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Abstract 
The aim of this master's thesis is to examine how shelving is organized among Swedish libraries that have 
switched from the Swedish classification system SAB to using the DDC, and what problems arise in this process. 
The method used is interviewing librarians at Swedish university and special libraries. 

The Swedish national library announced their swap to the DDC in 2008, and several libraries followed suit. 
The reported advantages with a switch were mainly that using an international classification system meant that 
Swedish libraries would no longer have to undertake a time consuming classification work, since most of the 
foreign literature already is Dewey classified. Disadvantages were that the DDC is not adapted to Swedish cir-
cumstances. Research on open shelving show that obtaining a browsable book collection requires a broad shelf 
classification. If libraries motivate their shelving solution by wanting browsable collections, efforts will be made 
to keep shelf classification broad enough. Certain categories have by tradition been shelved separately in Swedish 
libraries, and this study seeks to find out if a classification shift changes this custom, and if so, whether or not this 
is only attributable to the change of classification.  

Findings show that libraries motivated their swapping of classification mostly by the perceived flaws of the 
SAB system, and not by the promise of saving time, nor by the benefits of the DDC system. Most librarians 
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Inledning 

Jag har varit intresserad av att ta reda på hur högskole- och specialbibliotek som 

beslutat om övergång till DDC väljer att utforma hyllplaceringen och hur de han-

terar de problem som uppstår. 

I november 2008 beslutade man vid Kungliga biblioteket att övergå till Dewey 

Decimalklassifikation som klassifikationssystem, efter att tidigare använt SAB. 

Då KB är Sveriges nationalbibliotek påverkar beslutet landets övriga offentliga 

bibliotek, av vilka en del sedan dess valt att även de övergå till DDC. SAB har 

sedan länge utgjort standard i de flesta svenska bibliotek när det gäller klassning. 

Vanligt är att klassifikationssystemet utgör en grund för hur även hyllorna är ord-

nade. Att sortera böcker i ett bibliotek ämnesvis är av tradition ett effektivt sätt att 

göra det möjligt för användaren att så snabbt som möjligt hitta vad hon letar efter. 

En systematisk ordning av ämnena är en förutsättning när boksamlingen är större 

än vad som är överblickbart, om man inte enbart vill förlita sig på bibliotekariens 

kännedom om beståndet.1 På många bibliotek har dock hyllplacering och hyllsignum 

skilt sig från klassning på olika sätt och av olika anledningar. Till exempel kan man för 

mer omfångsrika delar av samlingen ha använt fler hierarkiska nivåer än för områden 

som inte varit lika omfattande. Ett annat exempel är de bibliotek som samplacerat bio-

grafier, oavsett om de handlat om exempelvis konstnärer eller författare. 

Många bibliotekarier hade möjligen inte mer än en grundläggande kännedom 

om DDC när frågan om övergång blev aktuell. För att fylla kunskapsluckor i klas-

sifikation har KB arrangerat utbildningar i DDC-klassning för bibliotekarier, men 

frågan om hyllplacering är ändå en uppgift som varje bibliotek har att lösa på egen hand. 

Då det ännu är en minoritet av Sveriges bibliotek som gått över till att klassi-

ficera och ställa upp enligt DDC, kan det som framkommer i denna uppsats vara 

av praktisk nytta för de bibliotek som överväger en övergång. För en del av biblio-

teken i studien har initiala planer och målsättningar fått omvärderas vartefter de 

visat sig ogenomförbara, och i vissa fall har man med facit i hand kunnat konstate-
                                                 
1 Marcella, R. & Newton, R. (1994), Organizing knowledge: An Introduction to Managing Access to Infor-
mation, s. 4. 
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ra att man kanske borde ha fattat andra beslut, och gjort annorlunda. Dessa erfa-

renheter hoppas jag kan komma framtida DDC-bibliotek till del. 

Kungliga biblioteket skickade genom Deweybloggen2 sommaren 2011 ut en 

enkät till de högskole- och specialbibliotek som planerat eller påbörjat en över-

gång till DDC. Enkäten rörde planerad och/eller genomförd hylluppställning i 

samband med omklassificering, och sammanställningen av enkätsvaren i rappor-

ten Hur gick det sen?3 kan sägas utgöra en förstudie för denna uppsats. Rapporten 

har gett en ingång till och en beskrivning av forskningsfältet, och har gett upphov 

till vidare frågor som KB:s enkät inte omfattade men som berördes i svaren. Till 

exempel beskrivs i föreliggande studie hur ommärkning och -flyttning gått till, 

men även motiveringen dels för DDC-övergång, dels för valet av hylluppställning. 

Frågorna om hur biblioteken motiverar sitt val av DDC är intressanta eftersom de 

ger en bild av det bakomliggande syftet för övergången och i förlängningen vem 

systemet är tänkt att tjäna. Menar man vid ett bibliotek att uppställning i DDC ska 

underlätta hyllbrowsing till exempel, är det intressant om samma bibliotek under 

uppställningsarbetet har bruten uppställning under en längre tid, vilket då försvå-

rar för användaren att browsa hyllvis.4 Från studien har jag använt frågor om sär-

skilda kategorier av biblioteksmedia och om vilken sorts hylluppställning man 

valt. Relevanta hylluppställningskategorier har jag tagit fram ur de definitioner 

som presenterats i KB:s katalogutredning samt i Malmö högskolebiblioteks utred-

ning inför DDC-övergången.5 

Då KB:s rapport endast är en sammanställning av enkätsvar utan efterföljande 

analys, är denna uppsats tänkt att fördjupa studiet av de aktuella bibliotekens 

hylluppställningsarbete. Jag vill analysera och problematisera metoderna och lös-

ningarna man använt mot bakgrund av tidigare forskning inom hylluppställning. 

Forskningsmaterialet i denna uppsats omfattar dessutom fler bibliotek än vad 

KB:s enkätrapport gör. 

I nästa kapitel redogör jag för några för ämnet relevanta termer och fenomen. 

Efter det beskriver jag forskning inom hylluppställning och klassifikation, samt 

bakgrund till det specifika ämnet för uppsatsen. 

                                                 
2 Kungl. bibliotekets webbsida > Bibliotekssamverkan > Metadata > Deweybloggen. 
3 Svanberg, M. (2011), Hur gick det sen?. 
4 Aagaard, H. (2010), En svensk övergång till DDK: Vad innebär det för folk- och skolbibliotek?, s. 12. 
5 Svanberg, M. (2006), Övergång till Dewey Decimal Classification: Vad skulle det innebära? Delstudie 3 i 
Katalogutredningen, s. 40; Gullberg, M. & Egevad, P. (2010), DDC på Malmö högskolas bibliotek, s. 6. 
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Definitioner och förkortningar 

Alternativ hylluppställning  Uppställning av biblioteksmaterial som på något sätt 
skiljer sig från det klassifikationssystem man använ-
der. Avvikelsen kan vara en utbrytning av ett speci-
fikt ämne, eller användningen av klartext för exem-
pelvis skönlitteratur. 

DDC  Dewey Decimal Classification, vilket genomgående 
kommer hänvisas till som DDC. Svensk benämning är 
Dewey decimalklassifikation, DDK. 

Deweyrummet  Regelbundet återkommande nätbaserat seminarium 
kring frågeställningar som rör svenska DDC, i regi av 
Kungliga biblioteket. 

Dra böcker  Att komprimera exempelvis SAB-uppställda hyllor 
för att göra plats åt en ny svit genom att flytta ihop 
avdelningar och eliminera luckor i hyllorna. 

Fasetter Beteckningar för ytterligare egenskaper än vad som är 
möjligt att uttrycka i ett strikt taxonomiskt klassifika-
tionssystem. Till exempel finns i SAB tilläggsbeteckning-
en .01 som uttrycker att verket behandlar grammatik.6 

Hyllbrowsing  Att som användare mer eller mindre målinriktat leta 
sig fram i ämnesvis ordnade hyllor7, i motsats till att 
exempelvis söka i katalogen. 

Hyllista  Ett system för att ordna och redovisa de ämnen som 
finns representerade i hyllorna på ett bibliotek. Den utgår 
ofta från ett befintligt klassifikationssystem men där 
ämnesindelning anpassats för biblioteket samlingar. 

Knubb En avdelare som markerar början på en ny avdelning 
eller klass i hyllan. Har ofta formen av en kloss i bok-
storlek eller en etikett på hyllkanten, och innehåller 
vanligen klassifikationskod och tillhörande rubrik. 

Konverteringstabellen En konkordanstabell mellan DDC och SAB framtagen 
av KB, vilken är tillgänglig online.8 

                                                 
6 Taylor, A. G. (1992). Introduction to Cataloging and Classification, passim. 
7 Boll, J. (1985), Shelf Browsing, Open Access and Storage Capacity in Research Libraries, s. 4. 
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LCC  Library of Congress Classification. Det amerikanska 
kongressbibliotekets egen klassifikation. Framställdes 
i slutet av 1800-talet induktivt, det vill säga för en be-
fintlig boksamling och inte för en uppsättning abstrak-
ta ämneskoncept.9 

SAB eller SAB-systemet  Klassifikationssystem för svenska bibliotek. Skapades 
av Sveriges Allmänna Biblioteksförening 1921, vilken 
har gett namn åt förkortningen. 

Bakgrund och tidigare forskning 

Bakgrund 
Inför KB:s beslut om byte av klassifikationssystem sammanställde man rapporten 

Övergång till Dewey Decimal Classification. Vad skulle det innebära?, i vilken 

man försökte göra en genomlysning dels av de konsekvenser en övergång kunde 

tänkas föra med sig för svenska bibliotek, dels av de insatser som skulle behöva 

göras för ändamålet. Man pekade på att DDC är långt mer uppdaterat än SAB och 

har en hög förändringstakt, där det anpassas efter ändrade förhållanden i betydligt 

högre grad än SAB. Den mesta utländska litteratur som köps in av svenska biblio-

tek har redan klassificerats i DDC, varför mycket arbete skulle sparas in genom att 

man slapp klassificera. Svensk litteratur skulle bli mer tillgänglig i andra länder 

eftersom den skulle bli mer sökbar med ett internationellt klassifikationssystem. 

Av insatser som skulle behövas vid en övergång kan två nämnas. Dels menade 

man att DDC skulle behöva översättas, och om hela systemet översätts skulle det 

kräva stora resurser. Dels bör en konverteringstabell lämpad för kodbyggande 

framställas. Den som fanns vid rapportens tillkomst bedömdes som otillräcklig. 10  

Nätverket Dewey Sverige11 är ett öppet diskussionsforum där svenska biblio-

tek som gått över till DDC utbyter erfarenheter kring bland annat klassifikation 

och hylluppställning.  

Deweyprojektet leds av en projektgrupp inom KB och syftar till att underlätta 

för svenska bibliotek att gå över till DDC, huvudsakligen genom översättning av 

DDC och utbildning av bibliotekarier och katalogisatörer. De ger både en en-

 
8 Kungl. bibliotekets webbsida > Verktygslådan > Klassifikation > DDK > Konverteringstabell mellan DEWEY / SAB. 
9 Marcella, R. & Newton, R (1994), s. 80. 
10 Svanberg, M. (2006), s. 22-31. 
11 Nätverket Dewey Sveriges webbsida. 
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dagskurs som fungerar som introduktion till klassifikationssystemet, och en mer 

djupgående veckolång utbildning för bibliotekarier som ska bygga koder. Övriga 

utbildningar som är relevanta för denna uppsats är den 7,5-poängskurs i DDC som 

Högskolan i Borås ger på distans, vilken vänder sig till yrkesverksamma bibliote-

karier. Deweyprojektet använder sig av en grupp av sakkunniga med representan-

ter från bland annat Stockholms och Uppsalas universitetsbibliotek, vilkas uppgift 

är att övervaka översättningsarbetet. Man samarbetar även med en referensgrupp 

bestående av företrädare från ett tiotal högskolebibliotek, och dessa följer Dewey-

gruppens arbete på ett mer övergripande plan med fokus på bland annat utbild-

ning. Gruppen driver Deweybloggen, en kanal utåt där man redovisar delar av 

arbetet och relevanta händelser som har med DDC att göra.  

I maj 2011 skickade KB via Deweybloggen ut en enkät till de bibliotek som 

hade gått över till DDC och börjat arbeta med ändrad hylluppställning. Enkäten 

bestod av fyra frågor: 

Vilken typ av hylluppställning har ni valt – hyllistor, full klassifikation eller numerus currens 
– och har ni redan nu funnit ”komplikationer” med ert val? 

Avslutas den äldre sviten med SAB-uppställning eller konverterar ni och märker om den be-
fintliga samlingen? 

Hur har ni löst hylluppställningen för särskilda kategorier som skönlitteratur, barnböcker, lex-
ikon, biografier, läromedel (m.fl.)? 

Referenssamlingen och bibliografier har ofta varit egna samlingar, hur har ni resonerat 
kring dessa? 

De två första frågorna rör övergripande strategier för uppställningen, och de två 

sista uppmärksammar områden där SAB och DDC skiljer sig åt. Enkätsvaren re-

dovisades i rapporten Hur gick det sen?. Man kan ur enkätsvaren utläsa att pro-

blem som har uppstått i arbetet med hylluppställning rör hyllistors utformning och 

hur man inlemmar den nya DDC-klassade sviten i den äldre. Men också särskilda 

kategorier som skönlitteratur i översättning, biografier och lexikon vållar problem, 

då indelningen ser olika ut i DDC och SAB. 12 

BTJ:s hyllutredning från 2009 bygger även den på en enkät, men man vände 

sig där till främst folkbibliotek, då dessa hör till BTJ:s huvudsakliga kundgrupp. 

Rapporten förtäljer att för bibliotekarier spelar klassifikationen relativt liten roll 

när det kommer till samlingens fysiska struktur (i hyllorna), men desto mer för 

                                                 
12 Svanberg, M. (2011), passim. 
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dess virtuella (i OPAC med mera).13 Då enkäten vände sig till folkbibliotek kan 

man bara spekulera om att högskole- och specialbibliotek har en annan inställning 

och erfarit andra typer av problem. 

Tidigare forskning 
När det gäller forskning som rör hylluppställning och hyllklassifikation mer gene-

rellt, och inte bara svenska förhållanden, nämner jag här ett antal verk som gett 

viss vägledning i mina studier och kan peka på hur resultaten bör tolkas.  

Biblioteksforskaren Richard J. Hymans Access to library collections14 är en 

sammanställning av studier om öppna hylluppställningars nytta för användare, 

samt diskussioner kring huruvida hyllklassifikationen bör vara bred eller så detal-

jerad som möjligt. I den sistnämnda frågan hänvisar han bland annat till den tyske 

informationsteoretikern Georg Schneider, som hävdade att ett klassifikations-

schema bör utformas utifrån det specifika bibliotekets utformning och historia. 

Och vidare menade han att 

...the best classification scheme is the one that expresses the individuality of the library using it. 15 

Här diskuterar Schneider vilket klassifikationssystem man bör välja för bibliote-

kets samlingar, men jag menar att det även går att applicera på resonemanget kring 

hyllista kontra fullständig kod. Vad Schneider då propagerar för är att biblioteket 

ställer upp enligt en lokalt utformad hyllista, vilken utesluter avdelningar som inte 

är relevanta för samlingarna, och gör djupare indelningar för bibliotekets kärnäm-

nen. Hyman hänvisar även till Thelma Eaton, amerikansk bibliotekshistoriker, 

som menar att en klassifikation som är alltför detaljerad motverkar sitt syfte. Om 

man klassificerar för hyllan kan och bör indelningen vara bredare.16 Jag går närma-

re in på skillnader mellan uppställning enligt full kod och hyllista i kapitlet där jag 

redogör för uppsatsens teoretiska referensram. 

