolar och verktyg är exempel på primära 
artefakter. 

• Sekundära: De är skapade med avsikt att bevara eller beskriva 
kunskaper samtidigt som de kan styra vårt sätt att förstå och göra 
något. Beskrivningar och instruktioner hör till den här sorten och ett 
utmärk exempel på sekundära artefakter är ett recept. I ett recept 
kan vi se i praktiken den kapacitet som finns i att styra vårt val av 
de olika primära a

                                                 
68 Säljö, Roger, 2005, s. 13. (Säljö, citerar/refererar till Wertsch, J.V., bok från 2002 Voices of collective 

 13. 
remembering. Cambridge, M.A: Cambridge University Press) 
69 Säljö, Roger, 2005, s.
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• Tertiära: Det rör sig om hur kan vi förstå, konstruera och analysera 
världen.  Arkitektriktningar, designer till nya bilar, virtuella världar 
i datorn i form av spel, är några exempel på tertiära artefakter.70 

Säljö förklarar vidare att sekundära artefakter är viktiga delar av sociala 
prak
verk
lärande och förståelse istället för att direkt producera tjänster och varor. 

I sekundära artefakter spelar skrift och andra former av 
 

e för min studie, 

l artefacts 
 

örsöker 

an kontext kan 
man
spec
soci

Su

                                                

tiker som tillämpas i olika verksamhetssystem. Men syftet med dessa 
samheter som är uppbyggda kring sekundära artefakter är att stödja 

I det komplexa samhället finns det en stor mängd sociala praktiker i olika verksamheter 
som har denna funktion: säkerhetsinstruktioner i en industri, ett register i varulagret, en 
manual för hur man åtgärdar ett fel i en motor, ett klassifikationssystem på 
försäkringskassan och så vidare. 
inskriptioner en avgörande roll.71

Det är just de sekundära artefakterna som har en stor betydels
eftersom ett klassifikationssystem hör till den här gruppen. 

Erik de Grolier undersöker i sin essä Classifications as cultura
flera klassifikationssystem för att bekräfta i fall det finns samband mellan dem
och de karakteristiker som finns i den ”literary output” som de f
organisera. Han förväntar sig att analysen kommer att belysa det faktum att 
systemen reflekterar sociala betingelser som var aktuella i de olika perioder 
som de representerar.72 Han gör ett kronologiskt urval av olika 
klassifikationssystem och kommer fram till i sin essä att det verkligen finns en 
relation och ett samband mellan dem. Men resultaten visar att medan de flesta 
klassifikationssystem reflekterar en mönster tillhörande den litteratur som har 
publicerats, speglar somliga den kommande trenden. Genom att studera olika 
faktorer i ett klassifikationssystem kan man med andra ord ta reda på vilka 
tendenser som fanns under olika tider i andra kulturer. I en såd

 betrakta systemen som kulturella artefakter vilka bevarar kunskap på ett 
ifikt sätt. Med tiden blir de ett slags historisk text som kan reflektera 
ala villkor från olika tider. 

rprisingly enough, we have at present a better knowledge of the conditions under which 
conceptual classificatory schemes depend on social conditions among hunters-gatherers 
tribes than of those prevailing within our own developed industrialized countries, […]73 

 
70 Säljö, Roger, 2005, Lärande & kulturella redskap: om lärprocesser och det kollektiva minnet, s. 97-98. 

r, 1982, s. 19. 

71 Säljö, 2005, s. 98. 
72 Grolier, Eric de, 1982, Classifications as cultural artefacts, s. 19. 
73 Grolie
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Det
den tid när de blev skapade, blir det 

tija ger mig ett underlag för att kunna betrakta systemet som en del 
av v

llowing activities: naming, defining, 

idualizing, identifying, categorizing, grouping, matching, 

                                                

 verkar som att genom att studera klassifikationssystemen med distans från 
lättare att förstå de sociala kontexterna 

omkring dem. Det är en sak som Hansson bekräftar när han i sina slutsatser 
kommer fram till med följande observation: 

SAB-systemet har en förmåga att förmedla en unik bild av en svunnen tid som sträcker 
sig långt utöver den konkreta uppgift som det en gång skapades för att utföra. Det 
förmedlar en berättelse om sin tid.74 

Clare Beghtol beskriver i sin artikel Semantic Validity: Concepts of Warrant in 
Bibliographic Classification Systems fyra olika grunder som finns bakom 
meningsrelationerna i ett klassifikationssystem, vilka hjälper till att skapa 
strukturen i systemet. Dessa är: 

• Litteratur (klasser formas utifrån böckers ämnen) 

• Vetenskapfilosofi (systemet följer vetenskapliga ramar) 

• Utbildning (systemet utformas utifrån biblioteksbehov) 

• Kultur (begrepp som överspänner alla föregående grunder) 

Hon förklarar att kulturpåverkan finns i klassifikationssystemen och att man på 
grund av detta kan se kulturutvecklingen i ett klassifikationssystem.75 

M.P. Sa
årt kulturarv. Han lyckas i sin artikel ”Classification: Some Fundamentals, 

Some Myths, Some realities” samla ihop många av de punkter som jag har 
nämnt tidigare vilka ger en tydlig anknytning till följande resonemang. 

Vi vet redan att klassifikation är ett primärt behov som finns bakom varje 
aktivitet som vi genomför. Satija beskriver det på följande sätt: 

It is cerebral, neutral, cognitive, intellectual, psychological, social, academic and 
organizational in nature. Life in its every sense would be impossible without the constant 
act of classifying. Man needs classification right from the very primitive necessity of 
securing food and security to living in a very complex, sophisticated and intrigue-ridden 
society. 

Classification is manifested in all of the fo
analysis, generalization, discrimination, distinguishing, pattern-making, sorting, filtering, 
demarcating, separating, indiv

 

6, Semantic Validity: Concepts of Warrant in Bibliographic Classification Systems. 

74 Hansson, 1999, s. 229-230.  
75 Beghtol, Clare, 198
s. 120. 
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selecting, sampling, arranging, ordering, grading, ranking, correlating, tabulating, 
mapping, designing, structuring, coordinating, organizing and controlling.76 

Han förklarar att igenkännandeprocessen (Pattern-R
klassifikation. Processen i sig är direkt kopplad till perceptio

egognition) är 
nen på grund av 

e 
i 

                                                

att den gör så att ny perception blir integrerad och ansluten till tidigar
erfarenhet som är lagrad i vårt minne. Med hjälp av denna process skapar v
kunskap, vilket han också betraktar som klassifikation i sin artikel. Han menar 
att en ny idé blir kunskap bara när den är direkt relaterad till tidigare kunskap. 
Med detta som utgångspunkt kan vi som exempel observera att alla forskare 
citerar och använder referenser från tidigare forskning, för att deras nya idéer 
och ny information ska kunna bli accepterad som ny kunskap. Man kan säga att 
information blir kunskap bara när den placeras i en struktur. Med detta 
resonemang binder han ihop dessa tre termer: information, kunskap och 
klassifikation.77 Hans resonemang ger oss ytterligare ett perspektiv utifrån 
vilket vi kan betrakta klassifikationssystemen som kultur i sig, eftersom 
klassifikation är inte bara en samling av kunskaper som tillhör ett samhälle. 
Klassifikation är också kunskap och som sådan borde vi behålla den. Detta 
perspektiv hjälper oss att betrakta SAB-systemet som en viktig del av vår 
kultur. Det har blivit och är fortfarande det verktyg som har använts i Sverige 
till att sortera och presentera den bild och tolkning av världen som vi har i vårt 
samhälle. Vår kultur är vår historia och historien ger oss en anknytning till 
samhället.  

Om vi nu går vidare till kulturarvsbegreppet kan vi konstatera att 
Kjeldstadlis definition av kultur har mycket gemensamt med den definition 
som Stefan Bohman ger oss i sin artikel ”Kulturarv - ABM:s minsta 
gemensamma nämnare!” Bohman menar att kulturarv är de värdesystem som 
grupper av människor delar. Han förklarar vidare att genom att tillämpa dessa 
värdesystem väljs olika kulturuttryck som anses ha speciella symbolvärden och 
att det är därför de blev utnämnda till det så kallade ”kulturarvet”. Han 
kommenterar att både materiella och andliga lämningar kan komma att bli 
delar av vårt kulturarv och förutom t ex konst, bruksföremål och byggnader, 
nämner han skriftliga och muntliga minnen.78   

För att ytterligare tydliggöra begreppet kulturarv urskiljer han i detta 
begrepp tre huvudbetydelser: 

 

, Kulturarv-ABM:s minsta gemensamma nämnare!, s. 33. 

76 Satija, M.P. 1998, Classification: Some Fundamentals, Some Myths, Some realities, s. 32. 
77 Satija, 1998, s. 32. 
78  Bohman, Stefan, 2000
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• Föredömliga kulturarv – lämningar som är positiva arv och som kan 
fungera som ett föredöme både för oss och för andra. 

• Allomfattande kulturarv – innebär allt som vi ärvt. 

• Analytiska kulturarv – De lämningar som är mest symbolbärande. 

Bohman menar med sin sista definition av kulturarvsbegreppet att sådana 
element, som så småningom blir valda till kulturarv, har ett stort symbolvärde. 

Naturligtvist kan man inte definiera kulturarv på ett enkelt sätt och precis 
som med andra begrepp finns många definitioner. Jonas Anshelm ger oss en 
väld

r. Rent 
funk

ceras när det rör sig 
om 

kulturarvet är relativt. Kvalitativa kriterier har ingen relevans för relativismen, 

                                                

igt komplett översikt av de kriterier som bör uppfyllas för att någonting 
skall kunnas definieras som ett kulturarv. Han pratar bland annat om en teknisk 
och en funktionell definition.  

Rent tekniskt kan det definieras som den samling av kulturstoff som ett 
samhälle överför till kommande generationer. Den enda faktum som står i 
fokus här är att kulturstoffet vidareförs. I denna definition tar man alltså inte 
hänsyn till dess samhälliga funktioner eller möjliga egenskape

tionellt kan kulturarv definieras som det kulturstoff som skapar kulturell 
självförståelse, kontinuitet och identitet och som erbjuder oss en förståelse av 
sammanhanget. Kulturarvet tar hand om den kultur som tillhör en grupp eller 
ett samhälle och håller den isär från andra kulturer.79 

Kulturarv kan också vara en summa av både det materiella och 
immateriella kulturstoff, som t ex seder, artefakter eller normer, vilka redan är 
definierade och värderade från en grupp som kulturarv. Anshelm kommenterar 
att i denna kontext är kulturarvet i sig en artefakt, och inte bara en samling av 
nedärvda varor och vanor.80 

Därefter finns det också olika kriterier som kan appli
att välja kulturarvet. Här kommer jag att presentera två grundläggande 

förhållningssätt: ett värdeobjektivistiskt och ett värderelativistiskt.  
Det som är avgörande utifrån ett värdeobjektivistiskt förhållningssätt är 

uttryckets innehålliga och formella egenskaper. Däremot hävdar det 
värderelativistiska förhållningssättet att vad som uppfattas som delar av 

 
Inledning, Modernisering och kulturarv. Essäer och uppsatser, s. 13., red. Jonas 
9-22. 

79 Anshelm, Jonas, 1993, 
Anshelm (Stockholm), s. 
80 Anshelm, 1993, s. 14. 
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dvs. att det inte är det kvalitativa innehållet som avgör att ett föremål kan 
betraktas som kulturarv. Det som gör det är ett relativt omdöme som kan 
grun

ta som det mest rimliga 
förhållningssättet.81 Men i själva verket krävs offentliga ingripanden för att 
kulturarvet skall kunnas bevaras till kommande tider eftersom bevarande och 
förmedlande av kulturarvet är beroende av expertkunskap och ekonomiska 
resurser.82 

Det återstår bara en fråga att svara på och det är frågan om varför vi 
använder och sköter kulturarvet? Det finns både medvetna och omedvetna 
förhållningssätt till det kulturarv som finns och för att bättre kunna förstå rollen 
som kulturarvet har i det moderna samhället måste vi närmare studera olika 
typer av bruk av kulturarvet. Anshelm vänder sig till de distinktioner mellan 
olika former av socialt handlande som Max Weber ger för att kunna hitta en 
grund som kan hjälpa oss att uppfatta olika skäl för kulturarvets bruk.  