I antologin Alternative arrangement: new approaches to library stock redogör 

de brittiska biblioteksforskarna Barry Totterdell och Patricia Ainley bland annat 

för det praktiska arbetet med alternativa hylluppställningar på offentliga bibliotek i 

Storbritannien under 1900-talet. Biblioteken har utgått från DDC-klassifikation men 

har i vissa delar gjort avsteg och utbrytningar för att göra populära ämnen mer tillgäng-
                                                 
13 Viktorsson, E. (2009), BTJ:s hyllutredning: rapport från enkätundersökningen, s. 23. 
14 Hyman, R. (1972), Access to Library Collectiones: An Inquiry into the Validity of the Direct Shelf Ap-
proach, with Special Reference to Browsing. 
15 Schneider, G. (1961), Theory and History of Bibliography, s. 230. 
16 Eaton, T. (1967), ”Cataloging and Classification”, s. 129. 
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liga och underlätta för användarna att söka själva. Lokala förhållanden på biblioteken 

har varit styrande i dessa processer, vilket är i linje med Schneiders utsagor.17 

I Shelf classification research: past, present - future?, redogör Richard J. Hy-

man för forskning inom bland annat ordnandet av öppna hyllor och hyllbrowsing.18 

En del av forskningen han går igenom nämns i avsnittet om hyllbrowsing. Hyman 

beskriver också hylluppställning med fokus på DDC och uppställningens effekt på 

tillgänglighet och utlån i Shelf access in libraries19. I Shelf browsing, open access 

and storage capacity in research libraries diskuterar den amerikanske biblioteks- 

och informationsforskaren John J. Boll för- och nackdelar med öppna respektive 

stängda samlingar utifrån utrymmesbesparing. Frågan om den öppna samlingens 

vara tas inte upp i föreliggande studie, men Boll argumenterar på flera punkter mot 

hyllbrowsing och menar att användaren får en falsk känsla av säkerhet när hon i 

själva verket sällan kan genomsöka samtliga avdelningar där den eftersökta infor-

mationen kan finnas. Det beror på att både DDC och LCC (vilka är båda relevanta 

för amerikansk biblioteksforskning) sprider ämnen över flera klasser, beroende på 

aspekt. Det som användaren uppfattar som en grundlig genomgång av ämnesav-

delningen är alltså förmodligen inte alls så grundlig som hon tror, eftersom de 

flesta användare inte har grepp om hur ämnen sprids över klasserna. Det beror 

också på att båda dessa klassifikationssystem uppdateras och omarbetas regelbun-

det, och på biblioteken låter man sedan länge äldre litteratur stå kvar på avdel-

ningar som inte längre används i nyare upplagor av klassifikationssystemet.20 

Sofia Eriksson diskuterar i kandidatuppsatsen Sverige och övergången till DDC 

hylluppställningsalternativ utifrån ett användarperspektiv. Hon kommer till slut-

satsen att det mest användarvänliga alternativet är hylluppställning enligt klassifi-

kation. Dock är detta det mest resurskrävande alternativet för biblioteket, och 

blandad hylluppställning har därför varit det mest aktuella valet för många bibliotek.21 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka strategier man har för hyllupp-

ställning vid ett antal special- och högskolebibliotek i övergången till klassifika-

                                                 
17 Ainley, P. & Totterdell, B. (1982), Alternative Arrangement: New Approaches to Library Stock, passim. 
18 Hyman, R. (1980), ”Shelf classification research: past, present - future?”, passim. 
19 Hyman, R. (1982), Shelf access in libraries, passim. 
20 Boll, J. (1985), Shelf browsing, open access and storage capacity in research libraries, s. 23 ff. 
21 Eriksson, S. (2008), s. 32 ff. 
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tion i DDC. I syftet ingår även att undersöka vilka problem som uppstått under 

hylluppställningsarbetet och vilka vägar man valt för att lösa dem. Jag vill också 

ta reda på om det är något man önskar att man gjort annorlunda, och även om man 

hade gjort på ett annat sätt om ekonomiska och lokalmässiga begränsningar inte 

hade funnits. 

Fokus ligger på de områden där DDC skiljer sig från SAB i dels klassifika-

tion, dels hylluppställningspraxis. Nästan samtliga bibliotek som ingår i förelig-

gande undersökning har klassificerat och ställt upp enligt SAB fram till övergång-

en till DDC, och under användningen av SAB som uppställning har konventioner 

växt fram. Vid övergången till ett nytt klassifikationssystem har man alltså som 

bibliotek att ta ställning till inte bara skillnaderna i de respektive systemen, men 

också till exempel de utbrytningar man gjort i strid med gällande klassifikation. 

Exempelvis har man som ”SAB-bibliotek” ofta haft en separat uppställning för 

referenslitteratur, och alltså inte ställt upp böcker som inte är till utlån bland övrig 

litteratur inom samma ämne. En skillnad i ämnesindelning hos SAB och DDC i 

själva klassifikationen är placeringen av skönlitteratur som i DDC samplaceras 

med litteraturvetenskap och -kritik, men som i SAB ges ett eget signum.  

Nedan följer uppsatsens fyra frågeställningar: 

Vilka motiv har man haft för att byta klassifikationssystem till DDC? 

Vilken typ av hylluppställning har man valt i samband med övergången till DDC, 
och på vilka grunder har man gjort detta val? 

Hur har man valt att ställa upp kategorier som tidigare ofta getts separat uppställning? 

Vad ser man för nackdelar med de val man gjort, och hur skulle man lösa hyllupp-
ställningen om det inte fanns ekonomiska begränsningar? 

Av dessa frågeställningar hoppas jag kunna utläsa i vilken utsträckning man an-

vänder alternativ hylluppställning i de fall där man övergår till hylluppställning 

enligt DDC. En liten del av de undersökta biblioteken byter klassifikationssystem 

utan att ändra något i hylluppställningen. Jag vill som en del i min undersökning 

redogöra för på vilka grunder man kommit fram till att göra så. 

Nackdelen med att bedriva en undersökning av flera bibliotek i färd med om-

klassificering och hyllomställning är att det blir svårt att dra generella slutsatser då 

biblioteken hunnit olika långt i sina respektive projekt. Lärdomar några bibliotek 

dragit ligger kanske längre fram i tiden för andra bibliotek än vad som ryms inom 

ramen för denna uppsats. Biblioteken skiljer sig också åt i fråga om storlek, an-
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vändargrupp och ekonomiska förutsättningar. Min föresats med studien har emel-

lertid inte varit att dra generella slutsatser utifrån en viss typ av bibliotek. Det ge-

mensamma hos biblioteken i studien är att de har öppna samlingar och har valt att 

applicera DDC på sitt bestånd. Jag anser att detta är en tillräckligt relevant gemen-

sam nämnare för att det som kommer fram i föreliggande arbete ska vara av in-

tresse för svenska bibliotek som i framtiden byter till DDC, eller för fortsatt forsk-

ning i ämnet. 

Jag har uteslutit folkbibliotek ur undersökningen och fokuserat på främst hög-

skolebibliotek. Detta har jag gjort med motiveringen att högskolebibliotek i flera 

avseenden har likartade samlingar; ofta är akademisk litteratur av olika slag domi-

nerande och skönlitteratur utgör en liten del. Barn- och ungdomsmedia tar mycket 

liten plats om ens någon. Högskolebibliotek har som regel en kursbokssamling 

vilken ofta bryts ut ur hylluppställningen och ges egna signa och placeringar. 

I följande kapitel redogör jag för uppsatsens teoretiska grund. Jag förklarar 

viktiga begrepp och beskriver och jämför de för uppsatsen två centrala klassifika-

tionssystemen SAB och DDC. Sedan följer en beskrivning av de olika hyllupp-

ställningssätt som nämndes i inledningskapitlet. 
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Teoretisk referensram 

Kunskapsorganisation 

Kunskapsorganisation är en paraplyterm för de teorier, principer och modeller 

genom vilka man organiserar och skapar strukturer för information. Den svenske 

informationsteoretikern Miguel Benito, bland annat delaktig i underhållet av den 

svenska versionen av UDC22, definierar begreppet som ”konsten att organisera 

kunskapen så att den kan återfinnas”.23 De brittiska informationsvetarna Jennifer 

Rowley och Richard Hartley beskriver syftet med att systematiskt organisera kun-

skap i två punkter: 

It gives us an overview of the subject field covered 

It makes it possible for information on a subject to be retrieved without having to search the 
whole file24 

Man kan också tala om två nyckelaspekter som är oumbärliga vid varje beskriv-

ning av en organisation av information: 

The way in which items are grouped into categories 

The relationships between these categories25 

Jag tänker i följande avsnitt närmare beskriva de delar av ämnet kunskapsorgani-

sation som är relevanta för ämnet hos denna uppsats, det vill säga klassifikation 

och hylluppställning. 

                                                 
22 Klassifikationssystem skapat 1905, baserat på en tidig upplaga av DDC. 
23 Benito, M. (2001), Kunskapsorganisation, s. 7. 
24 Rowley, J. & Hartley, R. (2008), Organizing Knowledge: An Introduction to Managing Access to 
Information, s. 172. 
25 Rowley, J. & Hartley, R. (2008), s. 16. 
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Klassifikation 

Att klassificera är att dela in företeelser i klasser utifrån en viss indelningsgrund, 

vanligen efter likhet. Utgår man från likhet vid klassifikation kan man säga att 

indelningen bygger på antingen den klassiska teorin om klassifikation, eller den så 

kallade prototypteorin.  

Den klassiska teorin grundar sig i stort på uppfattningen om att kategorier 

bygger på egenskaper. Man utgår från en abstraktionsprincip genom vilken man 

tänker ut en klass där samtliga element har en eller flera specifika egenskaper. 

Återfinns egenskap A hos företeelse X tillhör den klass 1, annars inte. Teorin byg-

ger på en princip om jämlikhet där alla medlemmar i en klass värderas lika så 

länge nödvändiga villkor för klassindelning är uppfyllda.26 

Prototypteorin utgår som namnet antyder från en prototyp som representerar 

en klass och fungerar som jämförelsebas för medlemmarna i den. Företeelser klas-

sas enligt en likhetsprincip i vilken prototypens egenskaper dels inte är begränsade 

i antal, dels inte nödvändigtvis värderas lika. Av detta följer att en företeelse kan 

vara mer eller mindre medlem i en klass, beroende på hur många egenskaper den 

delar med prototypen, och hur dessa egenskaper skattas.27 

Man kan identifiera en skillnad mellan å ena sidan klassifikation och å andra 

sidan klassifikationsschema. Det förra utgör med nödvändighet inte mer än en 

systematisk lista över ämnen, medan ett klassifikationsschema även behandlar 

dessa ämnens relationer sinsemellan.28 

Bibliografisk klassifikation 
Bibliografisk klassifikation kan i hylluppställningen sägas skilja sig från övrig mer 

allmän kunskapsorganisation. Uppställningens linjaritet (en bok kan bara befinna 

sig på en hylla och således bara på en plats i schemat) tar bara hänsyn till ett slags 

relation mellan kategorier åt gången. Bibliografisk klassifikation har formen av ett 

schema, och som ett sådant har den tre huvudsakliga beståndsdelar. Dels innefattar 

den tabellen i vilken schemats ämnen listas, vilken visar sättet dessa är relaterade 

sinsemellan. Dels innefattar den notationen som förklarar grunden för indelningen 

av ämnen. Notationen kan vara alfabetisk, numerisk eller en kombination av des-

                                                 
26 Kay, C. (2004), When Ignorance is Wisdom, s. 63. 
27 Kay, C. (2004), s. 63. 
28 Rowley, J. & Hartley, R. (2008), s. 128. 
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sa. Dels innefattar den en alfabetisk innehållsförteckning vilken gör det möjligt att 

hitta begrepp och termer inom schemat.29 

Begreppshierarkier 
Om bibliografisk klassifikation behandlar hierarkisk relation mellan exempelvis 

böcker, finns en hierarkisk struktur även inom den enskilda boken, eller det be-

grepp boken kan sägas utgöra. När man talar om begreppshierarkier inom biblio-

grafiskt arbete hänvisar man i regel till FRBR:s referensbibliografiska tetrad30 

(Functional Requirements for Bibliographic Records). Modellen har tagits fram av 

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) och består 

av fyra nivåer vilka tillsammans utgör ett kluster av entiteter som konstituerar ett verk. 

Referensbibliografisk tetrad 

 FRBR:s Referensbibliografi exempel 

Innehåll Verk Autisterna 

Form Uttryck Roman 

Realisering Manifestation Ny upplaga (1988) 

Materialisering Exemplar Fulltext på litteraturbanken.se 

Vid bibliografiskt arbete på bibliotek tar man hänsyn till dessa fyra nivåer när man 

skapar en bibliografisk post: innehåll, form, realisering och materialisering. Med 

FRBR:s terminologi motsvaras termerna av verk, uttryck, manifestation och exem-

plar. I exemplet ovan är verket Autisterna av Stig Larsson. Verkets form, dess ut-

tryck, är romanens, och den realiseras i manifestationen 1988 års upplaga. Den 

sista nivån, materialisering, utgörs i FRBR:s terminologi av det specifika exem-

plaret, vilket här är det som finns att tillgå i fulltext på litteraturbanken.se. 

Vid arbete med de praktiska aspekterna av hyllklassifikation däremot, är det 

främst materialets uttryck som har betydelse. För en katalogisatör är en relevant di-

stinktion mellan två böcker att den ena är en roman och den andra är ett lexikon – 

inte att den ena boken är en nyare upplaga av den andra, vilket rör dess manifestation.  

Browsing 
En av effekterna av en fungerande ämnesbaserad hylluppställning är att användar-

na tillåts browsa innehållet. Det engelska ordet browse beskriver ursprungligen 

                                                 
29 Rowley, J. & Hartley, R. (2008), s. 174. 
30 IFLA:s webbsida > Activities and Groups > FRBR Review Group > PDF version. 
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djurs sökande efter föda, och är betydelsemässigt besläktat med ord för att snudda 

vid något.31 Att användarna har tillgång till hyllorna är en förutsättning för att de 

över huvud taget ska kunna browsa bland beståndet. Ur ett historiskt perspektiv 

har biblioteksanvändarnas åtkomst till hyllorna skiftat. Fram till slutet på sjutton-

hundratalet var öppna hyllor bland europeiska forskningsbibliotek det enklaste 

sättet att ge användarna tillgång till litteraturen. Men under 1800-talet gick man 

ifrån detta, mycket för att man ville spara pengar: Flyttade man böckerna till ma-

gasin och upprättade mindre läsesalar behövde man inte värma upp hela biblio-

teksbyggnaden. Dessutom växte bokproduktionen under denna tid i och med att 

boktryckeriverksamheten industrialiserats, vilket ledde till att en allt större del av 

bibliotekens bestånd inte hann katalogiseras. Av pragmatiska och tidsbesparande 

skäl valde man då ofta att ställa upp enligt numerus currens32, varför browsingmöj-

ligheterna försvann på det viset om inte annat.33 Under de senaste hundra åren har 

forskningen om hyllbrowsing handlat om den öppna hyllans vara eller icke vara. 