Det finns målrationella, värderationella, afektuella och traditionella 
grunder. De målrationella ger deltagaren möjlighet till att nå vissa mål genom 
att använda kulturarvet som medel. Det kan ge ekonomiska fördelar eller på 
något sätt hjälpa eller påverka andra människor. I den värderationella grunden 
är det inte resultatet som är viktigt, den är mer riktat mot de moraliska, 
estetiska eller religiösa aspekterna. Båda dessa två grunder eller sätt att bruka 
kulturarv är medvetna men det finns andra sätt som är mindre medvetna i sitt 
bruk, nämligen det afektuella som har den enkla förklaringen om att det känns 
rätt att ta del av det, och till sist det traditionella som gör att vi tar del av 
kulturarvet eftersom traditionen har visat oss att göra så.83 

Jonas Grundberg förklarar i sin bok Kulturarvsförvaltningens 
samhällsuppdrag: En introduktion till kulturarvsförvaltningens teori och 
praktik att idag och på grund av globaliseringsprocessen som pågår i hela 
världen har det vuxit fram en tendens att aktivt använda historia, arkeologi och 
kulturarv som instrument för att skapa nationella identiteter. Detta har skapat 

                                                

das på andra kriterier. Kulturarvet relaterar till de upplevelser som 
individer får tillgång genom en aktiv omvårdnad av ärvd kultur.  

Enligt relativismen finns inga vetenskapliga överordnade 
bedömningsgrunder eller kriterier som bestämmer vad kulturarv är och så 
längre de inte finns är det relativismen som är att betrak

 
81 Anshelm, 1993, s. 15. 
82 Anshelm, 1993, s. 16. 
83 Anshelm, 1993, s. 17. 
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möjlighet även för tidigare marginaliserade etniska grupper att synliggöra sina 
kulturer och förstärka sina identiteter.84 

I vårt fall anser jag att det motiv som passar bäst, om vi vill ge en 
anledning för att kunna betrakta systemet som en del av kulturarvet, är just det 

 att försöka behålla eller 
åtminstone inte förlora en del av vår identitet och kultur i försöket att anpassa 
oss till de ändringar som globaliseringen kräver idag.   

                                                

som Grundberg presenterar och som har till syfte

  

 
: En introduktion till 

 och praktik, s. 6. 

84 Grundberg, Jonas, 2000, Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag
kulturarvsförvaltningens teori
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Metodologiska utgångspunkter 

För att kunna genomföra min studie har jag valt att använda en komparativ 
metod som skall presenteras här och som förhoppningsvis skall hjälpa mig att 

n komparativ metod i boken Komparativ metod – 
förs

m i statsvetenskapliga studier brukar vara politiska system), deras 
uppbyggnad, orsaker och betydelse. Sedan och utifrån detta breda syfte måste 
man avgränsa och precisera ett syfte för den specifika studie som ska göras.86 

as. I mitt fall kommer jag att vända mig till så 
g: 

besvara mina frågeställningar. 

Metod 
Thomas Denk,  forskare vid Karlstads universitet, gör en tydlig presentation av 
hur man kan använda e

tåelse genom jämförelse. Komparativa studier är i första hand ampassade 
till att studera system eller andra former av sammanhållna enheter. Metoden 
används inte minst för att få förståelse för samhälliga fenomen.   Eftersom min 
studie är inriktad mot att undersöka två frågeställningar inom biblioteks- och 
informationsvetenskap utifrån ett perspektiv som har samhället och kulturen i 
centrum, har jag utgått från att denna metod är den lämpligaste att använda i 
min uppsats. 

En komparativ metod kan användas för att pröva och utveckla olika 
teorier. Det som karakteriserar komparativa studier är en hypotes om att det 
finns likheter och/eller skillnader mellan de studieobjekt vi vill studera. Genom 
en jämförelse av skillnader och likheter kan vi skapa oss en tydligare bild av 
studieobjektet och på så vis uppnå en bättre förståelse för det ämne vi 
studerar.85 Ett generellt syfte med komparativa studier är att få förståelse för 
objektet (so

Inom komparativa studier finns det olika sätt att arbeta beroende på vilken 
typ av undersökning som ska gör
kallade komparativa fallstudier. De har tre karaktärsdra

                                                 
85 Denk, Thomas, 2005, Komparativ metod: förståelse genom jämförelse, s. 7. 
86 Denk, Thomas, 2005, s. 8. 
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• Först betraktas studieobjekt ett och ett som i statsvetenskap kan 

och till sist 
stud

sera på det som är hela studiens 
mest centrala syfte att försvara innehållet i systemet utifrån ett 

nför metoden 

för att kunna starta en diskussion omkring SAB-systemet som en del av vårt 

vara t.ex. situationen i ett land. 

• Därefter undersöks objekten och kommenteras samt relateras till 
varandra och till andra studier. 

• Studiens syfte inom statsvetenskap är att ge en bättre förståelse om 
politik eller politiska system. 

 

Denk förklarar i sin bok att det finns två typologier av fallstudier som man ofta 
hänvisar till.87 Den första typologin är utvecklad av Arned Lijphart.88 Den 
andra, som utvecklades av Harry Eckstein, består av fem olika typer av 
fallstudier: konfigurativa-ideografiska fallstudier, disciplinkonfigurativa 
fallstudier, heuristiska fallstudier, teoriutvecklande fallstudier 

ier av kritiska fall.89  
Det är just i Ecksteins typologi som jag hittar den kategori av fallstudie 

som bäst passar i min undersökning. Det är nämligen studier av kritiska fall, 
som har till syfte att pröva en teori på fall som förväntas antingen bekräfta eller 
förkasta teorin.90 Eftersom det i mitt fall handlar om att bekräfta teorier, hoppas 
jag, tack vare denna metod, nå det resultat som kommer att bekräfta 
utgångspunkten om att SAB-systemets och DDC:s uppbyggnad fyller de krav 
som finns inom klassifikationsteori och att ett klassifikationssystem speglar 
den kultur och det samhälle som det tillhör. När det faktum att kulturen finns i 
själva systemet uppvisas, kommer jag att foku

kulturarvsperspektiv. Egentligen befinner det sista steget sig uta
men det är tack vare resultaten som jag får med metoden, som jag har en grund 

kulturarv.  

                                                 
87 Typologi, typlära, klassificering på vetenskaplig grund av ett material efter de ingående objektens 
typiska egenskaper, Nationalenciklopedin.  
88 litics and the Comparative 

89 Thomas Denk hänvisar till Harry Eckteins verk från 1975 och 1992 resp. : ”Case Study and Theory in 
Political Science.” i Greenstein, Fred & Nelson W. Polsby (red.): Handbok of Political Science – vol. 7 

Sta . s. 38. 
90 D ämförelse, s. 39. 

 Thomas Denk hänvisar till Lijphart studie från 1971, ”Comparative Po
Method.”, American Political Sciencie Review, vol.65, s. 682-693, s. 38. 

Strategies of Inquiry. Addison-Wesley: Reading and Regarding Politics – Essays om political Theory, 
bility, and Change. University of California Press: Berkeley
enk, Thomas, 2005,Komparativ metod: förståelse genom j
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Anpassning av metoden 

frå
pe rativa studier 

som
jäm

Komparativa studier måste ha en hypotes om att det finns likheter och/eller 

a två 
stud

n studie, 
efte

• Vilka likheter och olikheter finns det mellan systemen? 

Resultaten kommer att ge mig grunden till en slutdiskussion i vilken jag 
kommer att redovisa och argumentera för svaren på mina frågeställningar.  

Jag kommer att utföra min undersökning på följande sätt: 

• Först kommer jag att presentera de två studieobjekten och deras 
struktur (SAB-systemet och DDC) 

Som har nämnts tidigare är min studie inriktad mot att undersöka två 
geställningar inom biblioteks- och informationsvetenskap utifrån ett 
rspektiv som har samhället och kulturen i centrum. Inom kompa

finns det, som jag har redovisat i föregående avsnitt, ett stort utbud möjligheter 
 har som syfte att hjälpa och erbjuda lämpliga metoder för att 
förelsestudier ska kunna utföras på bästa möjliga sätt. 

skillnader mellan de studieobjekt som ska studeras. Detta är en hypotes som 
finns i min undersökning. Jag vill genom att jämföra strukturen i min

ieobjekt ta reda på vilka skillnader och likheter som finns mellan dem. 
Sedan vill jag i min uppsats bekräfta två teorier: klassifikationsteori och kritisk 
klassifikationsteori. Komparativa studier har en metod som är precis lämpad 
för att kunna genomföra detta, nämligen komparativa fallstudier. 

En fördel som jag har hittat i och med användandet av denna sorts 
fallstudier är att det finns en struktur som delar in processen i två steg, 
nämligen presentation och jämförelse. Detta är väldigt lämpligt för mi

rsom jag först behöver presentera och studera mina studieobjekt för att 
sedan kunna jämföra mina resultat. Jag antar att de skillnader eller likheter som 
finns mellan de två systemens struktur kan ge oss möjlighet att på ett tydligt 
sätt se hur de olika kulturerna speglas i sina sätt att organisera kunskap. På 
grund av detta är mina jämförelsekriterier utvecklade för att kunna ge mig det 
resultat som jag behöver nå för att kunna svara på mina frågeställningar. 
Jämförelsekriterierna som jag vill använda är: 

 
• Vilken struktur finns det i systemen och hur ser den ut? 
• Vilken konstruktion finns det i respektive system under avdelningen 

historia? 
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• Sen kommer jag att jämföra och analysera strukturen i 
studieobjekten samt relatera dem till varandra och andra studier. 

mer att läggas på avdelningen historia. 
är studiens syfte i mitt fall att, genom att jämföra och 

studera de strukturer, skillnader och likheter som ligger bakom 
studieobjekten, visa att de reflekterar olika kulturer. 

et har jag hittat olika typer av tabeller och lösningar som har hjälpt mig att 
presentera studieobjekten och resultaten för läsaren på ett tydligt sätt.  

pat bestämde jag mig 
tod på grund av att Joacim Hansson 

Stor tyngd kom
• I tredje hand 

Min förhoppning är att på sådant sätt skapa en stor överblick över objekten 
som skall jämföras samt att ge ett tydligt underlag för själva jämförelsen. 

De nackdelar med komparativa studier som jag har upplevt är att de flesta 
studier som finns är inriktade på samhällsstudier och studieobjekten för det 
mesta är länder och deras politiska situation. Jag har på grund av detta varit 
tvungen att läsa tidigare analyser och litteratur för att kunna hitta inspiration 
och lämpliga lösningar som har hjälpt att utföra själva jämförelsen. Tack vare 
d

 Beträffande andra metoder som jag kunde ha tilläm
för att inte använda en hermeneutisk me
redan har använt den i sin doktorsavhandling och eftersom, vilket jag 
kommenterade tidigare med hjälp av den kritik som Söderlund ger Hanssons 
studie, det finns uppenbara problem med denna metod. Jag valde också bort en 
komparativ innehållsanalysmetod just för att den är direkt anpassad för att 
analysera innehåll i texter och jag kommer inte att analysera systemen som 
sådana, istället har jag fokuserat på själva strukturen. 

Jag har utgått från att denna metod, nämligen en studie av kritiska fall, kan 
vara lämplig att använda i min uppsats eftersom jag vill jämföra två 
klassifikationssystem.  
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Undersökning 

Min undersökning är indelad i två moment som följer metodens arbetssätt. Det 
första momentet är en presentation av båda systemen, i vilket jag ger en 
historisk översikt samt beskriver systemens praktiska utformningar. I det andra 
momentet presenterar och jämför jag huvudavdelningar samt avdelningen 
historia i båda systemen och relaterar mina kommentarer och jämförelser till 
tidigare studier inom samma ämne. På detta sätt kombinerar jag 
undersökningen med analysen. Detta sista moment har som syfte att ge oss en 
bättre förståelse av systemens struktur samt att visa hur kulturen speglas i dem.  
 