Man har intresserat sig för huruvida användaren vet exakt vad hon letar efter när 

hon kommer till biblioteket, eller om hon bara känner till ämnet och vill browsa 

litteraturen för att hitta rätt material. Denna forskning har av naturliga skäl utgjorts 

av användarstudier där man insamlat data om användares beteende i bibliotekslo-

kalen genom observation, genom intervjuer eller enkäter. Rolland Ellwell Stevens 

konkluderade i en studie av forskningsbibliotek från 1953 att användaren 

...does not know what part of the set he needs; he must work through the whole set or use 
many parts of it simultaneously. 34 

Han hävdade alltså att öppna hyllor var oumbärliga för hur forskare söker infor-

mation i biblioteket. I ett öppet hyllsystem som tillåter browsing är användaren 

mycket hjälpt av en hyllklassifikation.35 Men en sådan kostar tid och resurser att 

upprätthålla, varför Saul Herner 1960 på uppdrag av Library of Congress i Wash-

ington genomförde en intervjustudie där han frågade användare på biblioteket vil-

ken information de vid tillfället letade efter. Hans slutsats var att de allra flesta 

letade efter en specifik bok för vilken de visste den exakta klassifikationskoden.36 

                                                 
31 Shoham, S. (2000), Library Classification and Browsing: The Conjunction of Readers and Documents, s. 92. 
32 Hylluppställning med ordningsföljd enligt accessions- eller utgivningsdatum. Vanligt i magasin där hyllb-
rowsing inte förekommer. 
33 Hyman, R. (1980), s. 7. 
34 Stevens, R. (1953), s. 20. 
35 Tauber, M. (1957), The Shelflisting Section of the Library of Congress: A Report on Func-
tions,Organization, and Problems; Made at the Request of the Library of Congress, s. 13 ff. 
36 Herner, S. (1960), A Pilot Study of the Use of the Stacks of the Library of Congress, passim. 
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Öppna hyllor var alltså en överflödig resurs, och det fanns inget syfte att upprätt-

hålla sådana för användarens möjligheter till browsing. En tänkbar förklaring till 

detta kom Richard J. Hyman fram till i en studie från 1969 av nordamerikanska 

bibliotekariers åsikter i fråga om öppna hyllor och browsing. Många bibliotekarier 

ansåg nämligen att Library of Congress klassifikationssystem i sig försvårade 

hyllbrowsing, medan DDC underlättade.37 En studie av användare på biblioteket 

vid Georgia Institute of Technology visade några år senare att även om lejonparten 

av de böcker användarna lånade från biblioteket hade hittats genom hyllbrowsing, 

var samtidigt dessa böcker de som minst motsvarade vad användarna var ute efter 

när de kom till biblioteket.38 Ytterligare en invändning mot browsing kommer från 

Eric Forbes som i en studie, visserligen om skolbibliotek, visade på att huruvida 

en bok lånas ut hade stor bäring på dess fysiska placering i hyllan. En mycket liten 

del av utlånade böcker hade plockats från antingen den översta eller understa hyl-

lan, vilka han refererade till som bibliotekets stagnant pools (stillastående pölar).39 

I följande avsnitt redogör jag för de båda klassifikationssystemen SAB och 

DDC, och skillnaderna dem emellan. 

SAB 

För en redovisning av samtliga SAB:s huvudklasser, se bilaga 4. 

Historia 
År 1917 tillsatte Sveriges Allmänna Biblioteksförening en kommitté med uppgift 

att ta fram ett klassifikationssystem för främst folk- och skolbibliotek i Sverige. 

Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet) kom ut 1921 och till 

skillnad från exempelvis Danmark och Norge, som i liknande processer under 

samma tid hade tagit fram nationella versioner av DDC, hade man vinnlagt sig om 

att skapa ett klassifikationssystem helt anpassat efter svenska behov och förhål-

landen. Man ansåg också att de långa koderna i DDC var ett problem, och förde-

larna med ett internationellt system var vid tidpunkten få, eftersom det inte före-

kom något utbyte av katalogdata länder emellan. Nya omarbetade upplagor utkom 

1943 och 1950, samt 1956 då en mer omfattande omarbetning och en utbyggnad 

av systemet resulterade i att även universitetsbibliotek började använda SAB.  

                                                 
37 Hyman, R. (1972), Access to Library Collections: An Inquiry into the Validity of the Direct Shelf Approach, s. 424. 
38 Greene, R. (1977), ”The Effectiveness of Browsing”, s. 316.  
39 Forbes, E. (1971), ”Stagnant Pools”, s. 212. 
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Inför den femte upplagan som kom 1963 gjorde Delegationen för vetenskaplig 

och teknisk informationsförsörjning (DFI) en utredning som pekade på behovet av 

en grundlig omarbetning av SAB-systemet. Man ställdes inför valet att genomföra 

sagda omarbetning eller att istället gå över till ett internationellt klassifikationssy-

stem. Aktuella system var UDC, DDC samt LCC. Man beslutade att behålla SAB 

och genomföra nödvändiga revisioner, med argumenten att en övergång till ett 

nytt system skulle skapa problem i hylluppställningen i och med att man måste 

använda två system parallellt under en tid. Dock såg man vid den här tiden nyttan 

av ett internationellt system och att de brister i underhåll man erfarit med SAB 

skulle minska vid en övergång. Sjätte upplagan kom ut först 1984 efter en omfat-

tande remissbehandling, under vilken bland annat avdelning V Medicin grundligt 

reviderades. Man begränsade även möjligheterna till alternativa klassifikationer, 

vilket var en ändring som önskats av många.40 Senare upplagor kom ut 1997 och 

senast 2006. 

Underhåll 
SAB-systemet har sedan den omfattande utredningen inför 1984 års sjätte upplaga 

underhållits av Klassifikationsgruppen, som arbetar på uppdrag av SAB:s kommit-

té. Gruppen har som huvuduppgift att föreslå förändringar i systemet samt att upp-

rätthålla ämnesordsregistret. Klassifikationsgruppen tar emot synpunkter från bib-

liotek och utarbetar då förslag som lämnas till SAB:s kommitté för vidare beslut.41 

Fram till 1984 utkom nya upplagor av SAB mycket sällan, men även sedan dess 

har uppdateringen av systemet varit begränsat. Huvudorsaken har varit en restrik-

tiv hållning gentemot stora ändringar i systemet, delvis av hänsyn till det merarbe-

te som det skulle innebära för hyllarbetet vid biblioteken. Man kan notera att 

SAB-systemets glesa utgivning och låga uppdateringstakt har lett till att många 

SAB-bibliotek tillämpat alternativ uppställning för att kompensera för de brister 

de iakttagit i systemet.42 

Notation 
SAB-systemet är alfanumeriskt, med koder byggda av huvudsakligen bokstäver, 

men med siffror och bokstäver som tilläggsbeteckningar. Schemat består av 25 

huvudavdelningar vilka indelas hierarkiskt. Undantag finns där ämnen hamnar 

                                                 
40 Viktorsson, E. (Red.) (1997), Klassifikationssystem för svenska bibliotek, s. 7. 
41 Viktorsson, E. (Red.) (1997), s. 10. 
42 Svanberg, M. (2006), s. 6. 
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bredvid innehållsmässigt överordnade klasser, exempelvis för Fh Romanska 

språk, vilken följs av Fi Italienska. I grunden är systemet enumerativt, det vill säga 

bestående av ett bestämt antal klasser som räknas upp schemat. Men förekomsten 

av tilläggsbeteckningar, som uttrycker antingen begränsningar av eller kombina-

tioner av ämnen, innebär att SAB använder fasetter. Ett exempel är kolontillägget 

:k för historisk aspekt. SAB tillåter till skillnad från DDC att man använder flera 

koder för samma post.43 

Ämnesord 
SAB konstruerades för att användas utan ämnesord. Möjligheten att ge samma 

verk flera klassningar är tänkt att täcka upp för behovet av ämnesord. Det ämnes-

ordssystem som vanligen ändå används tillsammans med SAB är Svenska ämnes-

ord (SAO), som funnits sedan 2000. De flesta ämnesorden är mappade till motsva-

rande koder i SAB och sedan 2011 även till DDC-koder. Systemet underhålls av 

en kommitté vid KB.44 

Målgrupp och utbredning 
SAB-systemet är främst tänkt för folkbibliotek, förvaltningsbibliotek och allmän-

na vetenskapliga bibliotek. Ämnesindelningen är i regel för grund för att systemet 

ska vara lämpligt för specialbibliotek.45 

DDC 

För en redovisning av samtliga DDC:s huvudklasser, se bilaga 3. 

Historia 
Dewey Decimal Classification, skapades av Melvil Dewey och publicerades första 

gången 1876 under titeln A classification and Subject Index for Cataloguing and 

Arranging the Books and Pamphlets of a Library. Systemet skilde sig från de fles-

ta klassifikationssystem vid den här tiden, vilka bestod av brett angivna ämnesin-

delningar kombinerade med löpnummer. Varje hylla hade ofta en begränsning i 

hur många böcker som fick plats, varför man kunde tvingas göra om systemet när 

en avdelning blev större än utrymmet som var reserverat på hyllan. DDC däremot 

                                                 
43 Svanberg, M. (2006), s. 7. 
44 Svanberg, M. (2008), s. 43. 
45 Viktorsson, E. (Red.) (1997), s. 7. 
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var hierarkiskt och tillät att en bok klassificerades en gång för alla, oavsett hur den 

sedan placerades rent fysiskt.46 År 1905 publicerade dåvarande International Insti-

tute of Bibliography första upplagan av Universella decimalklassifikationen 

(UDC) vilket var baserat på DDC, och kom att får en stor spridning i främst Euro-

pa, Afrika och Sydamerika.47 

Den fjortonde upplagan gavs ut 1942 och fick mycket kritik för sina opropor-

tionerliga och omfattande utvidgningar, där exempelvis avdelningarna 700-770 

(Fine Arts) gick från att omfatta tretton sidor till hela 147. Kritiken resulterade i 

att man nio år senare gav ut en mycket reducerad femtonde upplaga under namnet 

Standard edition. Den kom att bli minst lika kritiserad, nu för att dess begränsade 

omfattning gjorde den olämplig för annat än små bibliotek.48 I den efterföljande 

sextonde upplagan lyckades man balansera mellan reduktion och omfång, och 

systemet återfick förtroendet hos användarna.49 

Den 18:e upplagan (1971) innehöll fem nya tabeller, vilket ökade möjlighe-

terna till användning av fasetter. 1988 köptes DDC av OCLC (Online Computer 

Library Center). 

Underhåll 
Underhåll och utveckling av DDC utförs av en redaktion på fem personer vid Lib-

rary of Congress i Washington. Dessa har ett tätt samarbete med Decimal Classifi-

cation Divisions ämnesspecialister och delar i nuläget ut drygt 100 000 nummer 

årligen för material som katalogiserats av Library of Congress. Förutom samarbete 

med ämnes- och klassifikationsspecialister vid LoC har man också hjälp av den 

tiohövdade internationella kommittén Decimal Classification Editorial Policy 

Committee, vilken agerar rådgivande i frågor om ändringar och utveckling av sy-

stemet. Kommittén är sammansatt av representanter från flera olika slags bibliotek 

från den engelskspråkiga världen.50 Den senaste upplagan av DDC finns sedan år 

2000 tillgänglig online under namnet WebDewey och uppdateras varje månad, då 

det tillkommer ett tiotal nya klasser och en handfull ändringar vid varje uppdatering.51 

                                                 
46 Svanberg, M. (2006), s. 7. 
47 Chan, L. & Mitchell, J. (2010), Dewey Decimalklassifikation: Principer och tillämpning, s. 20. 
48 Niculescu, Z. (2009), ”Dewey Decimal Classification Editions”, s. 44. 
49 Chan, L. & Mitchell, J. (2010), s. 22. 
50 Chan, L. & Mitchell, J. (2010), s. 22. 
51 Svanberg, M. (2006), s. 8. 
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Notation 
DDC är ett numeriskt system indelat i tio huvudklasser. Varje huvudklass indelas i 

tio avdelningar, och varje avdelning i tio sektioner. Huvudklasserna består alltid 

av tre siffror, och för varje ny decimal som läggs till ett nummer bildas tio nya 

sektioner. DDC är huvudsakligen enumerativt, men koder kan byggas med hjälp 

av tilläggsbeteckningar, så i likhet med SAB har DDC inslag av fasetter. 

Ämnesord 
DDC-redaktionen utvecklar inte något eget ämnesordsregister, men engelsksprå-

kiga WebDewey innehåller ämnesord från Library of Congress (LCSH) som map-

pats antingen statistiskt utifrån data i WorldCat eller länkats intellektuellt av 

DDC-redaktionen själva. Även ämnesord från Medical Subject Headings 

(MeSH)52 är mappade på detta sätt i WebDewey. Till den förkortade utgåvan av 

DDC används bland annat OCLC-publikationen Subject Headings for Children53, 

samt Sears List of Subject Headings54. 

Målgrupp och utbredning 
DDC är tillgängligt i en förkortad utgåva, förutom den fullständiga. Den förkorta-

de är tänkt för bibliotek med generella samlingar på upp till 20.000 titlar. En abso-

lut majoritet, cirka 95 procent av de amerikanska folkbiblioteken, och mer än en 

femtedel av landets universitets- och specialbibliotek använder DDC. Förutom i 

USA används DDC i mer än 135 länder.55 

Skillnader och likheter mellan SAB och DDC 

Under denna rubrik beskriver jag de viktigaste skillnaderna och likheterna mellan 

de båda klassifikationssystem, i fråga om uppbyggnad och tillämpning. 

Underhåll 
Skillnaderna mellan de båda systemen när det kommer till underhåll och utveck-

lingsarbete är stor. SAB-systemets redaktörer har andra arbeten och deltar i Klas-

                                                 
52 U.S. National Library of Medicines webbsida > MeSH. 
53 Winkel, L. (Red.) (1998), Subject Headings for Children: A List of Subject Headings Used by the Library 
of Congress with Abridged Dewey Numbers Added. 
54 Miller Joseph (Red.) (2004), Sears List of Subject Headings. 
55 Svanberg, M. (2006), s. 8. 
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sifikationsgruppen vid sidan av dessa, medan Deweyredaktionens fem redaktörer 

arbetar heltid med underhållet av DDC. SAB:s Klassifikationsgrupp får en mycket 

begränsad överblick över ämnesutvecklingen inom olika fält, då man bara tar 

emot tips och synpunkter från svenska bibliotek och inte samarbetar med ämnes-

specialister. DDC:s redaktion har ett bredare samarbete, som inkluderar både spe-

cialister och användare av systemet i flera olika länder. 

Notation 
Både SAB och DDC är hierarkiska system som består av huvudklasser med un-

deravdelningar, och vidare underavdelningar. SAB har fler huvudklasser, men 

DDC har istället fler underavdelningar vilket skapar längre koder. I båda systemen 

används tabeller med tilläggsbeteckningar för att uttrycka aspekter. I SAB kan 

man uttrycka form, som till exempel seriell publikation, med (p). I DDC görs detta 

med 5. Exempel: 

En filosofisk tidskrift  

SAB: D(p) 

DDC: 105 

En medicinsk tidskrift 

SAB: V(p) 

DDC: 610.5 

Aspekter som uttrycks i SAB men inte i DDC är till exempel målgrupp med ,u för 

barnbok eller ungdomsbok, vilket i DDC uttrycks på annat sätt i katalogposten. En 

viktig aspekt inom SAB som inte finns i DDC är språkliga tilläggsbeteckningar 

som uttrycker skönlitteratur i översättning: 
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Engelsk skönlitteratur översatt till svenska 

SAB: He.01=c 

DDC: 823 

Engelsk skönlitteratur i original 

SAB: He 

DDC: 823 

En annan viktig funktion hos SAB är möjligheten att lägga till uppgifter i klartext 

med tilläggen z (namn, geografisk ort) och :bf (institution). I DDC förekommer 

istället kontrollerade namnformer i form av ämnesord, vilket inte är fallet i SAB 

där namnformerna efter z och :bf är fria. 

Historiska perioder uttrycks på ämnen i båda systemen genom aspekter. I 

DDC hämtar man dessa från en av systemets tabeller. Det gör man även i SAB, 

där man använder som tabell de historiska avdelningarna i K Historia. 

Praxis skiljer sig mellan de två systemen; i SAB har man kunnat använda två 

eller fler klassningar per verk, medan DDC bara tillåter en enda.56 Att tillåta fler 

klassningar än en kan underlätta uppställning, då man kan välja att ställa upp en-

ligt den aspekt av verket som man kan tänka sig är relevant för användaren. 

Hos SAB finns ett mer direkt förhållande mellan klassifikationssignum och 

hyllsignum än hos DDC. Exempelvis är det i SAB lättare att flytta upp en bok till 

en överordnad klass genom att ta bort ett tecken i taget i koden. I SAB betecknar -c 

Sverige, och vill man ta bort den svenska betydelsen från ett hyllsignum tar man i 

regel bara bort -c. I DDC fungerar det inte på samma sätt, då tilläggskoder av det 

här slaget ofta är längre och mer komplexa. Tillägget 09485 betyder i DDC ofta, 

men inte alltid, Sverige. Av dessa siffror står 09 för geografiskt tillägg, 4 för Eu-

ropa och 85 står för Sverige. Men man kan inte ta bort 85 för att skapa ett över-

gripande signum för Europa i och med att 094 saknar egen betydelse. Och inte 

heller kan 09 stå för sig själv om det inte åtföljs av kod som betecknar tid eller 

land. Man måste därför ta bort samtliga fem tecknen 09485 för en kod utan bety-

delsen Sverige.57 

                                                 
56 Svanberg, M. (2006), s. 12. 
57 Benito, M. (2012), ”Ämne: Re: ÄrDewey ute?”. 
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Man kan notera att även om de båda systemen ordnar ämnena historia och 

geografi på olika sätt (se nedan), är praxis bland många svenska folkbibliotek att 

som fallet är i DDC, samla historia och geografi under ett signum.58 

Avdelningar 
Utifrån konverteringstabellen kan man skapa en enkel konkordanslista över vilka 

SAB-klasser som motsvarar respektive DDC-klasser. SAB-klasserna listas i stor-

leksordning enligt den mängd de utgör av DDC-klassen: 

                                                 
58 Svanberg, M. (2006), s. 40. 
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Tabell 1. Konkordanstabell för DDC visavi SAB 

DDC SAB 

000 Datavetenskap, information, allm. verk A Bok- och biblioteksväsen 

 B Allmänt och blandat 

 P Teknik 

100 Filosofi & psykologi D Filosofi och psykologi 

200 Religion C Religion 

300 Samhällsvetenskaper O Samhälls- och rättsvetenskap 

 M Etnografi 

 E Undervisning 

 S Militärväsen 

 Q Ekonomi och näringsväsen 

400 Språk F Språkvetenskap 

500 Naturvetenskap U Naturvetenskap 

 T Matematik 

600 Teknik P Teknik, industri och kommunikationer 

 V Medicin 

 Qb Företagsekonomi 

 Qc Hem och hushåll 

 Qd Lantbruk 

 Qf Skogsbruk 

 Qg Jakt och fiske 
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700 Konst & fritid I Konst, musik, teater, film och fotokonst 

 Y Musikinspelningar 

 X Musikalier 

 R Idrott, lek och spel 

800 Litteratur G Litteraturvetenskap 

 H Skönlitteratur 

900 Historia & geografi K Historia 

 N Geografi 

 J Arkeologi 

 L Genealogi 

Källa: Konverteringstabell mellan DEWEY / SAB [http://export.libris.kb.se/DS/dewey_text.asp] 
(2012-03-20) 

Ämnesord 
DDC är till skillnad från SAB ursprungligen tänkt att användas tillsammans med 

ämnesord, vilket gör att DDC kan hävdas vara mer lämpat för katalogsökning, där 

man ofta söker med hjälp av ämnesord.59 

Målgrupp och utbredning 
DDC finns i två versioner och kan på så sätt användas av storleks- och inrikt-

ningsmässigt mycket olika bibliotek. Det gäller inte för SAB, som anses för grunt 

och ouppdaterat för specialbibliotek. SAB är innehållsmässigt mer anpassat för 

teologiska och humanistiska ämnen än DDC, där naturvetenskaperna är mer do-

minerande än i SAB.60 

I nästa avsnitt redovisar jag de hylluppställningsprinciper som för bibliotek 

som gått över till DDC varit aktuella att ta i beaktande. 

                                                 
59 Svanberg, M. (2006), s. 12. 
60 Gullberg, M. & Egevad, P. (2010), s. 3. 
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Hylluppställningsprinciper 

De olika varianter av hylluppställning som varit av intresse att studera i denna 

uppsats har definierats i rapporten Delstudie 3 i katalogutredningen61, samt DDC 

på Malmö högskolebibliotek62 och följer nedan. 

Hylluppställning enligt SAB (eller klassifikation som ej är DDC) 
Uppställningen ändras inte vid införandet av DDC. Istället klassificeras nyförvär-

ven enligt DDC och mappas med det gamla klassifikationssystemet. En fördel 

med denna metod är att arbetsbelastningen för bibliotekspersonalen initialt blir 

minimal, men å andra sidan orsakar metoden på sikt ett kontinuerligt merarbete då 

man tvingas upprätthålla två klassifikationssystem parallellt. Särskilt problema-

tiskt blir det om det tidigare klassifikationssystemet är SAB, i och med att det inte 

längre kommer uppdateras och underhållas. 

Hylluppställning enligt DDC 
Hela samlingen ställs upp enligt DDC och allt tidigare SAB-klassat material om-

klassificeras och får ny placering. Detta alternativ är för biblioteket initialt det 

mest tids- och resurskrävande men har som effekt att merarbetet blir minimalt när 

väl de äldre samlingarna är omklassificerade och uppställda enligt DDC.  

Metoden kan innefatta uppställning enligt en hyllista där ett begränsat antal 

klasser och nivåer representeras. Syftet med en sådan hyllista är att endast de klas-

ser som är relevanta för bibliotekets bestånd tas i användning, och irrelevanta klas-

ser antingen utesluts eller ges endast en grund indelning. Fördelen med metoden är 

att man kan hålla ihop ämnen som annars skulle splittras i flera avdelningar, och 

på så vis göra hyllorna mer browsingvänliga. En nackdel är att hyllistan under lång 

tid kommer att behöva uppdateras kontinuerligt när plats för nya klasser måste 

göras. En del klasser måste innehålla hänvisningar om ett ämne som hör till klas-

sen ska placeras någon annanstans. Är flera bibliotekarier inblandade i hyllupp-

ställningen måste samtliga vara överens om principerna för hänvisningar för att 

listan ska fungera konsekvent. 

Hylluppställning enligt DDC kan också innebära att man använder hela klassi-

fikationen, utan undantag. Det betyder att det inte behöver finnas en undre gräns 

för hur liten en avdelning får vara, vilket är en nackdel då hyllorna kan bli knubb-

                                                 
61 Svanberg, M. (2006), s. 40. 
62 Gullberg, M. & Egevad, P. (2010), s. 6. 
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täta och svåröverskådliga. Fördelen är dock att man inte behöver passa in ämnen i 

överordnade avdelningar, och inte heller måste man upprätthålla en ständigt för-

änderlig hyllista. Man behöver inte heller reflektera över skillnader mellan klassi-

fikation och uppställning, då båda är identiska. 

Bruten hylluppställning 
Samlingarna delas upp i två sviter: DDC-klassat nyförvärv och en SAB-klassad 

äldre samling. En fördel är att en tidskrävande omflyttning av böcker inte behövs, 

men nackdelen är att litteratur om samma ämne sprids till två olika platser i bib-

lioteket. Bruten uppställning är en metod som kan användas under en övergångs-

period med uppställning enligt DDC som slutligt mål. Ofta komprimeras den äldre 

(SAB-) sviten på det att inga fler böcker placeras där och att sviten ska ta så lite 

plats som möjligt. 

Blandad uppställning 
DDC och SAB mappas och material klassat i de båda systemen ställs på samma 

plats i hyllan på basis av ämne (i den mån systemen korresponderar). Klartext har 

företräde framför klassifikationskod men man måste ändå välja enligt vilket sy-

stem ämnesorden ordnas i det fysiska rummet. Nackdelen med detta alternativ är 

att SAB och DDC inte alltid är analoga vad gäller exempelvis underkategorier 

inom ämnen. Detta innebär problem om man ska placera exempelvis litteratur 

inom medicin under samma rubrik, då SAB delar in efter organ och kroppsdelar, 

medan DDC gör indelning efter specialområden inom fältet. 

Numerus currens 
Bibliotekets bestånd ställs upp enligt ett löpande accessionsnummer i den ordning 

de inkommit till biblioteket, eller enligt utgivningsdatum. Denna uppställning 

kombineras ibland med någon form av grov ämnesindelning där böcker inom var-

je ämne står i löpnummerordning. Den stora fördelen med numerus currens är att 

den spar utrymme genom att varje hylla kan fyllas ut, då man inte behöver reser-

vera plats för böcker som kan tillkomma olika underavdelningar. Systemet anses 

dock inte underlätta hyllbrowsing. 

Klartext 
I uppställning enligt klartext kan man frångå klassifikationen och bygga uppställ-

ningen utifrån en hyllista med klartextrubriker. För ett mindre bibliotek skulle det 

innebära en fördel att inte vara bunden till en ämnesindelning som kanske inte 
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motsvarar användarintresset. Men för bibliotek med stora bestånd skulle arbetet 

med att skapa en hyllista antagligen bli för krävande. 

I följande avsnitt beskriver jag närmare de avdelningar som ofta får en separat 

eller på annat sätt alternativ uppställning på svenska bibliotek, och redogör för på 

vilka grunder detta sker. 

Avdelningar särplacerade från ordinarie samlingar 
Man har på många bibliotek haft särskilda placeringar för vissa avdelningar, av 

vilka följande är av intresse för denna undersökning: Kurslitteratur och referens-

litteratur. En övergång till DDC kan i och med att man flyttar stora delar av be-

ståndet ge tillfälle att ompröva en tidigare ordning, och exempelvis splittra en 

sammanhållen kursboksavdelning och istället ställa upp kurslitteratur enligt ämne 

bland övrig litteratur. Skönlitteratur och biografier är två avdelningar som är rele-

vanta i undersökningen i det att SAB och DDC behandlar dem olika. 

Kurslitteratur 

Varken i SAB eller i DDC har kurslitteratur någon särställning i klassifikationen, 

men högskolebibliotek har ofta av praktiska skäl ställt upp kursböcker på egna 

hyllor för enklare åtkomst. Det kan också vara en fråga om samarbete biblioteket 

och kursansvariga emellan, det vill säga i vilken grad biblioteket känner till vilka 

böcker som används som kurslitteratur. BTJ:s hyllutredningsrapport visade att 

användare oftast går via katalogsökning när de letar efter kursböcker, vilket indi-

kerar att en separat uppställning skulle sakna motivering utifrån ett tillgänglig-

hetsperspektiv.63 En annan aspekt är skillnader i biblioteksanvändning mellan stu-

denter inom humaniora/samhällsvetenskap och naturvetenskapliga/tekniska äm-

nen. Man kan notera i en rapport från 1995 att studenter inom den senare katego-

rin generellt använder sitt läroverks bibliotek mindre än studenter inom humanio-

ra/samhällsvetenskap.64 Detta bekräftas också av en senare studie från Lunds uni-

versitet.65 Dessutom är naturvetare/tekniker mer benägna att köpa sin kurslitteratur 

än att låna den på biblioteket. Av detta kommer man kanske att se en skillnad mel-

lan hur de renodlat naturvetenskapliga/tekniska högskolebiblioteken ställer upp 

sin kursbokssamling. En begränsad användning och utlåning av kurslitteratur skul-

                                                 
63 Viktorsson, E. (2009), s. 18. 
64 Höglund, L. (1995), Tusen studenter om biblioteket: Vanor, attityder och krav. 
65 Lindberg-Sand, Å (2001), Biblioteksbarometer 2000, s. 32-66. 
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le då gissningsvis inte motivera en separat uppställning, då en separat, alfabetiskt 

uppställd svit rimligen tarvar mer arbetsresurser. 

Referenslitteratur 

Böcker och annan media som inte är för utlåning, ställs ofta upp i separata hyllor, 

nära informationsdisken eller samlade i slutet av den svit de tillhör enligt hyllklas-

sifikationen.66 Den särbehandling man ger referensavdelningen beror till viss del 

på hur mycket den används; en minskad användning av referenslitteraturen kan 

vara en förevändning att integrera den med övrig litteratur, eller att göra den utlå-

ningsbar.67 I studien ingår bibliografier och lexikon i gruppen referenslitteratur. 

Skönlitteratur 

SAB klassar skönlitteratur under H och litteraturvetenskap under G, medan DDC 

har en gemensam klass 800 för båda. Dessutom delar SAB in skönlitteratur efter 

språket boken är utgiven på, och inte som DDC efter originalspråk. Dessa skillna-

der kommer för bibliotek i färd med att gå över till DDC gissningsvis leda till ställ-

ningstaganden om uppställningen ska ändras eller bestå som tidigare. Aagaard 

konstaterar att det naturliga för åtminstone folkbibliotek är att behålla SAB-uppställning 

för skönlitteratur, skild från litteraturvetenskap, och enligt utgivningsspråk.68 

Biografier 

SAB och DDC ordnar biografier på olika sätt. I SAB finns z-tillägget som beteck-

nar särskilda personer och delas in efter ämne främst inom G Litteraturvetenskap 

och I Konst, musik, teater, film, fotokonst. Övriga biografier klassas under L Bio-

grafi med genealogi. DDC har en mer ämnesspecifik indelning, och använder ett 

.092-tillägg som läggs till koden för ämnet som beskriver personens verksamhet. 

En biografi över Albert Einstein klassas i DDC således under fysik i 530.092, me-

dan den i SAB hamnar under allmänna biografier i Lz. 

Aagaard noterar att biografier ofta hamnar i en samlad avdelning i bibliotek 

som använder DDC som hylluppställning. Vanligt är också att ordna dessa inte enligt 

DDC-kod, utan enligt person, vilket under svenska omständigheter är huvuduppslag.69 

I nästa avsnitt redogör jag för KB:s motivering till övergången till DDC, men 

också de argument mot en övergång som tagits upp. 

                                                 
66 Hyman, R. (1980), s. 34. 
67 Svanberg, M. (2011), s. 14. 
68 Aagaard, H. (2010), s. 12. 
69 Aagaard, H. (2010), s. 22. 
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Argument för och emot en övergång till DDC 

Vid Kungliga bibliotekets utredningar inför övergången till DDC framställdes två 

huvudargument för att gå över till att klassificera i DDC. Det viktigaste argumen-

tet var att en övergång skulle spara mycket pengar. Ungefär 80 procent av den 

utländska litteratur som köps in av svenska bibliotek kommer från länder som 

använder DDC, vilket innebär att den litteraturen inte skulle behöva klassas av 

svenska bibliotek. Vidare menar man att för ett litet land som Sverige är det inte 

kostnadseffektivt att upprätthålla ett eget klassifikationssystem. Det andra argu-

mentet handlar om att SAB-systemet inte längre motsvarar de krav många högsko-

le- och forskningsbibliotek har, och att DDC är ett betydligt mer utvecklat och 

uppdaterat system.70 Som nämnts i tidigare kapitel tillåter SAB flera koder för 

samma verk, vilket inte DDC gör. Man har från KB:s håll menat att detta förfa-

rande haft fördelar i och med att varit en väg runt den begränsning i SAB som inte 

tillåtit fler än en aspekt och tilläggsbeteckning per kod, vilket på så vis kunnat 

underlätta sökningar. Men samtidigt har man använt flera koder för ett verk när 

man många gånger hade gjort det bättre om man istället använde ämnesord för att 

ringa in de många aspekterna. Arbetsbelastningen har av den här anledningen varit 

onödigt stor för katalogisatören, menar KB.71 

Ett par saker talade dock mot en övergång, även om fördelarna övervägde. 