Presentation av SAB-systemet 
Den svenska biblioteksvärlden valde redan 1917 en väg för organiserandet av 
sina bestånd som innebar att man ämnesindelade sina dokument enligt ett för 
landet unikt system. Sveriges allmänna biblioteksförening (SAB) beslöt vid sitt 
årsmöte 1917 förordna en kommitté med följande uppdrag: ”att utarbeta ett för 
folk- och skolbibliotek samt andra med dem jämförliga bibliotek lämpligt 

isningar såväl för boktitlarnas förtecknande 
g”91, och resultaten av detta beslut blev 

ast introducerat i den svenska 
nati

ngiltigt i Sverige.93 Som vi idag vet ledde 
disk

katalogsystem, innefattande anv
som för arbetenas klassificerin
”Klassifikationssystem för svenska bibliotek” även kallas SAB-systemet. Det 
publicerades första gången 1921 och blev gen

onalbibliografin. Systemet vann inom kort spridning i alla folk- och 
skolbibliotek.92  

Idag, precis som för nittio år sedan, förs en diskussion om alternativet att 
använda DDC som allmä

ussionen, som gjorde att rösterna höjdes för att Deweys system skulle 
                                                 
91 Hansson, Joacim, 1996, Tillblivelsen av "Klassifikationssystem för svenska bibliotek", s. 5. 
92 Berntsson, Göran, 1997 Klassifikation enligt SAB-systemet, s. 3. 

Decimal Classification Katalogutredningens delstudie 3, 
ote.htm

93Övergång till Dewey 
http://www.kb.se/ku/del_3_refm  
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införas även i Sverige, inte fram till någon särskilt livlig debatt och 
diskussionen som förs idag är så pass ny att man ännu inte tagit något beslut i 
denna fråga.94  

SAB-systemet har kommit ut i åtta upplagor. Efter den första upplagan 
som publicerades 1921 har det utkommit nya upplagor 1943, 1950, 1956, 1963, 
1984, 1997 och 2006. Av dessa är det upplagorna från 1956 och 1984 som 
innehåller de mest grundliga och omfattande revideringarna i systemet. 
Nämnas bör att uppdateringar och ändringar av systemet pågår kontinuerligt 
och att vem som helst kan lämna in nya förslag. Sedan är det SAB:s kommitté 

ikation som tar ställning till alla förslag och 
na förändringar tar ett beslut som offentliggörs i 

n åttonde upplagan, utkom 2006 och till 
skil

SAB

inplaceringar av ämnen i systemet. Det är i sin tur uppdelat i en systematisk 
och en alfabetisk avdelning. 

Den systematiska delen av systemet består av 25 huvudklasser som är i 
h som i sin tur brukar vara 

                  

för katalogisering och klassif
tillsammans med åtskilliga eg
den webbaserade version av SAB-systemet som finns idag. Tidigare 
publicerades de fyra gånger per år i de tryckta KKS-meddelanden: information 
om katalogiserings- och klassifikationsfrågor från SAB:s kommitté för 
katalogisering och klassifikation. År 2000 var sista året som KKS-
meddelanden publicerades. För att kunna ordna alla ändringar som sker, har 
SAB-kommittén planerat sedan 1984 att ge en ny upplaga ungefär vart tionde 
år. Den nya upplagan publiceras med en kontrollerad och reviderad text 
samtidigt som den innehåller alla nya ändringar i systemet.95 Den senaste 
versionen av SAB-systemet dvs. de

lnad från andra upplagor har den utarbetats av den nya Svensk 
biblioteksförenings kommitté för Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
(SAB-systemet), vilken grundades 2002. 

SAB-systemets struktur 
-systemet är ett universellt klassifikationssystem men till skillnad från 

DDC skäligen okänt utanför Sveriges gränser.96 
SAB-systemet består av ett ämnesordsregister och en systemetisk del. 

Ämnesordregister har som funktion att fungera som hjälpmedel vid 

p arkiskt indelade i underavdelningar ocrincip hier

                               
, s. 2. 
, s. 3. 
, s. 8. 

94 Berntsson, Göran, 1997
95 Berntsson, Göran, 1997
96 Berntsson, Göran, 1997
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vidareuppdelade.97 SAB-systemet använder bokstäver för huvudindelningen av 
klasserna och underavdelningarna. Det är i grund enumerativt men med tiden 
har 

ionerna som används för tilläggsbeteckningar 
vara numeriska. Detta innebär att koderna kan vara en blandning av både 

Mev

Francis Bacons gamla indelning som 
best

er titeln ”A 
classification and Subject Index form Cataloguing and Arranging the books 
and Pamphlets of a Library”.101 Den bestod av ett schema för tio huvudklasser 
med decimala underavdelningar som inte utgjorde mer än 921 kategorier och 
ett alfabetiskt ämnesregister.102 Sedan dess har det publicerats 22 upplagor av 
Dewey Decimal Classification, som systemet benämns idag. 

Indelningen av vetenskaperna som systemet bygger på återspeglar 1800-
talets allmänna kunskapssyn som inte längre stämmer med de discipliner som 
finns idag inom universitetsvärlden.103 Detta gör, enligt Miguel Benito, att det 
finns en viss obalans mellan ämnena men, tack vare de nya omplaceringar och 

                                                

systemet utvecklats och idag erbjuder det också ett antal 
tilläggsbeteckningar som öppnar/ökar möjligheten att uttrycka olika aspekter 
på ett ämne.98 Genom att använda dem blir systemet mer flexibelt och 
mångsidigt. Däremot kan notat

latinska bokstäver och arabiska siffror. 

Presentation av DDC 
il Dewey arbetade som assistent på biblioteket vid Amherst College i 

Massachusetts. Han utarbetade ett klassifikationssystem som var bättre 
ampassat till bibliotekets behov och som var baserat på en tro på och vilja till 
att dela in all dokumenterad mänsklig kunskap i en decimal struktur.99 
Uppdelningen av ämnena i systemet var ingen innovation, den byggde på W.T. 
Harris system som i sin tur grundades på 

od av följande tre huvudgrupper: Historia, Poesi och Filosofi. Det som var 
nytt var däremot att ämnenas koder inte längre angav placeringen i hyllorna, 
utan ämnenas inbördes relationer.100 

Den första upplagan publicerades anonymt 1876 und

 

edning. 

 s. 189. 
, s. 189. 

97 Se bilaga 1. 
98 Klassifikationssystem för svenska bibliotek. 8, 2006:1, inl
99 Hansson, 1999, s. 125. 
100 Benito, 2001,
101 Benito, 2001
102 Benito, 2001, s. 189. 
103 Benito, 2001, s. 189. 
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notationer som görs i nya reviderade upplagor, motsvarar systemet bättre 
dagens verklighet.104 

DDC är världens mest spridda klassifikationssystem. Det används av 
bibliotek i över 135 länder och har översätts till över 30 språk.105 Den senaste 

s 2003 och innehåller 999 kategorier. Den finns både i 
tryckt och i elektronisk form.106 

107 Systemet innehåller ytterligare sex 
tilläggstabeller108 med underindelningar som kan läggas till klassnummer för 

Notationer i DDC representeras enbart numeriskt med arabiska siffror 
okstäver är universella till sin karaktär.110 Varje ämne är 

presenterat av minst tre decimaler, där den första siffran representerar 

22:a utgåvan utgav

DDC – Systemets struktur 
DDC-systemet är hierarkiskt och var ursprungligen enumerativt men numera 
har det utvecklas i riktning mot facetterade system. 

DDC består av tio huvudklasser vilka är organiserade utifrån discipliner 
och forskningsområden och som tillsammans skall representera all världens 
kunskap. Varje huvudklass vidareindelas i tio avdelningar, och varje avdelning 
delas i sin tur in i tio sektioner.

att åstadkomma högre grad av specificitet.109 

vilka till skillnad från b
re
huvudklassen, den andra avdelningen och den tredje sektionen.  

                                                 
104 Benito, 2001, s. 189. 
105 Översikt över DDC: Dewey decimalklassifikation, s. 1. 
106 OCLC, Introduction to Dewey Decimal Classification, s. 1. 
107 Se bilaga 3.  
108 Se bilaga 4. 
109 Översikt över DDC: Dewey decimalklassifikation, s. 3. 
110 Benito, 2001, s. 192. 
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Jämförelse 

I följande avsnitt vill jag genom att jämföra och blottlägga de dominanta 
aspekterna hos båda systemen ge en tydlig bild av att det faktiskt är så att det 

system när det klassificerar. Resultaten 
kommer förhoppningsvis att visa att kulturen i det land som systemet 
härstammar rån finns represe strukturen. Jag er att ge 
res observationer 
tolknin

ingar som används i respektive system har helt olika indelning 
av discipliner. DDCs struktur är inte speciellt innovativ, den består av tio 
huvudavdelningar och de motsvarar indelningar som var aktuella under 1800-
talet. Som jag redan har nämnt är denna struktur grundad på de indelningar 
som W.T. Harris hade skapat i sitt system och som i sin tur var baserade på 
Francis Bacon indelning med tre huvudavdelningar: Historia, Poesi och 
Filosofi. 111 

När det gäller SAB-systemets huvudavdelningar var det 
klassifikationskommittén som bestämde vilken indelning och vilken storts 
notation som skulle vara aktuell. På 1920-talet fanns det i Sverige tre olika 
alternativ att välja emellan. Det första var alfabetisk notation, det andra var 
decimal notation och det tredje var det system som användes då vid de 

m det var det 

prioriteras en viss ideologi i respektive 

 f nterad i själva  komm
onemang och göra omkring dessa resultat för att underlätta 

gen. 

Jämförelse mellan SAB-systemet och DDC 

Huvudavdelningar 
 
De huvudavdeln

vetenskapliga biblioteken, där man utnyttjade förkortningar för att benämna 
klasser. Komittén bestämde sig för en alfabetisk notation, efterso

                                                 
111 Benito, 2001, s. 189. 
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som hade använts tidigare i Sverige i Grundkatalogen (GK)112, en katalog som i 
n tur var baserad på Accessionskatalogsystemet (AK).113 Indelningen av 

huvudklasser blev automatiskt baserad på den som Grundkatalogen hade.114 På 
i SAB-systemet och DDC. Att 

nvända bokstäver för huvudindelningen av klasserna och underavdelningarna 
i S C:s decimalsystem, har som fördel att 

ecialiserade
finns stor skillnad i mängden av huvudav ystemen. Se tabell 

B-syste DDC 

si

grund av detta val blev notationerna olika 
a

AB-systemet, till skillnad från DD
man kan förteckna ganska sp  ämnen med ett fåtal tecken.115 Det 

delningar mellan s
nedan.  

Tabell.1 SAB-systemet - DDC 

 SA met 
Huvudavdelningar 25 10 

Notationer Bokstaven oc Siffror h siffror 
Källa: SAB-systemet – Vertion 2006:1; DDC – Ve

an här observera en stor skillnad i att organisera disciplinerna i 
DC ryms historia och ge uvudklass 

 det i SAB-systemet finns en hel huvudklass till historia (K). 
uvudklass til ammans med lokal historia (N). Se 

                          

rsion 22 

Vi kan red
systemen. I D ografi tillsammans i en h
(900), medan
Däremot delar geografi en h ls
tabell 2 nedan.  

                       
systemet i Katalog över böcker som folk och skolbibliotek samt riksförbund som 

samhet kunna erhålla i statsbidrag: grundkatalog 1915-1916 (GK). (En överblick 
 bilaga i Joacim Hansson doktorsavhandling, s. 323.) 

cessionskatalog 28: Sveriges offentliga bibliotek: Stockholm, Uppsala, 
13. (AK) (En överblick över hela katalogen finns det som bilaga i Joacim Hansson 
s. 327.) 