DDC:s uppdelningar matchar inte alltid svenska förhållanden och systemet är på 

vissa ställen för detaljerat och utförligt för svenska bibliotek. Man resonerade att 

dessa problem kunde överbryggas genom ett aktivt deltagande i användargrupper 

som European DDC User's Group, och genom att där föreslå ändringar i syste-

met.72 Ett nationellt klassifikationssystem har vissa fördelar som ett internationellt 

inte har, då det är skräddarsydd för landets förhållanden. Som exempel kan näm-

nas att det vid tidpunkten för KB:s övergång till DDC i 2008 inte fanns någon 

DDC-klass för litteratur om renskötsel, ett centralt ämne för Skandinaviens samis-

ka befolkning. Inte heller fanns någon kod för sporten bandy, vilket kunde tas som 

intäkt för att DDC var illa anpassat för svenska förhållanden. KB argumenterade 

emellertid att man i deras katalog fick ungefär lika många träffar på bandy som på 

cricket, det senare utan SAB-kod. Man menade att i så fall skulle man tvingas 

påstå att även SAB passade svenska förhållanden dåligt, då litteratur om cricket 

                                                 
70 Svanberg, M. (2008), ”Mapping two Classification Schemes - DDC and SAB”, s. 41. 
71 Svanberg, M. (2008) s. 43. 
72 Svanberg, M. (2008) s. 42. 
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bevisligen utgjorde lika stor del av Nationalbibliotekets bestånd som litteratur om 

bandy. Efter förslag från Deweyprojektet finns nu en DDC-kod för renskötsel.73 

I nästa kapitel följer en redogörelse för uppsatsens metod och det urval av re-

spondenter som gjorts. 

                                                 
73 Mitchell, J. & Rype, I. & Svanberg, M. (2011) ”Mixed Translations of the DDC: Design, Usability and 
Implications for Knowledge Organization in Multilingual Environments”, s. 104. 
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Källmaterial och metod 

Källmaterial 

Huvudsaklig materialinhämtning har skett genom intervjuer med bibliotekarier 

som är involverade i planering och genomförande av hyllplacering på bibliotek 

som inlett övergång till DDC. Enligt Kungliga biblioteket har 36 forsknings- och 

specialbibliotek i Sverige meddelat att man ämnar gå över till DDC, per den 1 

december 2011.74 Jag e-postade samtliga 36 en förfrågan om att intervjua katalog-

ansvarig om hylluppställningsarbetet,75 och 23 gick med på att låta sig intervjuas. 

13 bibliotek har avböjt att delta, eller varit oanträffbara: Riksdagsbiblioteket, Sve-

riges depåbibliotek, Södertörns högskolas bibliotek, Örebro universitetsbibliotek, 

Vitterhetsakademins bibliotek, Polishögskolans bibliotek, Göteborgs universitets-

bibliotek, Härnösands bibliotek, Karlstads universitetsbibliotek, Teologiska hög-

skolans bibliotek, Högskolan Dalarnas bibliotek, Umeå universitetsbibliotek och 

Ersta Sköndal högskolebibliotek. Biblioteken vid Polishögskolan respektive Vit-

terhetsakademin hade efter överväganden ändrat sig i fråga om övergång till DDC. 

Vid Teologiska högskolans bibliotek hänvisade man till tidsbrist. Trafikverkets 

bibliotek och Nordiska museets bibliotek ifrågasatte vid förfrågan om de var rele-

vanta för undersökningen eftersom de inte i och med klassning i DDC skulle ändra 

något i hylluppställningen. Ett biblioteks policy för hylluppställning är ett resultat 

av överläggningar och överväganden, och det torde även ett beslut om att lämna 

hylluppställningen oförändrad vara. Jag menar att det är relevant för en undersök-

ning av det här slaget att notera att en del bibliotek inte låter ett byte av klassifika-

tionssystem påverka hylluppställningen. Dock har jag avfört Kungliga biblioteket 

från undersökningen för att de har så liten del av sitt bestånd i öppna samlingar, 

vilket är en viktig faktor för överväganden om hylluppställning.  

                                                 
74 Kungl. bibliotekets webbsida > Bibliotekssamverkan > Metadata > Deweyprojektet. 
75 Se bilaga 2. 
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Metod 

Inhämtning av material har skett genom intervjuer med 19 frågor.76 Under inter-

vjuerna har jag utgått från ett strukturerat intervjuschema med på förhand formule-

rade frågor i en bestämd ordningsföljd. Schemats två sista frågor ställdes mejlle-

des vid ett senare tillfälle. Jag har i utformningen av frågorna utgått från princi-

perna som formulerats av Andersen och Gamdrup:77 

• Frågorna ska vara korta, tydligt formulerade och lättbegripliga 
• De intervjuade ska vara i stånd att svara på frågorna 
• Frågorna får inte vara ledande 

Varje intervju har inletts med slutna frågor om respektive biblioteks beskaffenhet, 

som bestånd, besöksantal, största avdelning samt antal anställda.78 Sedan har några 

relativt öppna frågor följt, i vilka informanten ombetts redogöra för hylluppställ-

ningens planeringsfas och generellt om hur uppställningsarbetet gått till samt 

eventuell tidsplan. Tanken har varit att använda sig av en så kallad tratt-teknik, vil-

ken innebär att man inleder med öppnare frågor för att successivt bli mer specifik. 

Syftet med detta har varit att informanten ges möjlighet att inledningsvis formulera 

sig fritt, vilket kan ha en motiverande inverkan.79 Mer slutna frågor har sedan följt, 

där informanten ombetts beskriva utformningen av knubbar och bokryggsetiketter. 

Sedan har intervjun avslutats med ett par öppnare frågor i vilka jag bett informanten 

reflektera kring eventuella nackdelar med vald metod och möjliga alternativ.  

De första frågorna har ofta, visade det sig, föranlett så uttömmande svar att en 

del av de efterföljande frågorna ibland har besvarats där. Intervjumetoden har ba-

serats på vad de danska forskarna inom bland annat organisationsteori Lise Juste-

sen & Nanna Mik-Meyer kallar ett realistiskt perspektiv. Det vill säga att jag har 

utgått från att informanten på förhand har kunskap om ämnet för intervjun, vilken 

har varit intervjuns syfte att utvinna. I en forskningsintervju som utgår från det 

realistiska perspektivet intresserar man sig inte för interpersonell och social in-

formation som genereras i själva intervjusituationen. Istället försöker man reduce-

                                                 
76 Se bilaga 1. 
77 Andersen, V. & Gamdrup, P. (1990) ”Forskningsmetoder”, s. 87. 
78 Det initiala syftet med dessa frågor var att i den efterföljande analysen möjliggöra en koppling mellan dessa 
fakta och de svar respektive bibliotek ger. Den föresatsen övergavs emellertid, men informationen är fortfa-
rande relevant som bakgrundsdata över medverkande bibliotek. 
79 Patel, R. & Davidson, B. (2011) Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera 
en undersökning, s. 78. 
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ra de faktorer som uppstår mellan intervjuare och informant, eftersom dessa fakto-

rer äventyrar undersökningens reliabilitet.80 Därför har intervjuernas öppnare frå-

gor ställts på så likartat sätt som möjligt. Frågorna har varit tydligt formulerade för 

att undvika förtydliganden vilka skulle kunna fungera som ledande. Endast vid 

något enstaka tillfälle har jag varit tvungen att omformulera en fråga. 

Intervjuernas öppnare frågor om planeringsfas respektive ommärkning och 

omplacering har varit explorativa i så mån att jag inte vetat på förhand hur svaren 

skulle formuleras. Särskilt frågan om när man inledde hylluppställningsarbetet gav 

som tidigare nämnts, ofta mycket uttömmande svar, många gånger mer än vad 

som var tänkt. Jag har i de fallen valt att inte förtydliga frågan så länge den besva-

rades. Efterföljande frågor har inte sällan besvarats i dessa utläggningar, och jag 

har då fört in utsagan under respektive fråga. 

Analysen av intervjuerna är till största del kvalitativ, i det att jag inte haft för 

avsikt att kvantifiera svaren i någon högre grad. Istället har jag velat få fram samt-

liga metoder och arbetssätt som förekommit i hylluppställningarbetet på undersök-

ta bibliotek. I redovisningen av inhämtat material söker jag ge en bild av vilka 

metoder som förekommit och vilka som varit vanligast förekommande. Men jag 

gör inga ingående kvantitativa jämförelser i fråga om frekvens. Fokus ligger istäl-

let på att redogöra för alla arbetssätt och motiven bakom dem. De som inte med-

verkat i studien utgörs av bibliotek vid myndigheter, högskolor, universitet och 

stiftelser. Dessa kategorier finns representerade bland de 23, varför jag anser att 

urvalet speglar hela gruppen av bibliotek som gått över till DDC. Däremot menar 

jag att urvalet är för litet för att det ska vara relevant att göra någon djupare kvan-

titativ analys av materialet.  

Under de första tre intervjuerna gav spontana utsagor från informanten upp-

hov till ytterligare frågor som senare tillfogades formuläret jag utgick från. Dessa 

inledande intervjuer saknade således ett par frågor som kom att ställas efterföljan-

de informanter, vilket skulle utgöra skäl att ifrågasätta graden av konsekvens. Dock 

uppstod frågorna just på grund av att informanterna själva spontant beskrev aspekter 

av sitt arbete, varför alla informanter ändå kan sägas ha svarat på samma frågor. 

De flesta intervjuer, cirka två tredjedelar, har skett per telefon. Övriga har ägt 

rum på respektive bibliotek, på informantens tjänsterum eller motsvarande plats. 

Telefonintervju var ett naturligt val då de flesta bibliotek är belägna långt ifrån 

min hemort Stockholm. Intervjuerna dokumenterades skriftligen i intervjuformu-

                                                 
80 Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2010) Kvalitativa metoder: Från vetenskapsteori till praktik, s. 53. 
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läret på ett Word-dokument. Att spela in intervjuerna och sedan transkribera dem 

övervägdes aldrig eftersom det är alltför tidskrävande. Man kan räkna med sju till 

nio timmars arbete per inspelad timme.81 Att simultananteckna under intervjun 

innebär att det blir omöjligt att garantera att samtliga formuleringar återges helt 

ordagrant. Dock anser jag att detta uppvägs av dels sparad tid, dels av att den extra 

tid jag ibland behövde för att skriva ner svaret ofta gav informanten själv tid att 

utveckla ett resonemang. Något jag kanske hade gått miste om, om jag snabbare 

kunde ha ställt nästa fråga, vilket bekräftas av Anne Ryen:82 

Utmaningen, särskilt under de allra första intervjuerna, är att låta bli att ta ordet alltför snabbt.  

I bearbetningen av intervjusvaren delar jag in dem i tre kategorier där svaren be-

skriver varför man på biblioteken gjort som man har gjort, hur man gjort detta, 

och vad man kunde ha gjort annorlunda. Jag har under intervjuarbetets gång an-

vänt mig av David Erlandsons (m.fl.) metod för kategorisering av kvalitativa data. 

Metoden går ut på att dela upp data i beståndsdelar så små att varje del är me-

ningsfull om den står för sig själv. Metoden kan tillämpas induktivt, det vill säga 

kategorierna kan uppstå i analysen av beståndsdelarna.83 Jag har emellertid i data-

indelningen utgått från de tre nämnda kategorierna, och inte skapat kategorier efter 

hand. Avdelningen om speciella kategoriers hylluppställning ville jag dock sär-

skilja från avdelningen om vad biblioteken gjort, eftersom den förra beskriver 

mer specifika aspekter av hylluppställningsarbetet, och var från början central i 

uppsatsens frågeställning. I redovisningen bifogar jag citat från intervjuerna. 

Detta är både ett sätt att levandegöra texten, och att exemplifiera det generella 

med en specifik utsaga. 

I nästa kapitel följer redovisningen av det inhämtade materialet. Jag börjar 

med att beskriva de 23 biblioteken, och fortsätter sedan med en redogörelse för 

hur hylluppställningsarbetet gått till. 

                                                 
81 Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2010) s. 48. 
82 Ryen, A. (2004) Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier, s. 191. 
83 Erlandson, D. m.fl. (1993). Doing Naturalistic Inquiry. A Guide to Methods, passim. 
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Redovisning och analys av empiriskt material 

Det här kapitlet består av två delar. I den första delen presenteras biblioteken som 

ingår i studien. I den andra delen redovisas analysen av de intervjuer som genom-

förts med representanter för dessa bibliotek.  

Uppgifter om biblioteken som redovisas är typen av bibliotek, antal anställda 

bibliotekarier respektive assistenter, samt hur många av dem som har utbildning i 

DDC. Jag redovisar också beståndets storlek och bibliotekets största avdelning 

vad gäller antal volymer. Det sistnämnda anges i antingen DDC, SAB eller klar-

text, beroende på vilket system som dominerar uppställningen på respektive bibli-

otek. Rubrikerna som anges efter koden är den som återfinns i svenska WebDe-

wey, i parentes står respektive biblioteks egen rubrik, när den avviker från DDC-

rubriken. Slutligen redovisar jag hur långt man kommit i hylluppställningsarbetet. 

Här anges hur stor del av beståndet som fysiskt flyttats till att stå i enlighet med 

det nya uppställningssystemet. Detta gäller per januari 2012, då merparten av in-

tervjuerna genomfördes. 

Analysen av det empiriska materialet delas in i fyra avdelningar: planering, 

märkning och flyttning, kategorier, samt med facit i hand. Planering behandlar de 

diskussioner som förts och överväganden som gjorts vid varje bibliotek kring be-

slutet att gå över till DDC, men också de bevekelsegrunder som funnits i valet 

mellan olika hylluppställningsprinciper. Märkning och flyttning beskriver hur det 

praktiska arbetet med att märka om och flytta beståndet har sett ut. Jag beskriver 

rutiner, prioriteringsordningar och i förekommande fall särskild programvara som 

använts i arbetet med hyllsigna och katalogposter. I avsnittet Kategorier analyseras 

hur biblioteken har valt att lösa hylluppställningen för de särskilda kategorier som be-

skrivits i tidigare avsnitt. Det sista avsnittet behandlar de insikter och lärdomar man 

dragit under arbetets gång, och vad man anser att man borde ha gjort annorlunda.  
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Biblioteken 

Ájttes bibliotek 
Biblioteket hör till museet Ájtte, som ägnats åt samisk och lappländsk historia och 

kultur. Biblioteket har en anställd vid 50 procent vilken gått KB:s veckokurs i 

DDC. Bibliotekets bestånd låg vid årsskiftet 2011-2012 på 17.700 volymer, och 

besöksantalet uppgår till 1340/år. Största avdelningar är 300 Samhällsvetenskaper 

(där särskilt 305.89457) och 900 Geografi och historia. Man har ställt upp cirka 

sex hyllmeter i DDC, och räknar inte med att bli klar under överskådlig tid. 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 
På biblioteket arbetar fyra bibliotekarier och en assistent. Alla fyra bibliotekarier 

har gått KB:s veckokurs. Grovt uppskattat har man ett bestånd på 200-250.000 

volymer, av vilket det allra mesta står i magasin. År 2010 hade man ca 2600 be-

sök. Största avdelningar är Samhällsvetenskap, Historia, Ekonomi. Delvis på 

grund av att en så liten del av samlingarna står i öppna hyllor har man valt att inte 

låta övergången till DDC påverka uppställningen. 

Biblioteket vid Högskolan i Gävle 
Högskolebibliotek med tio bibliotekarier och sex assistenter. Tre bibliotekarier har 

gått KB:s veckokurs, och en har dessutom läst en kurs i DDC på 7,5 högskolepo-

äng vid Högskolan i Borås. Biblioteket har ett bestånd på 95.000 volymer varav 

allt står i öppna samlingar, och 2010 redovisade man 265.000 besök. Största av-

delning är 300 Samhällsvetenskaper. Man har per januari 2012 flyttat mindre än 

hälften av beståndet. 

Biblioteket vid Högskolan i Skövde 
Högskolebibliotek med fokus på tekniska och samhällsvetenskapliga ämnen. På 

biblioteket arbetar 13 bibliotekarier och två assistenter. Två bibliotekarier utgör 

bibliotekets DDC-grupp, och sammanlagt fyra bibliotekarier kommer att gå KB:s 

veckokurs i DDC. Dessutom har en bibliotekarie läst Borås högskolas DDC-kurs 

på 7,5 högskolepoäng. Man har ett bestånd på cirka 114.000 volymer varav 32.000 

står i magasin. Under 2008 räknade man till 85.000 besök. Största avdelningar i 

samlingarna är 300 Samhällsvetenskaper och 600 Teknik. Man har ännu inte kun-
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nat sätta igång med uppställningsarbetet, annat än att skapa en hyllista och reser-

verat hyllutrymme för DDC-klassat material. 