4 Hansson, Joacim, 1996, Tillblivelsen av ”Klassifikationssystem för svenska bibliotek”, s. 57. 

112 Klassifikations
bedriva biblioteksverk
över hela katalogen finns det som
113 Klassifikationssystemet i Ac
Lund, Göteborg 19
doktorsavhandling, 
11

115 Benito, 2001, s. 227. 
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Tabell 2. Huvudavdelningar i SAB-systemet och DDC 

 
SAB-Systemet – Version 2006:1 DDC 

A – Bok och biblioteksväsen 000 - Datavetenskap, information & 
allmänna arbeten 

B – Allmänt och blandat 100 - Filosofi & psykologi  
C – Religion  200 – Religion  
D – Filosofi och psykologi 30 nskaperna 0 – Samhällsvete
E – Uppfostran och undervisning 400 – Språk 
F – Språkvetenskap 50  0 – Vetenskap
G – Litteraturvetenskap 600 – Teknologi 
H – Skönlitteratur 700 – Konst & rekreation 
I – Konst, musik, teater, film och 800 – Litteratur 
fotokonst 
J – Arkeologi 900 – Historia & geografi 
K – Historia  
L – Biografi med genealogi  
M – Etnografi, socialantropologi och  
etnologi 
N – Geografi och lokal historia  
O – Samhälls- och rättsvetenskap  
P – Teknik, industri och 
kommunikationer 

 

Q – Ekonomi och näringsväsen  
R – Idrott, lek och spel  
S – Militärväsen  
T – Matematik  
U – Naturvetenskap  
V – Medicin  
X – Musikalier  
Y – Musikinspelningar  
Ä - Tidningar  
 
Källa: SAB-systemet – Version 2006:1; DDC – Version 22 
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En sak till som måste kommenteras angående de olika distributionerna av 
discipliner som finns i båda systemen är att vissa discipliner skulle kunna hitta 
en motsvarande plats i DDC, men andra skulle tvingas att ändra sin plats från 

rbjuder. 

stemet och DDC 

den hierarkiska struktur som SAB-systemet e
Följande huvudavdelningar skulle kunna hitta en motsvarande plats i DDC: 

Tabell 3. Huvudavdelningar som behåller sin plats i hierarkin i SAB-sy

SAB-systemet DDC 
B – Allmänt och blandat 000 – Datavetenskap, information 

allmänna arbeten 
& 

C – Religion 200 – Religion 
D – Filosofi och psykologi 100 – Filosofi & psykologi 
F – Språkvetenskap 400 – Språk 
G – Litteraturvetenskap 800 – Litteratur 
I – Konst, musik, teater, film och 700 – Konst rekreation 
fotokonst 
K – Historia / N – Geografi toria 900 – Historia & Geografi , lokal his
O – Samhälls- och rättsvete 300 – Samhällsvetenskaperna nskap 
P – Teknik, industri och Kommunikationer 600 - Teknologi 
Källa: SAB-systemet – Version 2 rsion 22 

andra, alltså A – – Uppfostran och 
isning, H – Skönlitt L – Biografi med genealogi, 
tnografi, socialantrop logi, Q – Ekonomi och näringsväsen, 
rott, lek och spel, S – tik, U – Naturvetenskap, 
edicin, X – Musikali inspelningar och Ä – Tidningar, skulle 

 en annan place
fter den här jämföre davdelningarna kommer jag att 
era på båda systemen ria och presentera samt gå 

 skillnader och likhe dem. 

ia är en disciplin s kturen måste därför 
 sker i 

olika länder. Detta avsnitt är en jämförelse av historieavdelningar i SAB-
C med syfte att uppvisa hur systemet presenterar och 

006:1; DDC – Ve

Alla Bok och biblioteksväsen, E 
underv eratur, J – Arkeologi, 
M – E ologi och etno
R – Id  Militärväsen, T – Matema
V – M er, Y – Musik
behöva hitta ring i strukturen. 

E lsen mellan huvu
fokus s huvudavdelningar histo
igenom ter som finns hos 

Avdelningen Historia i SAB-systemet och i DDC 
Histor
uppdateras för att visa alla politiska och geografiska förändringar som

om ändras konstant och stru

systemet och i DD
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organiserar ämnet historia ilden speglar det samhälle 
stemen representerar

lningen historia i S
 kunna ge möjligheten att tydligt förstå strukturen i avdelningen historia, 

ftersom den är en av  31 underavdelningar, 
 jag i detta avsnitt pres ad i fyra enheter. 
en första enheten är  betecknar först och 

ningar o m ges i de allmänna 
logiska tilläggsbeteck en den omfattar 
andra aspekter och ätt kan man observera att den 

ka forntiden, Egypten ar sin egen plats här. 
nande sätt finns det v er, såsom korstågen 
 båda världskrigen, s enterade i denna avdelning.117 

 4. Allmän historia (K.2 – 

för att kunna se om den b
som sy . 

Avde AB-systemet 
För att
och e de största i hela systemet med
skall entera den del

D allmän historia (K.2--K.6). Den
främst tidsbestäm ch följer instruktioner so
krono ningarna (.2--6 ”tidstillägg”)116, m
också händelser. På så s
grekis  och den romerska forntiden h
På lik issa gränsöverskridande händels
och de om är repres

Tabell K.6) i SAB-systemet 

K Historia 
K.2  Forntiden 
K.21  Egypten 
K.22  Främre Asien 
K.221 Mesopotamien 
K.223 Syrien, Fenicien och Palestina 
K.224 Kartago 
K.226 Mindre Asien 
K.227 Araberna under forntiden 
K.228 Perserriket 
K.23 -- K.26 Antikens historia 
K.23 Antikens historia 
K.24 Den grekiska forntiden 
K.241 Före ca 500 f Kr 
K.243 Den klassiska tiden ca 500-336 f Kr 

Den helleniska tiden ca 336 – 31 f Kr K.245 

K.246 Romartiden 31 f Kr -476 e Kr 
K.249 Särskilda grekiska stater 

                                                 
116 Se bilaga 2 
117 Berntsson, 1997, s. 36. 
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K.26 Den romerska forntiden  

K.261 Konungatiden och republiken till 31 f Kr 
K.264 Kjesartiden 31 f Kr – 476 e Kr  
K.268 Italien (utom Romerska riket) 
K.269 ts provinser Romerska rike
K.29 Germanerna under forntiden 
K.3 Medeltiden  
K.31 santinska riket 395 – 1453 By
K.32 a väldet 622 -1517 Arabisk
K.33 re medeltiden ca 476 -1050 Äld
K.331 Folkvandringarna 
K.333 rolingiska riket 752 – 911 Ka
K.35 ögmedeltiden ca 1050 -1300 H
K.351 Korstågen 
K.38 00 -1500 Senmedeltiden ca 13
K.4 Nya tiden 
K.41 1500 - 1648 
K.43 1789 1648 - 
K.45 1789 - 1815 
K.46 1815 - 1914 
K.5 1914 - 
K.51 rsta världskriget 1914 - 1918 Fö
K.52 Mellankrigstiden 1918 -1939 
K.54 Andra världskriget 1939 -1945 
K.54a Politisk historia 
K.54b Militär historia 

Propaganda K.54c 
K.55 1945 - 
K.58 1980 - 
K.59 1990 - 
K.6 2000 - 
 

Källa: SAB-systemet – Version 2006:1 

Den andra enheten omfattar särskilda länders och områdens historia (Ka--Ks). 
Den är geografiskt indelad och i den följer varje land i sin tur en kronologisk 
indelning, som baseras på de allmänna tidstillägg som nämnts tidigare.  
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Tabell 5. Särskilda länders och områdens historia. Enhet (Ka--Ks) 

Klass K – Historia – SAB-systemet 

K - Historia 

Ka -- Kn  - Europa 

Ka – Europa: Allmänt 

Kb -- Kd – Norden: Allmänt 

Kb – Norden: Allmänt 

Kc – Sverige 

Kd – Övriga Norden 

Ke – Brittiska öarna 

Kf – Mellaneuropa 

Kg – Nederländerna, Belgien och Luxemburg 

Ki – Italien 

Kj – Frankrike 

Kk -- Kl – Iberiska Halvön 

Kk – Spanien 

Kl – Portugal 

Km – Östeuropa 

Kn – Balkanländerna 

Ko - Asien 

Kp – Afrika 

Kq – Amerika 

Kr – Oceanien 

Ks – Polarländerna 

 
Källa: SAB-systemet – Version 2006:1 

Den kronologiska indelningen som har gjorts av länderna kan variera. 
Exempelvis är den indelningsgrund som har följs angående Sverige här väldigt 
detaljrik i jämförelse med den som har gjorts över andra länder. Den följer 
regentländer medan den indelning som har gjorts för att dra gränser mellan 
olika sifferbeteckningar i andra länder följer händelser i respektive lands 
historia. Denna struktur, som Berntsson påpekar, får konsekvensen att samma 
siffror kan ha olika innebörd beroende på vilket lands historia det gäller. 
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Därför är det viktigt att noggrant följa alla anvisningar som ges angående varje 
land. Se tabellen 6. 
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Tabell 6. Indel
systemet 

ning av Sveriges, Spaniens, Mexicos och Brittiska öarnas historia i SAB-

Kc - Sverige – SAB-systemet Kk – Spanien – SAB-systemet 

Kc.2 – Forntiden till ca 1060 Kk.2 - Forntiden till ca 400-711 

Kc.3 – Medeltiden ca 1060-1520 Kk.3 Medeltiden 711-1479 – 

Kc.31 – Äldre medeltiden ca 1060-1319 Kk.4 – Nya tiden 1479 

Kc.34 – Senare medeltiden ca 1319-1520 Kk.41 – 1479 -1648 

Kc.4 – Nya tiden 1520 -  Kk.43 – 1648 - 1789 

Kc.41 - Vasatiden 1520-1611 Kk.45 – 1789 - 1815 

Kc.411           GustavVasa 1521-1560 Kk. 46 – 1815 – 1914 

Kc.413 Erik XIV 1560 -1568 Kk.5 – 1900-talet 

Kc.415 Johan III 1568 -1592 Kk.51 – 1914 -1918 

Kc.417 Sigismund 1592 -1599 Kk.52 – 1918 - 1931 

Kc.418  Karl IX 1599 - 1611 Kk.53 – 1931 -1939 

Kc.42 -  Stormaktstiden 1611 - 1718 Kk.54 – 1939-1945 

Kc.421 Gustav II Adolf 1611-1632 Kk.55 – 1945 - 

Kc.423 Kristina 1632-1654 Kk.57 – 1975 - 

Kc.425 Karl X Gustav 1654-1660 Kk.59 – 1994 - 

Kc.426 Karl XI 1660-1697 Kk.6 – 2000 - 

Kc.428 Karl XII 1697-1718 Kkf - Baskernas historia 

Kc.43 - 1700-talet Kki - Andorra 

Kc.44 Frihetstiden 1718-1772 Kkk - Gibraltar 

Kc.441 Ulrika Eleonora 1719-1720 onialväldet Kky – Det spanska kol

Kc.442 Fredrik I 1720-1751  

Kc.445 Adolf Fredrik 1751-1771 Kqc – Mexico, Centralamerika och Västindien 

(kronologisk uppdelning) 

Kc.45 - Gustavianska tiden 1772-1809 Kqc.3 - Före 1492 - 

Kc.451 Gustav III 1771-1792 Kqc.4 – 1942 - 

Kc.455 Gustav IV Adolf 1792-1809 Kqc.46 – 1821 - 

Kc.46 - 1800-talet Kqc.5 – 1900-talet  

Kc.47 – 1809-1844 Kqc.55 – 1945 - 

Kc.48 – 1844-1865 Kqc.58 – 1980 - 

Kc.49 – 1865-1905 Kqc.59 – 1990 - 

Kc.5 – 1905- Kqca – Mexiko – SAB-systemet  

Kc.5 Kqca.46 – 1823-1911 1 – 1914-1918 

Kc.5 Kqca.5 – 1911 - 2 – 1918-1939 
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Kc.5  4 – 1939-1945 

Kc.55 – 1945- Ke – Brittiska öarna  

Kc.58 – 1980- Ke.2 – Före 1066 

Kc.59 – 1990- Ke.3 – Medeltiden 1066 - 1485 

Kc.6 – 2000- Ke.31 – 1066 - 1154 

Kcs   Samernas historia: allmänt Ke.32 – 1154 – 1399 

Kcs.2  Forntiden till ca 1050 Ke.33 – 1399 - 1485  

Kcs.3 Medeltiden ca 1050-1520 Ke.4 – Nya tiden 1485 - 

Kcs.4 – Nya tiden ca 1520 -  Ke.41 – 1485 - 1603 

Kcs.46 – 1800-talet Ke.42 – 1603 - 1714 

Kcs.5 – 1900-talet Ke.44 - 1714 -1815 

Kcs.51 – 1914-1918 Ke.46 – 1800-1914 

Kcs.52 – 1918-1939 Ke.5 – 1914 - 

Kcs.54 – 1939-1945 Ke.51 - 1914 - 1918 

Kcs.55 – 1945 - Ke.52 -1918 – 1939 

Kcs.58 – 1980 - Ke.54 - 1939 – 1945 

Kcs.59 – 1990 - Ke.55 - 1945 - 

Kcs.6 – 2000 -  Ke.58 – 1980 - 

Kcs-c – Samernas historia: Sverige Ke.59 – 1994 - 

Kcs-db - Samernas historia: Norge  Ker - Wales 

Kcs-dd - Samernas historia: Finland Kes - Skottland 

Kcs-ma - Samernas historia: Ryssland Ket - Irland 

Kcx - Svenskar i utlandet Keta - Eire 

 Ketb - Nordirland 

 Kex – Engelsmän i utlandet 

 Key – Det brittiska kolonialväldet 

Källa: SAB-systemet – Version 2006:1 

Den tredje rubriken innefattar kultur-, social och ekonom
 (Ky) tar hand om de historiska 

aperna. 

ltur, social och ekonomisk historia och Historiska hjälpvetenskaper i SAB-

 kulturhistoria 

isk historia under 
beteckningarna (Kt--Kv) och den fjärde
hjälpvetensk

Tabell 7. Ku
systemet  

Kt – Allmän

Ku – Allmän socialhistoria 

Kv – Allmän ekonomisk historia 
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Ky – Historiska hjälpvetenskaper 

 Källa: SAB-systemet – Version 2006:1 

gen historia i SAB-syst et finns det ytterligare särskilda 
 för de allmänna tilläggen geografi, tid, innehåll, innehållslig form 

r. 
drag strukturen so  finns för avdelningen historia, men 
många aspekter oc  skall lyftas fram för att 

ör analysen. Joacim Hansson poängterar i sin studie 
r gjorts i SAB ger en helt dominerande plats till den 

uropeiska historien.118 Det räcker med att titta på de underavdelningar som 
d om Europa medan andra 

kontinenter representeras med bara en underavdelning: Ko till Asien, Kp till 

ciplines 

På avdelnin em
instruktioner
och monografie

Detta är i stora m
naturligtvis finns det h detaljer som
de har en stor betydelse f
att den distribution som ha
e
finns för att kunna bekräfta det: Ka--Kn tar han

Afrika, Kq till Amerika och Kr till Oceanien. Se nedan. 

Tabell 8. Historieavdelningar i båda systemen 

Klass K – Historia – SAB-systemet Klass 900 –- Geography, History and Auxiliary Dis

- DDC 

K - Historia 900 - Geography, History and Auxiliary Disciplines 

Ka -- Kn  - Europa 910 - Geography and travel 

Ka – Europa: Allmänt 920 - Biography, genealogy and insignia 

Kb -- Kd – Norden: Allmänt 930 – History of ancient worlds to 499 

Kb – Norden: Allmänt 940 – General history of Europe Western Europe 

Kc – Sverige 950 – General history of Asia-Orient-Far East 

Kd – Övriga Norden 960 – General history of Africa 

Ke – Brittiska öarna 970 – General history of North America 

Kf – Mellaneuropa 980 - General history of South America 

Kg – Nederländerna, Belgien och Luxemburg 990 - General history of other parts of world, of 

extraterrestrial worlds Pacific Ocean islands 

Ki – Italien  

Kj – Frankrike  

Kk -- Kl – Iberiska Halvön  

Kk – Spanien  

Kl – Portugal  

Km – Östeuropa  

                                                 
118 Hansson, 1999, s. 168. 
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Kn – Balkanländerna  

Ko - Asien  

Kp – Afrika  

Kq – Amerika  

Kr – Oceanien  

Ks – Polarländerna  

Kt – Allmän kulturhistoria  

Ku – Allmän socialhistoria  

Kv – Allmän ekonomisk historia  

Ky – Historiska hjälpvetenskaper  

 
Källa: SAB-Systemet – Version 2006:1; DDC – Version 22 

En annan granskning som Hansson kommenterar är det som han har benämnt 
för ”ett närhetsperspektiv”, och som enligt hans tolkning visar en klar 
förflyttning som går från det svenska och nordiska över det europeiska till 
andra delar i världen. Vi bör samtidigt notera att det utrymme som Norden 
(Kb

nns ett omfattande innehållmässigt samband 
120 ör Europa är överrepresenterat kan 

vara att det säker finns mycket mer litteratur publicerad inom detta område. 
piskt exempel på ”the literary warrant”, alltså det litteraturbaserade 

 jag presenterade i avsnittet kritisk klassifikationsforskning och 

 vi har observ gare, som t ex att Europa har 
nde plats i systemet, visar att SAB-systemet är ett svenskt 

m och att det my  riktigt innehåller kulturella 
struktur. Men vi borde lägga märke till att den struktur som 

Hansson kommenterar i sin avhandling kommer direkt från den ursprungliga 

                            

--Kd) och speciellt Sverige (Kc) använder i systemet är väldigt 
betecknande.119 Detta visar att Europas representation är dominant på grund av 
den metod som tillämpas i SAB-systemet för att åstadkomma kortare koder och 
som sker på följande sätt: man gör ett avsteg från hierarkin genom att använda 
en så kallad sveprubrik vilken utrycker att det finns ett innehållsmässigt 
samband mellan de avdelningar som ingår i den. I detta fall är sveprubriken 
Ka--Kn och den indikerar att det fi
från Ka t o m Kn.  En annan orsak till varf

Det är ett ty
fenomen som
teori.  

Alla dessa detaljer som erat tidi
en hel dominera
klassifikationssyste cket
värderingar i sin 

                     

997, s. 10.  

119 Hansson, 1999, s. 168. 
120 Berntson, 1
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versionen av SAB-systemet. På den tiden fanns det säkert tydliga tendenser för 
nationalistisk temet var tänkt för 

å den te fanns samma tendens till 
o  hade i fråga om att skapa ett 

 för Sverige kan vara en av de orsaker som gör 
att avdelningen historia är strukturerad på ett speciellt sätt i jämförelse med 

om fortfarande råder idag.122 Detta 
beh

eller intresse av att visa en bild, eftersom sys
bara Sverige och eftersom det p tiden in
globalisering som idag. Den makt som k mmittén
unikt klassifikationssystem bara

andra länders struktur. Stefan Bohman påpekar i sin artikel att 
historieförklaringar kan tolkas och användas med olika syften, som kan vara 
sociala eller politiska. Han menar att det att ha makt innebär att ha 
tolkningsföreträde till historien och att historia kan användas också för 
skapandet av identiteter.121 Emellertid är det viktigt att framhäva att den 
struktur som fanns då är den struktur s

över inte vara en negativ aspekt av systemet, tvärtom kan detta betraktas 
som ett logiskt och naturligt struktur i vilket man har Sverige som 
utgångspunkt. Det faktum att strukturen finns ännu idag efter så många 
upplagor kanske kan tolkas som att detta är den struktur som man vill ha och 
behålla i systemet. 

Däremot, när det gäller andra aspekter, utvecklas eller anpassas systemet 
till för ändringar som sker över tiden när så behövs. Ett exempel på detta är den 
gamla sektionen Ks som då representerade Judarnas historia i allmänhet och 
som hade en politisk vinkel med sin explicita plats för den s.k. ”judefrågan”.123 
Nu mera finns inte Ks med detta innehåll, den underavdelningen tar hand om 
Polarländerna och judarnas historia är spridd i avdelningen enligt de 
anvisningar som ges i systemet.124 

Tabell 9. Judarnas Historia 

Ämnesord SAB-Kod 
Judar  
Judar – barn- och ungdomslitteratur  
Judar – Polen – 1940-talet Koafh 
Judar – Ukraina Koafh 
Judar – Östeuropa Mn 
Judar – historia  Koafh 

                                                 
121 Bohman, 2000, s. 32. 

. 122 Se Bilaga 1
123 Hansson, 1999, s. 168. 
124 Se tabell 5 
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Judar – historia – 70 e Kr K.223 
Judar – historia – forntiden K.223 – Koafh.2 
Judar – historia – före 1200 f Kr  K.223 
Judar – historia – Portugal - medeltiden Koafh 
Källa: Svenska ämnesord, databasen 

Ett annat fenomen som påpekats i Hansson doktorsavhandling är den 
indelningsgrund som har följts av Sveriges historia.125 Den baseras på att skapa 

eller indirekt relatera till konungalängden. 

et. I denna kontext kan det samtidigt 
ock

nheter om både vårt individuella och gemensamma 
förf

temet 
idag. Detta innebär att den struktur som finns idag fortfarande följer samma 
principer som fanns i första upplagan. Det är viktigt att uppmärksamma att den 
typen av indelning finns fram till 1800-talet, för senare perioder tillämpas 
samma princip i Sverige som i andra länder.127  

                                                

en kronologi genom att direkt 
Hansson syftar här på det innehåll som presenteras mer än på själva strukturen 
till skillnad från Bengtson, och menar att en sådan indelningsprincip kan tolkas 
som ett latent maktperspektiv i systemet.  

Jag skulle vilja hävda att det fenomenet kan ses som ett uttryck för att den 
kultur som står i centrum är den svenska kulturen, men detta behöver inte ha ett 
maktsyfte. Det kan visa på en fördjupning i samband med ansträngningen att 
klassificera Sveriges historia som ämne, eftersom det är den historia som 
tillhör till det land som har skapat system

så innebära ett sätt att visa en gemensam nationell historisk identitet som i 
detta fall reflekteras i den gemensamma historien. Knut Kjeldstadli förklarar i 
sin bok Det förflutna är inte vad det en gång var att vi alla behöver ha ett 
minne och en del erfare

lutna för att kunna se oss själva i ett sammanhang och få en känsla av 
tillhörighet. Han påstår att känslan av historisk gemenskap är god och positiv 
och att det är det nationella arvet som ger oss vår identitet.126 På samma sätt 
kan man konstatera att DDC har valt att representera Amerika i två 
huvudavdelningar istället för en, och som jag kommer att visa senare inträffar 
detta fenomen också i DDC när systemet klassificerar olika länder.  

Här kan man återigen notera att även om det problemet (om man ska kalla 
det för problem) har identifierats görs det inte någon ändring i SAB-sys

 

nut, 1992, Det förflutna är inte var det en gång var, s. 23-24. 
ssystem för svenska bibliotek. 8, s. 203-204. 

125 Se tabell 4 
126 Kjeldstadli, K
127 Klassifikation
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Detta markerar däremot att de principer som följts inte varit tillämpade på 
gjorts i den 

sista version av SAB-systemet i avdelningen historia är några utbyggnader som 
ex. Kc.6 för år 2000-, och Kcs som innehåller Samernas historia. Den 

sistnämnda är ett exempel på den utveckling som visar att systemet ampassar 
sig till olika perioder. Den fanns inte förut men idag är samernas historia 
representerad i systemets struktur. 