Biblioteket vid Högskolan i Väst 
Biblioteket hör till en högskola med utbildningar inom främst teknik, vård och 

samhällsvetenskap. Tre biblioteksassistenter och tio bibliotekarier är anställda, 

av vilka fyra har gått DDC-kurs på KB. Biblioteket har ett bestånd på knappt 

90.000 volymer, och drygt tusen besök per dag under terminerna. Största avdel-

ning är 300 Samhällsvetenskaper. 

Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek 
Biblioteket består av två enheter, men har gemensam styrning och policy för 

hylluppställningsarbetet. Två bibliotekarier har gått KB:s veckokurs, och resteran-

de tio har gått endagskursen. En har dessutom läst 7,5-poängskursen i DDC vid 

Högskolan i Borås. Biblioteket har ett bestånd på cirka 38.000 volymer. Man för 

inte statistik över besöksantal. Största avdelning är 600 Teknik. Ungefär 30 procent 

av beståndet är katalogiserat och uppställt enligt DDC. 

BMC-biblioteket 
Biblioteket är en del av Uppsala universitetsbibliotek och hör till Uppsala Biome-

dicinska Centrum. På biblioteket arbetar sex bibliotekarier och två assistenter. 

Samtliga bibliotekarier har gått KB:s endagskurs, och en har gått veckokursen. 

Beståndet är cirka 900 hyllmeter, varav 200 är monografier. 2010 hade man 199.573 

besök. Största avdelning är 600 Teknik, och då i synnerhet 610 Medicin & hälsa. 

Under våren 2011 inleddes vid BMC-biblioteket arbetet med att mappa SAB-

hyllistan och skapa en DDC-lista, och man har flyttat cirka 80 procent av beståndet. 

Ekonomikums bibliotek 
Biblioteket är en del av Uppsala universitetsbibliotek och tillhör Ekonomikums 

fakultet. Biblioteket har tio bibliotekarier och en assistent anställda. Alla bibliote-

karier har gått KB:s endagskurs i DDC, och tre har gått veckokursen. Det öppna 

beståndet utgörs av 58.000 volymer, ett okänt antal tidskrifter finns i magasin. 

Under 2010 hade man 428.000 besök i biblioteket. Största avdelningar är Natio-

nalekonomi och Företagsekonomi. Man har hunnit flytta en mindre del av sam-

lingarna, och i nuläget finns ingen prognos för när arbetet blir klart. 
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Geo- och Biobiblioteken 
Biblioteket är även detta en del av Uppsala universitetsbibliotek och består av två 

enheter, Geo-biblioteket och Biologibiblioteket. Åtta bibliotekarier sammanlagt 

arbetar på de båda enheterna, varav två har gått KB:s veckokurs i DDC, och resten 

har gått endagskursen. Geo-biblioteket har ett bestånd på ca 8000 volymer. Biolo-

gibiblioteket besöks årligen av 28.000 personer, och Geo-biblioteket av 15.000. 

Största avdelningar på Biologibiblioteket är Ue Biologi , Uf Botanik och Ug Zoo-

logi. På Geobiblioteket är de största avdelningarna Ub Geofysik, Ubb Oceanografi 

och hydrologi samt Ud Geologi och paleontologi. På Geobiblioteket räknar man 

med att man har cirka ett år av arbete med uppställning kvar innan hela beståndet 

är uppställt enligt DDC. På Biologbiblioteket flyttar man för tillfället bara nyför-

värv, men planen är att börja beta av även de äldre samlingarna så fort man är kla-

ra med uppställningen på Geobiblioteket. 

Högskolan i Borås, Bibliotek och läranderesurser (BLR) 
Bibliotek vid högskola med inriktning på Biblioteks- och informationsvetenskap. 

22 bibliotekarier och en assistent är anställda på biblioteket. Två bibliotekarier har 

gått en 7,5-poängskurs i DDC på Borås högskola, och en har gått veckokursen i 

DDC på KB. Per 2011 var beståndet 139.612, och besöksantalet cirka 2200/dag. 

Bibliotekets största avdelningar är Qb Företagsekonomi och Ab Bibliotek. Man 

planerar att bli klar med katalogposter och uppställning för hela beståndet under 

sommaren 2012, och för detta tar man eventuellt in extrapersonal. 

Karin Boye-biblioteket 
Biblioteket är en del av Uppsala universitetsbibliotek och bildades 2004 genom en 

sammanslagning av flera institutionsbibliotek. På biblioteket arbetar 17 bibliote-

karier och fyra assistenter. Av bibliotekarierna har tre gått KB:s veckokurs i DDC, 

och man planerar för fyra till. Samtliga har gått dagskursen, och en har läst Borås 

högskolas DDC-kurs på 7,5 högskolepoäng. Bibliotekets bestånd är på cirka 

500.000 volymer. I snitt har biblioteket cirka 700 besök om dagen under terminer-

na. Största avdelningen är 900 Historia & geografi. I nuläget är man klar med 10-20 

procent av uppställningen. 

Linköpings universitetsbibliotek 
Linköpings universitetsbibliotek består av fem campusbibliotek i Linköping och 

Norrköping med gemensam ledning. Under 2010 hade biblioteket 92 personer 

anställda, varav 80 bibliotekarier. Av dessa har samtliga gått KB:s dagskurs i 
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DDC, och katalogpersonalen (15-20 personer) har gått veckokursen. Bibliotekets 

bestånd uppgår till cirka 537.000 volymer. En genomsnittlig dag under termin har 

biblioteket 3834 besök. Största avdelningarna är 300 Samhällsvetenskaper och 

600 Teknik. Cirka 10 procent av beståndet har man hittills flyttat. 

Linnéuniversitetets bibliotek 
Universitetet är en fusion mellan Högskolan i Kalmar och Växjö universitet, och 

biblioteket har fortfarande två lokaler. På biblioteket arbetar 38 bibliotekarier och 

sju biblioteksassistenter. Man har flyttat och märkt om allt som givits ut sedan 2010. 

HT-biblioteken vid Lunds universitet 
HT-biblioteken vid Lunds universitet utgörs av sex bibliotek inom humaniora och 

teologi, och totalt arbetar där 20 bibliotekarier och en assistent. Fem bibliotekarier 

har gått KB:s veckokurs i DDC. Största avdelningar är 200 Religion, 900 Histo-

ria & geografi, 100 Filosofi & psykologi, 300 Samhällsvetenskaper, 700 

Konstarterna & fritid. Gemensamt räknar man med att vara klar med uppställ-

ningsarbetet sommaren 2014. 

Malmö högskolas bibliotek 
Biblioteket vid Malmö högskola består av tre bibliotek. På biblioteken arbetar 40 

bibliotekarier och två assistenter. De flesta har gått KB:s endagskurs, och fyra 

bibliotekarier har gått veckokursen. Samtliga har utbildats i DDC av bibliotekarie 

Maria Gullberg vid Orkanenbiblioteket. Största avdelningar är på Orkanenbiblio-

teket 300 Samhällsvetenskaper, och på Odontologiska biblioteket samt Biblioteket 

Hälsa och samhälle är 610 Medicin & hälsa. Totalt har man ett bestånd på 170.000 

volymer. Endast Orkanenbiblioteket för statistik över besöksantal, och för år 2010 

hade man ungefär 385.000 besök. Man räknar med att det kommer ta minst tio år 

innan hela beståndet har DDC-uppställning. 

Medicinska biblioteket 
Biblioteket är en del av Uppsala universitetsbibliotek och är beläget i Akademiska 

sjukhusets lokaler. Man har 7 anställda, varav en assistent. En har gått KB:s 

veckokurs i DDC. Bibliotekets största avdelningar är 610 Medicin & hälsa, 616 Sjuk-

domar, samt 362 Särskilda sociala problem och tjänster. Beståndet är litet, cirka 

10.000 volymer. 2010 hade man 300 besök/dag. Man är klara med uppställningen. 



 45 

Mittuniversitetets bibliotek 
Biblioteket är uppdelat på Mittuniversitetets tre campus i Härnösand, Sundsvall 

och Östersund. Biblioteken har en gemensam ledningsgrupp där de olika bibliote-

kens respektive verksamheter samordnas. På biblioteken arbetar sammanlagt 24 

bibliotekarier och ett tjugotal assistenter. Samtliga har gått KB:s endagskurs i 

DDC, och en bibliotekarie per campusbibliotek har gått veckokursen. En ytterliga-

re har läst DDC-kursen på 7,5 högskolepoäng vid Borås högskola. Största avdel-

ning är 300 Samhällsvetenskaper, och biblioteken har mellan 150.000 och 

320.000 besök/år per bibliotek. För bestånd finns inga uppgifter. Några år räknar 

man med att hylluppställningsarbetet kommer att ta. 

Musik- och teaterbiblioteket 
Biblioteket är en del av Statens musikverk och fungerar som forskningsbibliotek. 

Tretton bibliotekarier är anställda och samtliga har gått en DDC-kurs som KB:s 

Anders Cato höll på plats vid Musik- och teaterbibliotekets lokaler. Ytterligare två 

har gått KB:s veckokurs. Bibliotekets bestånd är cirka 123.000 volymer, och störs-

ta avdelning är Biografier. Hela beståndet utom en mindre referenssamling finns i 

magasin. Under 2011 hade biblioteket 10.300 besök. På grund av att man har näs-

tan hela samlingen i magasin har man beslutat att inte ställa upp enligt DDC. 

Nordiska Afrikainstitutets bibliotek 
Biblioteket är en del av Uppsala universitetsbibliotek och fungerar som nordiskt 

centrum för forskning och dokumentation om Afrika. På biblioteket arbetar sex 

bibliotekarier och en assistent. Av bibliotekarierna har två gått KB:s veckokurs 

och en har gått endagskursen. Biblioteket har ett bestånd på cirka 60.000 titlar, 

och största avdelningar är 320 Statsvetenskap och 330 Nationalekonomi. Varje år 

registreras ungefär 20.000 besök. Man är färdig med uppställningsarbetet för den 

del av samlingarna som man ämnade göra om till DDC. 

Nordiska Museets bibliotek 
Biblioteket är ett specialbibliotek för svensk kulturhistoria och har fyra biblioteka-

rier anställda, varav en har gått KB:s veckokurs i DDC. Man har ett bestånd på 

cirka 4000 hyllmeter, av vilket 40 procent är magasinerat, och största avdelning är 

900 Geografi & historia. Årligt besöksantal ligger på 3500. Man ska inte låta den 

nya klassifikationen påverka hylluppställningen. 
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Stockholms universitetsbibliotek 
Universitetsbiblioteket har, förutom huvudbiblioteket, åtta filialer. Det tryckta 

beståndet utgörs av 2.500.000 volymer och biblioteket med alla filialer har mellan 

5000 och 6000 besökare per dag. Största avdelningar är samhällsvetenskap och 

naturvetenskap. Man har på huvudbiblioteket två hyllsviter: SAB i alfabetisk upp-

ställning (enligt huvuduppslag) och SAB i numerus currens. 

Trafikverkets bibliotek 
Specialbibliotek med inriktning på Trafikverkets ämnesområden. Biblioteket är 

resultatet av en sammanslagning av tidigare Banverkets respektive Vägverkets 

bibliotek. Man är idag fyra bibliotekarier, alla har gått KB:s endagskurs i DDC, 

och två har gått veckokursen. Man för ingen statistik över besökssiffror, men man 

har ett bestånd på cirka 40.000 volymer. Största avdelningar är 625 Järnvägsteknik 

och vägteknik, 385 Järnvägstransporter, 624 Anläggningsteknik, 388 Transport 

(Broar, tunnlar, vägar), 363 Övriga samhällsproblem och samhällstjänster (Trafik-

olyckor), 340 Juridik. Uppställningen påverkas inte av DDC-övergången, utan 

man fortsätter använda de tidigare uppställningssystemen. 

Ångströmbiblioteket 
Biblioteket är en del av Uppsala universitetsbibliotek och samlar litteratur inom 

bland annat astronomi, fysik och matematik. På biblioteket arbetar sex biblioteka-

rier och en biblioteksassistent. Två av bibliotekarierna har gått KB:s veckokurs i 

DDC. Man har ett bestånd på 30.500 volymer. Största avdelning är Matematik. 

Biblioteket har 106 besökare om dagen utslaget över hela året. Arbetet med hyllupp-

ställning har avstannat och man kan inte säga när man räknar med att vara klara. 
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Planering 

Inför övergången till DDC och under diskussionerna om vilken uppställningsprin-

cip man skulle använda luftades många argument och ställningstaganden. Dessa 

har så småningom lett fram till beslut som fått praktisk återverkan på bibliotekens 

hyllor. I detta kapitel vill jag redogöra för vilka incitament och motiv som fanns 

för och emot DDC, samt för och emot den hylluppställning man kom att välja. 

Motiv för övergång till DDC 
Bland de motiv biblioteken angett för att gå över till DDC-klassifikation har några 

utkristalliserat sig som de främsta. Ett par handlar om brister hos det tidigare klas-

sifikationssystemet SAB, nämligen att SAB är föråldrat och SAB passar samling-

arna illa. Många anger också Internationalisering som motiv, och ett närliggande 

argument är att för utländskt material finns redan DDC-kod. Några hänvisar till 

KB:s övergång som huvudsakligt incitament till att själva gå över. 

KB:s huvudargument för en svensk övergång till DDC rörde ekonomiska be-

sparingar, i det att man skulle slippa klassificera stora delar av utländsk litteratur, 

samt att det inte var ekonomiskt försvarbart att upprätthålla ett eget klassifika-

tionssystem i ett så litet land som Sverige. Man pekade också på brister i uppdate-

ring och utveckling hos SAB.84 

Det man kan se är att dessa argument delvis återkommer hos svenska högsko-

lebibliotek, dock med en övervikt åt resonemang som pekar på SAB-systemets 

brister, och mindre på besparingar och förenklad klassifikation. Detta kan förkla-

ras med att många bibliotek tidigare ofta väntat in att KB eller annat bibliotek 

skapar en bibliografisk post om en sådan inte redan finns för nyinköpt material, 

varför man inte upplevt samma problem som KB. Nedan följer de vanligaste ar-

gumenten för övergång till DDC. 

SAB är föråldrat 

Det vanligaste motivet till övergång rör SAB och att systemet är föråldrat och inte 

kommer utvecklas i framtiden. Många som anger detta motiv har länge upplevt 

problem med SAB och dessa bibliotek har varit generella i sin kritik mot SAB. 

Det vill säga att det har funnits en del specifika invändningar mot SAB vad gäller 

                                                 
84 Svanberg, M. (2008) s. 41. 
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vissa avdelningar, men de problemen har man historiskt sett löst med exempelvis 

alternativ uppställning. SAB-systemets brister som motiv för övergång handlar om 

mer övergripande brister i uppdatering, vilket har varit ett dokumenterat problem 

sedan DFI:s utredning inför femte upplagan 1963.85 Till exempel Nordiska Afrika-

institutets bibliotek hade redan några år innan övergången slutat klassa i SAB: 

Vi var missnöjda med SAB, det uppdaterades inte tillräckligt, och passade inte vårt bestånd. 
/.../ Vi var direkt positiva till att gå över till DDC, därför att vi redan slutat klassa i SAB som 
var förlegat. 

Biblioteket vid högskolan i Borås tvivlade på hur användbart SAB skulle bli i framtiden: 

Vi var osäkra på SAB i framtiden. Skulle systemet bli föråldrat? 

Vid Uppsala universitetsbibliotek fanns inte samma tvekan, utan man menade att 

det redan inträffat: 

SAB hade blivit föråldrat och inte utvecklats tillräckligt av BTJ. 

BMC-biblioteket jämförde SAB med DDC: 

SAB slutade utvecklas, DDC är ett levande system. 