Avdelningen Historia i DDC 
DDC har en indelning i klass 900 där systemet samlat ihop tre ämnen: 
geografi, historia och biämnen (Auxiliary Disciplines). Strukturen som finns i 
de hundra sektionerna visar en annorlunda planering av kunskaperna än i SAB-
systemet.128 De första tio sektionerna är organiserade på följande sätt: den 
första divisionen (900.1-.9) visar de standarindelningar som tillämpas både till 
geografi och historia.129 Standarindelningar enbart till historiska sektioner hittar 
vi i (901-903, 904-908). Sektion 904 används till samlingsverk och händelser 
och 909 är reserverad till världshistoria. 

Division 910-919 täcker geografi och resor och division 920-929 tar hand
två sista divisionerna har båda en hel 

et: N-geografi och lokal historia respektive L-

historia under division 930-939, Moderna 
värl

      

ett konsekvent/principfast sätt. Andra ändringar som hittills har 

t 

 
om biografi, genealogi och insignier. De 
huvudavdelning i SAB-system
biografi med genealogi. 

Alla andra divisioner som återstår i klassen 900 används enbart för 
historia. Indelningen av länderna görs enligt instruktioner som ges i tabell 2 på 
följande sätt: Gamla världens 

den och Utomjordiska världar under 940-990 enligt följande: Europas 
historia 940-949, Asiens historia; Fjärran Östern 950-959, Afrikas historia 960-
969, Nordamerikas historia 970-979, Sydamerikas historia 980-989 och Övriga 
områdens historia 990-999130. Underavdelningar som finns i DDC skiljer sig 
mycket ifrån dem i SAB-system, framför allt indelningen av kontinenter. 

                                           
128 Se bilagor 1 och 2.  
129 Se bilaga 3. 
130 Se bilaga 3.  
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Bild 1. Avdelningen historia – Placering av Kontinenter i DDC - SAB-systemet 

 

  
 
Källa: SAB 2006:8 – DDC22 

Som man kan se i bild 1, presenterar SAB-systemet redan här alla europeiska 
länder. De placeras på samma nivå i den hierarkiska strukturen som 

 
Oceanien (Kr) eller Afrika (Kp). 

nenten och delar de sätt: Nordamerikas 
ch Sydamerikas historia (980). Således ger DDC större plats till 

truktur väljer att 
anien i en underklass under sektionen (990) och delar den i fyra 

ya Zeeland, 994 – 
Guinea och 996 – Övriga delar av Stilla h

Utifrån dessa undersökningar förefall
helt dominant utrymme i avdelningen i ecis som Amerika i 

DC.  
På samma sätt som i SAB-systemet s ar i DDC med varje ny 

pplaga som publiceras. Ändringarna s

kontinenterna och på grund av detta är Italien (Ki) på samma nivå som

Beträffande DDC kan konstateras att sy
den amerikanska konti

stemet erbjuder två avdelningar till 
den på följan

historia (970) o
Amerika, precis som SAB-systemet gör m
placera Oce

ed Europa. DDC:s s

sektioner: 993 – N Australien, 995 – Melanesien; Nya 
avet; Polynesien. 
er det som att Europas historia får ett 
SAB-systemet pr

D
ker förändring

u om görs har som syfte att anpassa 
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systemet till de nya krav som presenteras t nämna 
ågra av de justeringar som har gjorts i kl

 
DDC 20 – Geography and history 
DDC 22 – Geography, history and auxilia
 
DDC 20 – History of ancient world 
DDC 22 – History of ancient worlds t
 
DDC 20 – General history of Asia; Fa
DDC 22 – General history of Asia – O
 
DDC 20 – General history of other are
DDC 22 - General history of other restrial 
worlds Pacific Ocean islands 

Om vi nu tittar lite närmare på den indelning av Amerika som görs i båda 

Tabell 10. Amerikas struktur i SAB-systemet och i DDC 

i alla ämnena. Jag kommer at
n ass 900. 

ry disciplines  

o ca. 499 

r East 
rient – Far East  

as 
parts of the world, of extrater

systemen Amerika kan vi konstatera att DDC ger ett större utrymme till sina 
länder. På samma sätt kan vi observera att utrymmet som SAB-systemet ger till 
Amerika är väldigt begränsat i jämförelse med det som ges i DDC. Se nedan. 

 

Amerika – SAB-systemet Amerika - DDC 
Kq 970 - History of North America 

Kqa - Förenta staterna 971 - Canada 
Kqb - Kanada 9 co 72 - Middle America – Mexi
Kqc- Mexico, Centralamerika och 9
Västindien 

73 - United States 

Kqd - Sydamerika 974 - Northeastern United States (New 
England and Middle Atlantic states) 

 975 - Southeastern United States (South 
Atlantic states) 

 976 - South central United States - Gulf 
Coast states 

 977 - North central United States - Lake 
states 
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 9  States 78 - Western United
 979 - Great Basin and Pacific Slope 

region of United States – Pacific Coast 
states 

 980 - History of South America 
 981 – Brazil 
 982 – Argentina 
 983 – Chile 
 984 – Bolivia 
 985 – Peru 
 986 – Colombia and Ecuador 
 987 – Venezuela 
 988 – Guiana 
 989 – Paraguay and Uruguay 
 
Källa: SAB-Systemet – Version 2006:1; DDC – Ver

 finns i SAB-
tt den är helt annorlunda i DDC och precis 

et gör med andra länder är Sverige indelat efter historiska 
perioder.  

ge i SAB-systemet och DDC 

sion 22 

Jag kommenterade tidigare den indelning av Sverige som
systemet. I följande tabell kan vi se a
som SAB-system

Tabell 11. Sveri

Kc - Sverige – SAB-systemet 948.5 Sweden – DDC  

Kc.2 – Forntiden till ca 1060 948.5 Sweden 

Kc.3 – Medeltiden ca 1060-1520 948.501 Early history to 1523 

Kc.31 – Äldre medeltiden ca 1060-1319 Ancient history to 481 948.501.2 

Kc.34 – Senare medeltiden ca 1319-1520 948.501.4 Viking period, ca.800- ca.1050 

Kc.4 – Nya tiden 1520 -  948.501.8   Ca. 1050-1523 

Kc.41 - Vasatiden 1520-1611 948.502   P. of House Vasa, 1523-1654  

Kc.411           GustavVasa 1521-1560 1523-1809 948.503      

Kc.413 Erik XIV 1560 -1568 Period of Vasa,1523-1611 948.503.2   

Kc.415 Johan III 1568 -1592 948.503.4 Age of Greatness,1611-1718 

Kc.417 Sigismund 1592 -1599 948.503.6 Age of Freedom,1718-1772 

Kc.418  Karl IX 1599 - 1611 Gustavian Period, 1772-1809 948.503.8 

Kc.42 -  Stormaktstiden 1611 - 1718 1809-1905 948.504      

Kc.421 Gustav II Adolf 1611-1632 1905-1999 948.505      
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Kc.423 Kristina 1632-1654 948.505.1 1905-1945 

Kc.425 Karl X Gustav 1654-1660 48.505.3 1945-1969 9

Kc.426 Karl XI 1660-1697 948.505.4 1970-1999 

Kc.428 Karl XII 1697-1718 948.506      2000- 

Kc.43 - 1700-talet 948.6  Southern Sweden (Götland) 

Kc.44 Frihetstiden 1718-1772 948.7  Central Sweden (Svealand) 

Kc.441 Ulrika Eleonora 1719-1720 948.8  Northern Sweden (Norrland) 

Kc.442 Fredrik I 1720-1751  

Kc.445 Adolf Fredrik 1751-1771  

Kc.45 - Gustavianska tiden 1772-1809  

Kc.451 Gustav III 1771-1792  

Kc.455 Gustav IV Adolf 1792-1809  

Kc.46 - 1800-talet  

Kc.47 – 1809-1844  

Kc.48 – 1844-1865  

Kc.49 – 1865-1905  

Kc.5 – 1905-  

Kc.51 – 1914-1918  

Kc.52 – 1918-1939  

Kc.54 – 1939-1945  

Kc.55 – 1945-  

Kc  .58 – 1980- 

Kc.59 – 1990-  

Kc.6 – 2000-  

Kcs   Samernas historia: allmänt  

Kcs.2  Forntiden till ca 1050  

Kcs.3 Medeltiden ca 1050-1520  

Kcs.4 – Nya tiden ca 1520 -   

Kcs.46 – 1800-talet  

Kcs.5 – 1900-talet  

Kcs.51 – 1914-1918  

Kcs.52 – 1918-1939  

Kcs.54 – 1939-1945  

Kcs.55 – 1945 -  

Kcs.58 – 1980 -  

Kcs.59 – 1990 -  

Kcs.6 – 2000 -   
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Kcs-c – Samernas histori  a: Sverige 

Kcs-db - Samernas historia: Norge   

Kcs-dd - Samernas historia: Finland  

Kcs-ma - Samernas historia: Ryssland  

Kcx - Svenskar i utlandet  
 
Källa: SAB-Systemet – Ve on 22 

representerat i båda system  tillhör Centralamerika 
 har haft en speciell politisk historia. De har bytt sina politiska ledare 

 varje politisk adm

en vi kan observera att här är alla nationella ledare representerade på sam

oncist.  

abell.11: Central Ameri t och DDC 

SAB-systemet Mexico 

rsion 2006:1; DDC – Versi

Givetvis kan jag inte jämföra Sverige med Amerika som är en hel kontinent, 
och på grund av detta kommer jag att titta närmare på hur México är 

en. México är ett land som
och som
väldigt ofta på grund av bl.a. ett oroligt politiskt klimat. Vi kan observera i 
nästa tabell att indelningen som
genom

 görs i DDC är väldigt detaljerad och går 
inistrationsperiod med deras respektive 

representanter. I Méxicos fall är det inte kungar som i Sverige i SAB-systemet, 
m ma 
sätt. Å andra sidan är det utrymme som SAB-systemet ger till México väldigt 
k

T ca – Mexico i SAB-systeme

 

Kqc- Mexico, 

entralamerika och 

Västindien 

C

972 - Middle America – Mexico 

Kqca - Mexico 972.01 – Early history to 1519 

Kqca.46 – 1823-1911    972.016 – Classical periord, ca. 100-ca.900 

Kqca.5 -1911- 017 – Ca. 900-1325    972.

    972.018 – Aztec periord, 1325-1519 

 1810 972.02 – Conquest and colonial period, 1519-

 972.03 – Revolutionary period and periord of independence, 1810-1822 

 972.04 – Periods of first empire and republic, 1822-1845 

 972.05 – Period of war with United States, 1845-1848 

 972.06 – Period of reaction and reform, 1848-1861 

 972.07 – Period of European intervention, 1861-1867 

 972.08 – Period of Republic, 1867- 
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    972.081 – 1867-1917 

       972.081 2 – 1867-1876 

       972.081 4 – Porfiriato131, 1876-1910  

       972.081 6 – Period of Mexican Revolution, 1910-1917 

    972.082 – 1917-1964 

       972.082 1 – Administrations of Venustiano Carranza and Adolfo de la 

Huerta, 1917-1920 

       972.082 2 – Administration of Alvaro Obregón, 1920-1924 

       972.082 3 – Administration of Plutarco Elías Calles, 1924-1928 

       972.082 4 – Administrations of Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, 

o L. Rodríguez, 1928-1934 Abelard

       972.082 42 -          Administration of Emilio Portes Gil, 1928-1930 

       972.082 43 -          Administration of Pascual Ortiz Rubio, 1930-1932 

       972.082 44 -          Administration of Abelardo L. Rodríguez 1932-1934 

       972.082 5 -      Administration of Lázaro Cárdenas, 1934 -1940 

       972.082 6 -      Administration of Manuel Avila Camacho, 1940-1946 

       972.082 7 -      Administration of Miguel Alemán, 1946-1952 

       972.082 8 -      Administration of Adolfo Ruiz Cortines, 1952-1958 

       972.082 9 -      Administration of Adolfo López Mateos, 1958-1964 

    972.083 – 1964 – 2000 

       972.083 1 -       Administration of Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970 

       972.083 2 -       Administration of Luis Echevarría, 1970-1976 

       972.083 3 -       Administration of José López Portillo, 1976-1982 

       972.083 4 -   Administration of Miguel de la Madrid Hurtado, 1982-

1988 

       972.083 5 -      Administration of Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994 

       972.083 6 -    Administration of Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994-

2000 

       972.[083 7] -    Administration of Vicente Fox Quesada, 2000 - 

                                   Relocated to 972.0841 

       972.084  -  Administration of Vicente Fox Quesada, 2000 – [formerly 

972.0837] 

 
Källa: SAB-Systemet – Version 2006:1; DDC – Version 22 

                                                 
131 Porfiriato: Administration of Porfirio Díaz, 1876-1880, 1884-1910 
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Som kuriosa kan vi konstatera genom att observera hur indelningen av England 
ion i DDC inte är riktigt 

nde historieprocess som vi 
ch England har varit eller är 
ng som följer regentlängderna 

14 samt ovan tabell 

and Wales och Spanien ser ut att klassifikat
konsekvent heller. Båda dessa länder har en likna
haft i Sverige på grund av att både Spanien o
monarkier men i deras fall finns det en indelni
medan detta inte tillämpas i fråga om Sverige. Tabell 13-
12. 

Tabell 13. Englands historia indelning i DDC. 

 
942 – England and Wales 
942.01 – Early history to 1066 
942.(012)     Ancient history of southern Britain to 410 
942.013        Pre-Anglo-Saxon period, 410-     449 
942.014        449-ca. 600  
                              Including reign of King Arthur 
942.015        Period of Heptarchy, ca. 600-829 
942.015 3              Supremacy of Northumbria, 603-685 
942.015 7              Supremacy of Mercia, 757-796 
942.016  emacy of Wessex, 829-924      Supr  
942.016 1              Reign of Egbert, 829-839 
942.016 2              Reign of Ethelwulf, 839-858 
942.016 3              Reign of Ethebald, Ethelbert, Ethelred I, 858-871 
942.016 4              Reign of Alfred the Great, 871-899 
942.016 5              Reign of Edward the Elder, 899-924 
942.017         Reigns of Saxon kings of England, 924-1016 
942.017 1              Reign of Athelstan, 924-940 
942.017 2              Reigns of Edmund I, Edred, Edwy, 940-959 
942.017 3  Reigns of Edgar and Edward th             e Martyr, 959-978 
942.017 4              Reigns of Ethelred II and Edmund II, 978-1016 
942.018          Reigns of Danish kings, 1016-1042 
942.018 1              Reign of Canute, 1016-1035 
942.018 2              Reign of Harold I, 1035-1040 
942.018 3              Reign of Hardecanute, 1040-1042  
942.19 1042-1066 
                                    Including reign of Harold II, 1066 

d the confessor, 1042-1066                                     Class here reign of Edwar
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942.02          an period, 1066-1154    Norm
942.021                Reign of William I, 1066-1087 
942.022                Reign of William II, 1087-1100 
942.023        eign of Henry I, 1100-1135         R
942.024                Reign of Stephen, 1135-1154 
942.03             Period of House of Plantagenet, 1154-1399 
942.031                Reign of Henry II, 1154-1189 
942.032                Reign of Richard I, 1189-1199 
942.033                Reign of John, 1199-1216 
942.034                Reign of Henry III, 1216-1272 
942.035                Reign of Edward I, 1272-1307 
942.036  Reign of Edward II, 1307-1327               
942.037  Reign of Edward III, 1327-1377               
942.038                Reign of Richard II, 1377-1399 
942.04             Period of Houses of Lancaster and York, 1399-1485 
942.041  Reign of Henry IV, 1399-1413               
942.042   Reign of Henry V, 1413-1422              
942.043                Reign of Henry VI, 1422-1461 
942.044                Reign of Edward IV, 1461-1483 
942.045 Reign of Edward V, 1483  
942.046                Reign of Richard III, 1483-1485 
942.05 od of House of Tudor, 1485-1603 Peri
942.051                Reign of Henry VII, 1485-1509 
942.052 eign of Henry VIII, 1509-1547 R
942.053                Reign of Edward VI, 1547-1553 
942.054  eign of Mary I, 1553-1558               R
942.055  eign of Elizabeth I,  1558-1603 R
942.06-.08       House of Stuart and Commonwealth periods to present, 1603- 
942.062 Reign of Charles I, 1625-1649 
Källa: DDC 22 

a indelning de tabell. 

Tabell 14. Spaniens historia indelning i DDC 

Observer en av Spaniens historia i följan

946   Iberian Peninsula - Spain 
946.01           Early history to 711 
946.(012) Ancient history to 415 
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946.(012 1) Early history to ca. 1000 B.C. 
946.(012 2)             Period of Greek, Phoenician, early Celtic and Germanic conta
                                  ca. 1000-218 B.C.         

cts, 

946.(012 3) Roman period, 218 B.C.- 415 A.D. 
946.02           Period of Moorish dynasties and reconquest, 711-1479 
946.03 Reign of Ferdinand V and Isabella I, 1479-1516 
946.04 Period of House of Habsburg, 1516-1700  
946.042       Reign of Charles I, 1516-1556 
946.043       Reign of Philip II, 1556-1598 
946.05 Later period of House of Habsburg and period  of House of Bourbon,  
                      1598-1808             
946.051 Later period of House of Habsburg, 1598-1700 
946.052 Reign of Philip IV, 1621-1665 
946.053                Reign of Charles II, 1665-1700 
946.054 1700 - 1808 
946.055 Reign of Philip V, 1700-1746 
946.056 Reign of Ferdinand VI, 1746-1759 
946.057  Reign of Charles III, 1759-1788 
946.058 Reign of Charles IV, 1788-1808 
946.06 Period of Peninsular War and rule of Joseph Bonaparte, 1808-1814 
946.07 1814-1931 
946.072 Reigns of Ferdinand VII an Isabella II, 1814-1868 
946.073                 1968-1874 
946.074 Reigns of Alfonso XII and Alfonso XIII, 1874-1931 
946.08 1931- 
946.081 Period of Second Republic, 1931-1939 
946.082 Period of Francisco Franco, 1939-1975 
946.082 4 1939-1949 
946.082 5                      1950-1959 
946.082 6   1960-1969 
946.082 7                      1970-1975 
946.083 Reign of Juan Carlos I, 1975- 
Källa: DDC 22 

I förhållande till den struktur som finns bakom klassifikationen av den svenska 
historien i SAB-systemet har vi redan konstaterat att DDC gör en annan 
indelning av Sverige, en indelning som är mer neutral, men vi har också sätt att 
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det systemet inte är lika neutralt när det klassificerar historia från andra länder. 
Detta skulle inte vara en fördel om Sverige skulle övergå från SAB-systemet 
till DDC, eftersom Sveriges historia inte skulle vara representerad på samma 
sätt som den är idag i SAB-systemet, och inte heller lika bra representerad som 

 har presenterat här, vilka är representerade med 
mycket mera detaljer.    

 

de andra länder som jag
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Slutdiskussion 

Att ett system reflekterar sin kultur och sina värderingar i sitt sätt att 
strukturera kunskapen, är enligt min uppfattning ett fenomen som vi borde se 
som positivt och konstruktivt. Det innehåller vårt tankesätt, vår utveckling och 
vår 

 
gen

 del av vår kultur samt som en del av vårt 
kult

erfarenhet som i sin tur bygger på vår kunskap. En helt annan sak är att 
några av de diskurser eller idéer som systemet har i sin grund inte längre är 
aktuella, men detta är någonting som förmodligen kan ändras gradvis med de 
uppdateringar som sker med varje ny version av systemet, precis som vi har 
redan sett i jämförelsedelen. Samtidigt anar jag att vi genom att ändra 
klassifikationssystem i Sverige inte kommer att bli helt fria från olika 
principer, diskurser och idéer som finns i ett klassifikationssystem, tvärtom 
kommer vi att bli ”bjudna” att acceptera andra bakomliggande diskurser från 
andra klassifikationssystem.   

Som tidigare nämnts i samband med diskussionen om kultur och kulturarv 
kan man lyfta fram olika kulturuttryck i de artefakter som används i samhället

om att tillämpa vissa värdesystem som hör till det svenska sättet att tolka 
och förstå världen. De finns i SAB-systemet på ett implicit sätt och ligger 
bakom varje beslut som tagits i processen med att skapa och uppdatera 
systemet. Som exempel kan tas upp det val som sker när man bestämmer vilka 
böcker som skall publiceras i landet. Bakom det beslutet finns det redan en ram 
som karakteriserar och beskriver prioriteringar och villkor som existerar i vår 
kultur, just som Beghtol förklarar.   

Systemen ändras konstant och försöker följa den utveckling som sker i 
samhället. Ett system är en ”levande” artefakt som samlar erfarenheter och 
kunskaper. Det kan behandlas som en

urarv, speciellt om vi syftar på de tidigare versionerna av systemet. De 
innehåller de tankesätt som fanns i tidigare perioder, och som Eric de Grolier 
kommenterar, genom att studera dem i jämförelse med nya versioner kan vi se 
hur det svenska samhället har anpassat sig till nya tider. Detta fenomen kan, 
som jag tidigare visat, ses i den studie som Hansson har gjort. I den kan vi 
observera många faktorer som fortfarande tillhör den period i vilken systemet 
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utvecklades samtidigt som vi också kan se att annat har ändrats i de nya 
versionerna.  

Med den utveckling som sker idag i hela världen på grund av 
globaliseringen, är det oerhört viktigt att kunna följa och reflektera över alla 
änd

nstaterar att vi 
dela

ringar som sker i själva systemet. Denna utveckling kan säkert urskiljas 
bättre i ett klassifikationssystem som tillhör Sverige än i ett amerikanskt 
system som naturligtvis innehåller andra värderingar. Som vi redan har sett 
reflekterar DDC inte alla perioder och händelser i Sveriges historia. Om vi 
behåller SAB-systemet kommer det säkert mycket bättre att återspegla 
globaliseringens utveckling.  

En av de orsaker som har gjort att jag ville använda Hanssons studie i min 
uppsats är att i hans avhandling är det klassifikationssystemets förmåga att på 
samma gång spegla och konstruera en bild av det omgivande samhället som 
står i fokus, och inte dess funktion i det praktiska biblioteksarbetet.  
Anledningen till att jag har lagt tonvikt på begreppet ideologi i denna studie, 
även om det inte fanns bland de begrepp som jag utvecklade i teoridelen, är att 
Joacim Hansson använder det i sin studie med nästan samma syfte som jag 
använder mina begrepp kultur och kulturarv. Dessutom innehåller det på sätt 
och vis samma betydelse som begreppet kultur. Båda begreppen, alltså ideologi 
och kultur, ger oss möjlighet att förstärka vår identitet när vi ko

r, äger eller är överens med många aspekter som ingår i båda begreppen.    
När det gäller den ideologi som finns implicit i själva SAB-systemet kan 

det hända, som vi redan har konstaterat genom att läsa de olika synpunkter som 
Petra Söderberg har, att man kan vara eller inte vara överens med den bild av 
samhället som Hansson presenterar i sin studie. Men vi måste erkänna att han 
åtminstone lyckas visa att systemet speglar en ideologi som är representerad 
och finns i det, oberoende av den tolkning som man kan ge det. Det som jag 
vill komma fram till är att Hansson, precis som andra forskare från olika delar i 
världen har gjort med olika system, lyckats med att påvisa att SAB-systemet 
inte är något undantag och att det också representerar en ideologi och en bild 
av den kultur som det blev skapat i.  

Ideologierna som finns i ett samhälle är grunden för den kultur som skapas 
i det. Man har en tendens att koppla ihop begreppet kultur med någonting 
positivt, men i själva verket visar det sig att kultur reflekterar och innehåller 
alla möjliga sidor från ett land. Erfarenheter och kunskap bygger på alla sorters 
upplevelser. Därför är det alltså inte så konstigt att några av dessa aspekter, 
både positiva och negativa, reflekteras i vårt sätt att klassificera. På samma sätt 
har jag visat att detta kan försvinna med tiden när mentaliteten ändras i 
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samhället. Däremot måste jag påpeka att uppdateringar i själva systemet som 
reflekterar mentalitetsförändringar i samhället, inte sker i samma takt som de 
inträffar i verkligheten. Det kan ta många år för att uppdateringar ska komma 
in i nya versioner av systemen.  