Enligt Mittuniversitetets bibliotek skulle KB:s och efterföljande biblioteks över-

gång till DDC i förlängningen leda till att SAB skulle uppdateras mindre: 

SAB [skulle] också som en följd av att NB och flera andra bibliotek bytte system bli ett sämre 
underhållet klassifikationssystem. Vi tog beslut om klassifikation enligt DDC först med an-
ledning av det. 

Och Blekinge Tekniska högskolas bibliotek var inne på samma spår: 

...SAB kommer inte utvecklas mer. 

Så även Stockholms universitetsbibliotek: 

SUB gick över för att SAB är ett utdöende system. 

Att lämna SAB med motivet att det är ett föråldrat och utdöende system är indi-

rekt förknippat med motivet att byta för att KB byter. I och med att Sveriges na-

                                                 
85 Viktorsson, E. (Red.) (1997), s. 7. 
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tionalbibliotek slutar klassificera i SAB försvinner en stor anledning för SAB:s 

kommitté att över huvud taget upprätthålla ett nationellt klassifikationssystem. 

SAB passar samlingarna illa 

Förutom invändningar mot SAB:s uppdateringsgrad har man på några håll motive-

rat sin övergång till DDC med att SAB passar det egna beståndet illa. Ájttes bibli-

otek menar på att SAB känns ”stelt” på många ställen. Också Nordiska Afrikain-

stitutet anförde att SAB passade samlingarna illa, och på Ångströmbiblioteket som 

har mycket naturvetenskaplig litteratur var man mer specifik: 

Vi gick över för att SAB passade dåligt för biologi och matematik. /.../ DDC passar naturve-
tenskap bättre än SAB. 

Medicinska biblioteket med nästan uteslutande naturvetenskaplig litteratur i be-

ståndet var 

... positiva till en övergång eftersom DDC-systemet passar våra ämnen bättre och att det är ett 
flexibelt system som låter oss bygga nummer och göra hyllor som passar mycket bra. 

Dessa bibliotek bekräftar tesen som framförts av Schneider och Eaton om att hyll-

klassifikationen ska utgå från samlingarnas omfattning och innehåll. 86 

För utländskt material finns redan DDC-kod 

Ett annat vanligt motiv för övergång är att den egna katalogen innehåller mycket 

utländskt material och att det redan finns DDC-kod för posterna. Det sparar arbete 

att bara kopiera redan existerande poster och inte behöva skapa exempelvis ny 

SAB-kod. På Blekinge Tekniska högskolas bibliotek sa man: 

Vi har mycket internationell litteratur, så det är lätt att hitta DDC-koder som andra bibliotek gjort. 

Stockholms universitetsbibliotek anförde att 

Merparten av katalogen är utländsk, alla poster och e-bokspaket innehåller redan DDC-kod. 

Vid biblioteket vid Högskolan i Borås var mycket utländsk litteratur redan DDC-

klassad. Och biblioteket vid Högskolan i Gävle menar att DDC utgjorde en effek-

tivisering av katalogarbetet: 

Det innebar en rationalisering att inte behöva lägga på SAB-kod på importerat utländskt material. 

                                                 
86 Schneider, R. (1961), s. 230; Eaton, T. (1967), s. 129. 
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Ájttes bibliotek: 

Vi gick över för att de flesta länder vi hämtar poster från använder DDC. 

Dessa argument är desamma som KB angav och där man hänvisade till de bespa-

ringar i tid och pengar som skulle göras om biblioteken slapp klassificera i den 

omfattning man gjort tidigare.87 

Byter för att KB byter 

En del har angett som skäl för övergång att KB gått över. Det kan röra sig om en 

princip att följa nationalbiblioteket, eller att man uppfattar att KB besitter interna-

tionella kontakter och fyller en vägledande roll för svenska högskolebibliotek. 

Men som i fallet Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek kan valet även handla om att 

man har ett nära samarbete med KB och att samsökning i Libris, Regina och den 

lokala katalogen (i det här fallet Kata) underlättas om man använder samma klas-

sifikationssystem: 

KB är dessutom en nära samarbetspartner, som kompletterar bibliotekets samlingar av svensk 
arbetarrörelse. 

Mittuniversitetets bibliotek argumenterade på liknande sätt, att då den lokala kata-

logen var ansluten till Libris skulle det mest effektiva vara en övergång till det 

system som Librisposterna klassades i. På biblioteket vid Malmö högskola mena-

de man att 

Då KB beslutat om en övergång till DDK, skulle det bli det mest effektivt för oss som Libris-
bibliotek att följa detta beslut (KB klassar det mesta av det svenska materialet) och att vi där-
igenom också kan samarbeta med de andra LIBRIS-biblioteken kring klassificering. 

Musik- och teaterbiblioteket som ingår i Deweyprojektets referensgrupp menar att man 

...anses vara experter på musik- och teaterområdet, och därför inte kan stå utanför detta natio-
nella samarbete. 

Det handlar om en uppgift biblioteket har i förhållande till Nationalbiblioteket och 

beslutet att klassificera i DDC handlar alltså till största delen inte om systemet i 

sig, utan att vara KB behjälpliga. 

                                                 
87 Svanberg, M. (2008) s. 41. 
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På förhållandevis många bibliotek har dock någon omfattande diskussion om 

övergång till DDC inte ägt rum, eftersom man har varit överens från början om att 

följa KB. I de fallen kan KB:s beslut sägas ha varit den antändande gnista som 

dessa bibliotek behövde för att våga språnget. Ett exempel är Nordiska Museets 

bibliotek, och inte heller på biblioteket vid Högskolan i Borås diskuterade man 

beslutet vidare djupgående: 

Vi hade egentligen inte så mycket diskussioner huruvida vi skulle gå över eller ej. När KB be-
stämde sig valde vi helt enkelt att följa efter. 

Internationalisering 

Ett annat centralt motiv till att gå över till DDC har varit att göra katalogen mer 

internationellt sökbar. Att ha samma system och standard som ”resten av världen” 

var det huvudsakliga argumentet för Uppsala universitetsbibliotek, vilket besluta-

de centralt att samtliga bibliotek inom universitetet skulle gå över till DDC och 

dessutom använda systemet i hylluppställningen för konsekvensens skull. Mer 

specifikt handlar det om att som Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek vilja knyta 

an katalog och bestånd till ett internationellt forskningsfält: 

Vi har många utländska forskare bland användarna och dessa har ofta svårt att förstå de 
svenska ämnesorden som är de enda som finns för det äldre trycket. Biblioteket är högt rankat 
i Google och man anser att DDC skulle öppna upp katalogen ytterligare för ytterligare interna-
tionella användare. 

Det rör sig här alltså om att underlätta sökning för såväl utländska användare på 

biblioteket som för forskare som annars inte hittat katalogen genom Google-

sökning. Nordiska Afrikainstitutet ville även de underlätta för utländska använda-

re som sedan tidigare vant sig vid DDC. 

Övriga argument 

Trafikverkets bibliotek hade sedan länge använt flera olika klassifikationssystem 

då beståndet samlats under Trafikverkets tak genom sammanslagningen av Väg-

verket och Banverket. När man hörde om KB:s förestående övergång till DDC såg 

man det som ett lämpligt sätt att samla beståndet under ett gemensamt system. 

Man tänkte också att en övergång förr eller senare var oundviklig, vilket även bib-

lioteket vid Högskolan i Gävle gjorde. Ett par bibliotek gav uttryck för att man 

inte ville bli kvarlämnade med SAB när andra bibliotek slutat använda systemet. 

Blekinge Tekniska högskolas bibliotek menade att DDC skulle underlätta framtida 

interaktion med andra system genom till exempel ämnesordsmappning.  
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Argument mot övergång 
Överlag har det bland bibliotek som gått över till att klassa i DDC inte funnits 

många starka argument mot övergång. Flera menar att det helt enkelt inte fanns 

någon anledning att inte införa DDC. Men de argumenten som hörts kan delas in i 

tre kategorier beroende på vilka områden de rör: Resurser, användare och be-

stånd. Kategorin användare hör till den som är svårast att analysera inom ramen 

för denna uppsats, då jag inte fokuserat på gruppen användare och hur de upplever 

övergången till DDC. Dock har en del bibliotek själva under intervjusituationen, i 

samband med att de berättat om sina farhågor, redogjort för respons de fått eller 

väntat sig att få från användare. 

Resurser 

Kategorin resurser består av två argument: Dels att det skulle ta tid och resurser 

med omflyttning och omklassning, dels att personalen måste lära sig ett nytt sy-

stem. Ett flertal bibliotek har varit tvungna att revidera sina tidsplaner efter att 

omflyttning tagit längre tid än planerat, och de flesta bibliotek har också påpekat 

att de varken lagt undan eller äskat medel specifikt för omflyttningsprojektet. Ble-

kinge tekniska högskolas bibliotek tänkte 

...att det skulle bli en massa jobb med att göra om böckerna, alltså ändra i katalogen och mär-
ka om. Man måste lära sig ett nytt system. 

På biblioteket vid Högskolan i Gävle var vissa ”tvehågsna inför att lära in ett för 

de flesta helt okänt system”. Medicinska biblioteket hade som enda argument mot 

DDC att 

...övergången var en mycket resurskrävande process som skulle ta mycket tid och perso-
nal i anspråk. 

Användare 

Kategorin användare består av tre argument mot övergång. Det ena är att det finns 

farhågor om en problematisk övergångsperiod innan hela samlingen är flyttad, 

under vilken användarna måste förhålla sig till flera sviter. Ájttes bibliotek berättar: 

Vi såg framför oss kaos under en övergångsperiod, plus att användarna inte såg fram emot att 
lära sig ett nytt system. 

Också Blekinge tekniska högskolas bibliotek vittnar om farhågor inför att tvingas 

använda flera sviter samtidigt: 
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Flera sviter kan bli förvirrande för låntagarna. Vi har nu en växande svit med DDC-
uppställning och en krympande med SAB-uppställning. 

Flera bibliotek har dock vittnat om att användare inte haft egentliga problem att 

hitta det de söker, mycket beroende på att de oftast söker i katalogen innan de går 

till hyllan. Denna utsaga korresponderar med Saul Herners iakttagelser från Libra-

ry of Congress, där de flesta biblioteksanvändarna redan hade klart för sig titel och 

hyllplacering för det material de letade efter.88 Man skulle utifrån detta kunna ar-

gumentera mot nyttan av att upprätthålla en browsevänlig hylluppställning, givet 

den arbetsbelastning en sådan ofta kräver. Istället skulle man lägga resurser på en 

heltäckande katalog och välfungerande sökfunktioner. Detta är också vad Stock-

holms universitetsbibliotek förordar i följande avsnitt om uppställning enligt nu-

merus currens.  

Det andra argumentet mot övergång i kategorin användare är att användarna 

inte skulle vilja lära sig ett nytt system. I ett par fall har detta argument vederlagts 

då man i efterhand sett att användare i allmänhet inte reflekterat eller knappt ens 

märkt att man bytt klassifikationssystem. Blekinge tekniska högskolas bibliotek 

upptäckte att besökarna inte hade problem att hitta i DDC-sviten i hyllorna: 

Användarna har i stort accepterat den ändrade uppställningen, några säger att det är enklare 
med siffror. 

Argumenten som rör resurser och användare motsvarar i stort den bild som Eriks-

son gett. Det argumenterades där att en hylluppställning enligt klassifikation är det 

mest användarvänliga alternativet, men samtidigt det mest resurskrävande.89  

Det tredje argumentet mot övergång i denna kategori handlar om att forskare 

som använder bibliotekets samlingar inte vill ha ändringar i uppställningen. Ett 

exempel är Geo- och biobiblioteken vars användare av flora- och växtgeografi-

samlingen inte vill att man ändrar uppställning överhuvudtaget. Detta argument är 

besläktat med problematiken som uppstår när en donerande institution villkorar 

donationen mot att biblioteket använder en viss uppställning. Intervjuerna har vi-

sat att forskare som användargrupp har en särställning vad gäller inflytande, och är 

inte sällan med och bestämmer exempelvis vad i samlingarna som ska gallras. Det 

gäller för Geo- och biobiblioteken där detta argument också framförts. 

                                                 
88 Herner, S. (1960), passim. 
89 Eriksson, S. (2008), s. 28. 
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Bestånd 

Inom kategorin bestånd återfinns tre argument. Det ena är att stora delar av be-

ståndet inte är klassade, och man skulle därför behöva bygga koder. Ångströmbib-

lioteket vittnar om detta: 

Vi har mycket litteratur från 50- och 60-talet som inte har DDC-klassning, varför man skulle 
behöva bygga koder. En övergång skulle alltså ta mycket tid och resurser. 

Att beståndet saknar klassning kan betyda att man (ännu) inte skapat poster i den 

lokala katalogen, exempelvis för äldre material som inte lånas ut särskilt ofta och 

därför varit lågprioriterat. Det kan också betyda att biblioteket har material som 

saknar bibliografiska poster med DDC-kod i Libris, varför katalogisatören skulle 

vara tvungen att bygga kod på egen hand. Kodbyggande var något många bibliotek 

kände osäkerhet inför initialt under övergången, men efterhand katalogansvariga 

gått KB:s veckokurser i DDC har säkerheten ökat. Dock känner sig många osäkra 

och man drar sig i regel för att bygga kod och väntar helst på att KB ska skapa en 

bibliografisk post och då använda den koden i sin egen post. 

På Karin Boye-biblioteket framfördes vid diskussionerna om DDC-

övergången argumentet att DDC inte är så väl anpassat för humanistiska ämnen. 

Här menar man att i DDC är avgränsningarna snävare än i SAB, i exempelvis 

J Arkeologi – K Historia och M Etnografi, Socialantropologi och Etnologi – 

O Samhälls- och rättsvetenskap. Det var endast på Karin Boye-biblioteket man 

argumenterade mot DDC med hänvisning till att systemet skulle passa samlingar-

na dåligt. Kritiken gällde generellt för humanistiska ämnen, och inte som i KB:s 

rapport svenska förhållanden.90 Det är tänkvärt att det argumentet inte framfördes 

alls. En förklaring till detta är sannolikt att högskole- och specialbibliotek i hög 

grad har utländska titlar i beståndet vilket ämnesmässigt inte speglar svenska för-

hållanden i samma omfattning som beståndet hos folkbibliotek. 

I följande avsnitt redogör jag för hur biblioteken motiverat sina respektive 

hylluppställningsprinciper. 

Motiv för val av hylluppställning 
Under denna rubrik delar jag in motiven efter vilken typ av uppställning man har 

valt. Indelningen skiljer sig här från den som gjordes i inledningskapitlet i ett par 

avseenden. Dels redovisar jag inte kategorin bruten hylluppställning eftersom va-

let av den typen av uppställning i regel har varit en pragmatisk lösning under en 
                                                 
90 Svanberg, M. (2008) s. 42. 
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övergångsperiod snarare än ett överlagt beslut tänkt att bestå. Valet har för biblio-

teket således inte stått mellan bruten eller blandad uppställning, vilket indelningen 

i inledningskapitlet kunde ge sken av, utan snarare mellan valet att använda hyllis-

ta eller inte. En sådan indelning kan verka irrelevant om man ser till hur få biblio-

tek som faktiskt valt att inte använda hyllista. Men desto fler bibliotek övervägde 

inledningsvis ren DDC-uppställning men kom senare att välja uppställning efter 

en lista med hyllsignum, och dessa överväganden förtjänar en beskrivning. 