Med tanke på det resonemang som Jonas Grundberg gav oss i diskusionen 
om globaliseringen och sättet att använda kulturarvet inser jag att det kan 
finnas en risk att förlora en del av identiteten om man för snabbt går in i 
glob

som

hjälp av Jennifer Rowleys förklaringar alla brister som finns med de 
nssystemen och deras sätt att organisera dokument. Vi 

vet också att de två klassifikationssystem som har varit studieobjekt är 

aliseringsprocessen utan att tänka på alla risker som kan finnas kopplade 
till detta. Den globalisering som idag sker i världen är ett fenomen som har 
som syfte att underlätta kommunikation, handelsutbyte och integration. 
Globalisering kan med andra ord sägas leda till enande och förenande. Vi är 
mer eller mindre övertygade om att vi måste integrera oss i denna rörelse. Vi 
måste följa med i den utveckling som sker omkring oss, men frågan är om det 
ska ske till priset av att förlorar delar av den egna kulturen. Detta är en faktor 

 jag vill lyfta fram i relation till tanken att möjligtvis göra en övergång till 
ett annat klassifikationssystem. Man kan i stor utsträckning tycka att det är 
konstigt att, medan andra grupper försöker lyfta fram och förstärka sina 
identiteter är vi beredda att förlora en del av vår. Eller är det kanske så att den 
kulturella aspekt som finns i själva systemet överhuvudtaget inte har varit med 
i bilden när man har börjat fundera på en sådan övergång?         

Ytterligare två aspekter som har kommenterats är de som Hope Olsson 
diskuterar om omöjligheten/paradoxen att skapa klassifikationssystem som är 
neutrala och möjligheten som finns att utveckla och förbättra dem som redan 
används. Min syn på dessa två aspekter är att om vi har ett system som 
fungerar, som har potential att förbättras och är anpassad till vår kultur, finns 
det inte heller en grund för att motivera ett borttagande. I detta fall är det 
lämpligare med en insats för att utveckla SAB-systemet som åtminstone är 
grundad i vår kultur istället för att introducera ett system från en annan kultur. 
När allt kommer omkring har vi kunnat konstatera att detta fenomen, nämligen 
att ett system speglar och är grundad i sin kultur, inte är unikt för SAB-
systemet, samt att det inte är möjligt att skapa ett ”neutralt system”. 

Sammanfattningsvis kan man säga att mina resultat korresponderar på tre 
olika sätt med de teoretiska utgångspunkter som jag har använt. I första hand 
redovisar jag strukturen som finns bakom de båda systemen och deras kapacitet 
att hantera och organisera kunskap på ett lämpligt sätt. Jag redogör också med 

enumerativa klassifikatio
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enumerativa. I samband med detta vill jag också kommentera att en övergång 
till ett nytt system skulle kunna motiveras om detta innebär att man väljer 
bättre möjligheter till organisation. Men det finns ingen bra grund som kan 
stödja ett byte till ett klassifikationssystem som har samma sorts begränsningar 
som SAB-systemet. På detta sätt påvisar jag med det första resultatet, att både 
SAB-systemet och DDC uppfyller de krav som klassifikationsteori eftersträvar 
hos ett system. 

Genom att studera avdelningen historia närmare och genom själva 
jämförelsen av strukturen har jag vidare visat, att båda systemen reflekterar den 
kultur som de hör till och det visar sig att det finns både likheter och olikheter 
mellan deras sätt att organisera beroende på vilken kultur det är som 
representeras. Naturligtvis är resultaten också en bekräftelse på att många 
punkter som diskuteras inom kritisk klassifikationsforskning stämmer väl 
överens med den konstruktion och bild av samhället som finns i systemen.  

Till sist, med dessa resultat som utgångspunkt, lägger jag betoningen på 
den diskussion omkring den kulturella aspekten som finns i SAB-systemet och 
vilket värde och betydelse den aspekten har för det svenska samhället. Som jag 
redan har varit inne på när jag redovisade Carol Beghtols artikel finns det ett 
kulturbärande innehåll som flätar ihop sig med systemets struktur.132 Detta 
innehåll, även om det är helt osynligt, har som funktion att karakterisera SAB-
systemet som en kulturell och representativ ”artefakt” tillhörande det svenska 
samhället. Därmed kan man svara på de frågor som jag tidigare ställde i mina 
frågeställningar. Nämligen, huruvida vi skulle kunna betrakta SAB-systemet 
som en del av den svenska kulturen värd att behålla utifrån ett 
kulturarvperspektiv, samt vad vi förlorar om vi skulle byta vårt 
klassifikationssystem. Detta genom att dra slutsatsen att en av de artefakter 
som används i Sverige, som kan anses ha speciella symbolvärden och som kan 
bli en del av det så kallade ”kulturarvet”, är i detta fall SAB-systemet. Det 
faktum att Sverige bestämde sig för att skapa ett unikt klassifikationssystem för 
att organisera kunskaper i de svenska biblioteken, är ett fundament som hjälper 
oss att förstå på vilket sätt man kan se på systemet som en symbolbärande 
artefakt. Framför allt är det just de gamla versionerna av ett 
klassifikationssystem, som erbjuder möjligheten att studera kontexten omkring 
dem, med mer objektivitet på grund av den distans som de erbjuder beträffande 
tidsfaktorn. Man kan betrakta dem som texter/artefakter med ett historiskt 

                                                 
132 Beghtol, Clare, 1986 s. 120. 
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innehåll och med detta som utgångspunkt benämna dem som en del av vårt 
kulturarv. Därför inser jag att med en övergång skulle vi inte bara förlora ett 
instrument för klassifikation vi skulle förlora en del av vår kultur, historia och 
identitet. 
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Sammanfattning 

Jag har i den här uppsatsen valt att studera ämnet klassifikation. Denna uppsats 

m vi i Sverige bestämmer oss för en övergång från SAB-

tgångspunkter inom 
k 

inne udie, har jag 

inne
upp

ideo
kom t upplagda studie visat ett motsvarande resultat.  

 del redogörs för historien bakom systemen, deras uppkomst, 

skil
 inte är särskilt 

bäg
det ader i flera aspekter som notation, 

avsl sonemang med 

slut esentera SAB-systemet som en del av vår kultur värd att 

har haft som syfte att ta reda på vad det är vi förlorar utifrån ett 
kulturarvsperspektiv o
systemet till DDC. 

Jag har i princip hittat mina teoretiska u
klassifikationsforskning. Genom att granska klassifikationsteori och kritis
klassifikationsteori ger jag en allmän överblick över vad klassifikation är och 

bär, men på grund av det perspektiv som jag har givit min st
även använt begrepp som kultur, kulturarv, ideologi och identitet. Detta 

bär att alla dessa begrepp samt de tidigare nämnda teorierna har utgjort 
satsen teoretiska grund.  
Precis som den tidigare forskningen har demonstrerat att det finns olika 
logier, idéer och kultur bakom olika klassifikationssystem, har min 
parativ
Undersökningen har bestått av två delar som följer metodens arbetssätt: I 

en första
utformning och utveckling. I en andra del granskas med en jämförelse de 

lnader och likheter som finns mellan dem. 
Resultaten har visat att likheterna mellan de två system

stora. Man kan säga att båda två system är lika i fråga om det faktum att de 
ge speglar sina respektive kulturer med sin sätt att klassificera. Däremot har 
visat sig att det finns tydliga skilln

struktur och i det utrymme som de ger till olika länder. Undersökningen 
utas med en slutdiskussion i vilken jag presenterar alla re

utgångspunkt i mina frågeställningar samt diskuterar resultaten och drar alla 
satser genom att pr

behålla utifrån ett kulturarvsperspektiv.  
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Tabeller 

et – DDC. 
 

-systemet och DDC. 

 
abell.4. Allmän historia (K.2 – K.6) i SAB-systemet. 

abell.5. Särskilda länders och områdens historia. Enhet (Ka--Ks). 

bell.6. Indelning av Sveriges, Spaniens, Mexicos och Brittiska öarna historia 
SAB-systemet. 

abell.7. Kultur, social och ekonomisk historia och Historiska 
jälpvetenskaper i SAB-systemet. 

 
Tabell.8. Historieavdelningar i båda systemen. 
 
Tabell.9. Judarnas Historia. 
 
Tabell.10. Amerikas struktur i SAB-systemet och i DDC. 
 
Tabell.11. Sverige i SAB-systemet och DDC. 
 
Tabell.12. Central America – Mexico i SAB-systemet och DDC. 
 
Tabell.13. Englands historia indelning i DDC. 
 
Tabell.14. Spaniens historia indelning i DDC. 

Tabell.1. SAB-system

Tabell.2. Huvudavdelningar i SAB
 
Tabell.3. Huvudavdelningar som behåller sin plats i hierarkin i SAB-systemet 
och DDC. 
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Bilder 

Bild.1.  Mainstream. 

lningen historia – Placering av Kontinenter i DDC – SAB-

 
Bild.2. Den mimetiska processen. 
 
Bild.3. Avde
systemet. 
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Bilag

Klass K: Historia i SAB-systemet 
et 

a: Allmänt 
 Norden: Allmänt 
en: Allmänt 
ge 

d – Övriga Norden 
e – Brittiska öarna 
f – Mellaneuropa 

Kg – Nederländerna, Belgien och Luxemburg 

Kk -- K

Kt –
Ku – Allmän socialhistoria 
Kv – Allmän ekonomisk historia 
Ky – Historiska hjälpvetenskaper 

or 

Bilaga 1 - 
Klass K – Historia – SAB-system
K – Historia 
Ka -- Kn  - Europa 
Ka – Europ
Kb -- Kd –
Kb – Nord
Kc – Sveri
K
K
K

Ki – Italien 
Kj – Frankrike 

l – Iberiska Halvön 
Kk – Spanien 
Kl – Portugal 
Km – Östeuropa 
Kn – Balkanländerna 
Ko - Asien 
Kp – Afrika 
Kq – Amerika 
Kr – Oceanien 
Kr – Oceanien 
Ks – Polarländerna 

 Allmän kulturhistoria 
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Bilaga 2 – Kronologiska tilläggsbeteckningar (.2--.6 

den 
 M
N
1800-talet

 1

 194 ldskriget 
5 1945- 

.58 1980- 

.59 1990- 

.6   2000- 
 
 
 

Bilaga 3 – Klass 900: Geography, History, and Auxiliary 
Disciplines (Historia & geografi) i DDC 

900 Geography, history and auxiliary disciplines (Historia & geografi) 
910 Geography and travel (Geografi och resor) 
920 Biography, genealogy, insignia (Biografi, genealogi & insignier) 
930 History of ancient worlds to ca.499 (Gamla världens historia till ca.499) 
940 General history of Europe Western Europe (Europas historia) 
950 General history of Asia-Orient-Far East (Asiens historia; Fjärran östern) 
960 General history of Africa (Afrikas historia) 
970 General history of North America (Nordamerikas historia) 
980 General history of South America (Sydamerikas historia) 
990 General history of other parts of the world, of extraterrestrial worlds             

Pacific Ocean islands (Övriga områdens historia) 

“tidstillägg) i SAB-systemet 
.2 Fornti
.3 edeltiden 
.4 ya tiden 
.46  
.5 900-talet 
.51 1914-1918 Första världskriget 
.52 1918-1939 Mellankrigstiden 
.54 1939- 5 Andra vär
.5
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33BBilaga 4 - Dewey Decimal Classification: Tables 

Table 1  Standard subdivisions 

Table 2 Geographic areas, historical periods, persons 

Table 3 Subdivisions for the arts, for individual literatures, for specific literary forms 

 Table 3A Subdivisions for works by or about individual authors 

 Table 3B Subdivisions for works by or about more than one author 

 Table 3C Notation to be added where instructed in Table 3B, 700.4, 791.4, 808-9 
Table 4 Subdivisions of individual languages and language families 
Table 5 Ethnic and national groups 
Table 6  Languages 
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