Uppställning enligt DDC (utan hyllista) 

Att ställa upp enligt DDC utan att samtidigt utforma en hyllista är sällsynt bland 

biblioteken i denna studie. Bara biblioteket vid Högskolan Väst och Ájttes biblio-

tek ställer upp enligt full kod. Motiven har varit att man saknar tillräckliga kun-

skaper i DDC för att skapa en lista. Biblioteket vid Högskolan i Väst kontaktade 

representanter för norska högskolebibliotek med DDC-uppställning och fick då 

intrycket att en hyllista ofta innebär merarbete då den måste revideras regelbundet, 

vartefter avdelningar blir större och utbrytningar görs. Min informant vid Biblio-

teket vid Högskolan i Väst resonerar vidare: 

Vi använder hela koden, för det skulle bli för arbetsamt att göra hyllista. Dessutom saknade vi 
nödvändiga kunskaper i DDC för att göra en. Ytterligare en anledning är att man internatio-
nellt ställer upp på hela koden. 

Ett annat argument, från Ájttes bibliotek, var att med full kod kan man friare 

styra uppställningen: 

Om man märker boken med hela DDC-koden kan man välja sedan hur man vill gruppera 
böckerna på hyllan utan att behöva märka om dem. 

Argumenten för en uppställning enligt hela koden handlar huvudsakligen om att 

man vill begränsa arbetsbelastningen, och att man anser sig sakna nödvändiga 

kunskaper för att framställa en hyllista. Ingen av mina informanter motiverar valet 

utifrån ett användarbehov. 

Uppställning enligt DDC (med hyllista) 

Bland argumenten för hyllista finns många som pekar på att en hyllista ökar brow-

singvänligheten för samlingarna. Med en hyllista kan man kontrollera antalet av-

delningar och samplacera omfattningsmässigt mindre kategorier under gemen-

samma rubriker. Uppställning enligt full kod å andra sidan skulle skapa för många 

avdelningar och för långa koder vilket gör det svårt för användarna och arbetsamt 

för personalen, dels vid uppsättning, dels vid infodisken. Att hyllista, som tillåter 
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biblioteket att i högre grad själva utforma hyllklassifikationen, är det vanligaste 

sättet att ställa upp, går i linje med Schneiders och Eatons argument för en bredare 

hyllklassifikation och en hylluppställning som speglar bibliotekets samlingar.91 

Bruten uppställning, menar samtliga tillfrågade bibliotek, innebär en fördel 

framför blandad, då ett antal SAB-signum är inkompatibla med DDC och skulle 

komma att spridas ut över flera platser i uppställningen. Detta går dock stick i stäv 

med Erikssons slutsats som visar att biblioteken snarare föredrar en blandad upp-

ställning just för att man då kan hålla samman ämnen oavsett klassning.92 

Exemplet Mittuniversitetets bibliotek ger en bra representation av hur tanke-

gångarna har gått hos flera bibliotek som vägt för- och nackdelar med olika lös-

ningar. Biblioteket ansåg att uppställning enligt DDC var bättre ur ett användar-

perspektiv, både med tanke på besökare och på bibliotekarier. Man diskuterade 

inledningsvis flera olika uppställningar: klartext, numerus currens, blandad upp-

ställning samt att behålla SAB-uppställning i någon form. Idéerna om klartext och 

blandad uppställning övergav man med hänvisning till att det skulle vara för svårt 

att samla två så olika system under samma rubriker. Numerus currens ratades ef-

tersom man ville ge användarna möjlighet att hyllbrowsa som tidigare med SAB. 

Man valde bort SAB-uppställning då man såg framför sig att nyutexaminerade 

bibliotekarier i framtiden inte längre skulle kunna systemet. Andra bibliotek som 

premierat browsingvänlighet i sitt val av DDC-uppställning med hyllista är Eko-

nomikums bibliotek, samt Medicinska biblioteket som på följande sätt motiverar 

varför man valde bort bruten uppställning: 

Huvudargumentet för en Deweysvit, istället för att dela boksamlingen i en SAB-svit och en 
Dewey-svit var att [bruten uppställning] försvårar för våra användare att hitta böcker och att 
även browsing försvåras. 

(Medicinska biblioteket hade för övrigt en förutsättningslös diskussion om upp-

ställningslösningar. Bland annat lekte man med tanken att använda ett hyllnum-

mersystem liknande det IKEA använder på sina ”tag-själv”-lager.) Blekinge tek-

niska högskolas bibliotek valde av samma anledning bort numerus currens: 

Vi tyckte inte numerus currens, som vi hade uppe för diskussion, var användarvänligt nog. 
Man kan inte browsa till exempel. Det är bekvämt att både klassa och ställa upp enligt DDC. 

                                                 
91 Schneider, R. (1961), s. 230; Eaton, T. (1967), s. 129. 
92 Eriksson, S. (2008) s. 31. 
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Vid Linnéuniversitetets bibliotek hade man samma idéer om att numerus currens 

omöjliggör browsing. Man ville också undvika långa koder, och menade att 

...om man valde att ha hela deweykoden som hylluppställning så kunde det ibland bli 
mycket långa koder. De långa koderna ansågs vara en nackdel i OPAC, för bokvården, för 
bokuppsättare och för besökare. Vi tänkte också att deweyklassningen inte alltid blir kon-
sekvent genomförd vilket innebär att fördelen med att sätta upp på hela koden försvinner 
något. Vi kom därför fram till att en kortare kod är bättre och gjorde en hylluppställnings-
lista för vårt bibliotek. En orsak till detta utöver ovanstående var att vi då kunde ha knub-
bar med ämnet i klartext i hyllorna. 

Linnéuniversitetets bibliotek använder de tusen första koderna i hyllistan, och fler 

”där det behövs”. (Det vill säga där antalet volymer överstiger vad som är prak-

tiskt att inlemma i en enda klass, och ämnesbredden möjliggör ytterliga indelning-

ar.) På det viset, resonerar man, kommer man inte att behöva ändra så mycket i 

listan efter hand. Min informant är dock medveten om att alla koder i listan inte 

kommer att fyllas med böcker. Man berör i sina motiv för valet av hyllista det man 

upplever som bristande kunskaper i DDC, vilket skulle ge en inkonsekvent klass-

ning och uppställning. En del bibliotek har påtalat att man tycker sig sakna till-

räckliga kunskaper i DDC-klassning, och detta kan möjligen ligga bakom en del 

av argumenten att uppställning enligt full klassifikation skulle vara för tidskrävan-

de. Klassning är i regel ett tidsödande arbete och ett antal bibliotek har i denna studie 

sett det som en stor fördel att kunna fortsätta kopiera koden i den bibliografiska post 

som skapas av KB eller annat bibliotek när man gör sina beståndsposter. 

Lunds universitets bibliotek använder även de hyllista för att underlätta brow-

sing, eftersom man menar att fullständiga koder är förvirrande för besökare. Dess-

utom skulle det krävas för mycket arbete från personalens sida att upprätthålla en 

sådan uppställning. Det är också så man motiverar varför man valt att begränsa 

hyllistan till tre nivåer, det vill säga de tusen första koderna. Här håller man hyll-

klassifikationen bred som en arbetsbesparande åtgärd, men också för att underlätta 

hyllbrowsing, vilket återigen bekräftar Eatons och Schneiders teser om hur brett 

klassificerade uppställningar gagnar användaren.93 

Biblioteket vid Högskolan i Borås hade i samband med DDC-övergången tan-

kar på att använda hela DDC-koden. Man ändrade sig efter kontakt med Linné-

universitetets bibliotek i Kalmar och Växjö där man också där haft som ursprung-

lig plan att ställa upp efter hela koden, vilket visade sig ge för långa koder. 

                                                 
93 Schneider, R. (1961), s. 230; Eaton, T. (1967), s. 129. 
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Uppställning enligt numerus currens 

Huvudsakliga argument för att ställa upp i numerus currens är att man sparar tid 

på att slippa upprätthålla en komplicerad uppställning, och att systemet underlättar 

för användare som letar efter nyutgivet material. Tiden som frigörs när man inte 

behöver lägga arbete på uppställning kan användas till att förbättra katalogen. 

Förutom Stockholms universitetsbibliotek ställer tre bibliotek sedan tidigare 

upp enligt numerus currens, eller löpnummer. För två av dem, Musik- och teater-

biblioteket och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek var beslutet enkelt då man har 

nästan hela beståndet i magasin, och man menar att löpnummer förenklar fram-

tagning avsevärt. Vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek hade man ytterligare ar-

gument i det att man saknade nödvändiga personalresurser för en omfattande om-

flyttning, samt att det fortfarande finns mycket okatalogiserat material i samlingarna. 

Vid Stockholms universitetsbibliotek fanns det vid tiden för deweyövergången 

idéer om en tredje svit i DDC som skulle följa på de tidigare sviterna (SAB i alfabetisk 

ordning och SAB i numerus currens), men man saknade medel för en omflyttning. 

Dessutom fanns det inte plats trots tidigare gallring för att göra plats för den då kom-

mande årssviten för en ny DDC-svit. Hur som helst försvarar man sitt val av numerus 

currens och hävdar katalogens vikt framför att lägga ner tid på att arbeta fram en 

hylluppställning som underlättar browsing: 

Det är bättre att få in mer material i Libris än att syssla med hylluppställning. Man ska satsa 
på en bra katalog i första hand, inte slösa medel på uppställningsarbete. Den primära upp-
giften är att förvärva och tillgängliggöra litteratur, och detta gör man via katalogen. Brow-
sing är överskattat. 

Stockholms universitetsbiblioteks utsaga speglar det som framkom i Saul Herners 

undersökning av det amerikanska kongressbiblioteket, i vilken det framkom att de 

flesta användare redan hade konsulterat katalogen innan de gick till bibliotekshyl-

lan. Robert Greene visade i sin studie av Georgia Institute of Technology att brow-

sing visserligen resulterade i många lån, men att det var de browsinggenererade lå-

nen som sämst motsvarade vad användarna letat efter när de kom till biblioteket.94  

Nordiska Afrikainstitutet hävdar å sin sida att numerus currens faktiskt kan 

underlätta browsing och menar att flera av deras användare är intresserade av det 

senast utgivna inom respektive fält, vilket då återfinns i slutet av varje avdelning. 

                                                 
94 Greene, R. (1977), s. 316. 
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Uppställning enligt SAB (eller tidigare klassifikation som inte är DDC) 

Inom denna kategori hittar man bibliotek som bildats genom att flera biblioteks 

eller institutioners samlingar slagits ihop under ett tak, eller som på annat sätt tagit 

emot andra institutioners samlingar. I ett par fall har de donerande institutionerna 

krävt en viss klassifikation och uppställning, eller också har man från bibliotekets 

sida valt att behålla befintlig klassning för att underlätta för användare som tidiga-

re använt samlingarna. Ångströmbiblioteket är ett exempel på båda dessa förhål-

landen. Man har en samling matematisk litteratur som man ställer upp enligt 

MSC2010, då det är ett internationellt system som användarna är vana vid. Och 

samlingen med litteratur inom astronomi klassar man och ställer upp enligt DDC 

då Astronomiska institutionens bibliotek, som donerade samlingarna, krävde att 

man inte använde SAB för deras samlingar. 

Trafikverkets bibliotek menar att man har så specialiserade samlingar att de 

egna systemen Roadlines och Kungliga järnvägsstyrelsens klassifikation fungerar 

bäst. Man vill underlätta för användare som följt med sedan sammanslagningen av 

Banverket och Vägverket, och är vana vid uppställningen. 

Vid Nordiska Museets bibliotek övervägde man aldrig att ändra i uppställ-

ningen, då det dels skulle innebära för mycket arbete, dels anser man att nuvaran-

de uppställning är användarvänlig och inarbetad. En del av beståndet är dessutom 

ännu inte katalogiserad i Libris. Vidare resonerar man vid biblioteket: ”... att börja 

om och ha en ny eller parallell uppställning skulle bli förvirrande”. 

På Karin Boye-biblioteket har man flera olika system för samlingarna, då bib-

lioteket bildats genom sammanslagning av ett stort antal institutionsbibliotek vilka 

krävde att ”deras” uppställningssystem inte ändrades. Det har nu beslutats centralt 

att alla bibliotek under Uppsala universitet generellt ska använda DDC som upp-

ställning, men detta kan Karin Boye-biblioteket inte genomföra under överskådlig 

tid, huvudsakligen på grund av ekonomiska begränsningar. 

Genomförande 

Under denna rubrik redogör jag för hur det praktiska arbetet kring hylluppställ-

ningen sett ut. Kapitlet är uppdelat i tre delar: Hyllista beskriver hur man i före-

kommande fall tagit fram hyllistan och hur man valt att utforma den i fråga om 

exempelvis antal nivåer. I Märkning och flyttning redogör jag för arbetsgången 

kring bokmärkning och omflyttning, det vill säga om man betat av avdelning för 
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avdelning eller märkt om böcker vartefter de återlämnats exempelvis. Knubbar 

och ryggmärkning behandlar utformningen på ryggetiketter och hyllknubbar.  

Hyllista 
En majoritet av biblioteken som valde DDC som uppställning arbetar med upp-

ställningen utifrån en hyllista. De flesta har sedan tidigare använt hyllista under 

SAB, och har ganska snart efter beslutet om övergången börjat ta fram en hyllista 

för DDC. Det är tydligt att arbetet med hyllistan är ett fortlöpande projekt som 

spänner över lång tid och pågår parallellt med annat arbete. 

Konverteringstabellen 

De flesta som skapat hyllista har använt sig av konverteringstabellen på något sätt, 

vanligt var att översätta en tidigare SAB-hyllista. Men flera vittnade om problem 

med matchningen mellan SAB och DDC eftersom så många klasser systemen 

emellan inte är kompatibla.95 En lösning har då varit att med hjälp av konverte-

ringstabellen matcha den lokala katalogen mot DDC och skapa en preliminär hyl-

lista. Blekinge Tekniska högskolas bibliotek: 

...vi [bestämde] att använda en fast hyllista för DDC. Innan vi började katalogisera i 
DDC skapade vi en preliminär hyllista utifrån den gamla SAB-lista som vi översatte med 
hjälp av konverteringstabellen. 

Listan jämförde man sedan med den gamla SAB-listan för att täcka in det man 

missat, som vid Malmö högskolas bibliotek: 

Vid skapande av hyllistorna har vi analyserat SAB och DDC. Vi försökte utgå från DDC 
när vi skapade hyllistan, sen tittade vi på hyllistan vi hade sedan tidigare i SAB för att täcka 
in det vi missat. 

Det var ganska vanligt att man föresatt sig att använda SAB-listan som utgångs-

punkt och översätta den för att få fram en DDC-lista, men många gjorde erfaren-

heten att detta skapade nya problem. Listan man fick fram blev i regel ganska pre-

liminär och måste göras om, ibland grundligt. Linnéuniversitetets bibliotek: 

Det var två personer som började med att mappa SAB-listan till DDC med hjälp av konverte-
ringstabellen. Man gjorde ett Excelark av SAB-listan och mappade den. Sedan vände man på 
[tabellen] och utgick från DDC, och gick från avdelning till avdelning. Mappningen blev inte 
att lita på eftersom klassningarna inte var analoga. Men det var något att utgå från. Vi hade en 
DDC-lista färdig i april 2010. Det var ett förslag till lista. 

                                                 
95 Se Tabell 1. Konkordanstabell för DDC visavi SAB, under Skillnader och likheter mellan SAB och DDC i 
tidigare avsnitt. 
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/.../ [Under arbetet] fördes anteckningar över saker som blev konstiga. Sedan gjorde vi en 
andra version av listan. Ibland blev det konstiga rubriker, då bröt man ut och gjorde ny rubrik 
för att rubrikerna skulle vara begripliga. 

/.../ De sektioner som inte används markerar man och tittar på om man ska ha kvar. 

Malmö högskolebibliotek hade planer på att implementera en automatisk process 

av något slag i sin konvertering av SAB-listan, men man upptäckte att olikheterna 

SAB och DDC emellan gjorde att det var nödvändigt att gå igenom avdelningarna 

manuellt istället. Ångströmbiblioteket å sin sida upplevde SAB så otillräckligt för 

sina ämnen så man gjorde inte ens något försök att använda den tidigare SAB-listan. 

Detta kan ha sin förklaring i att Ångströmbiblioteket är ett utpräglat naturvetenskapligt 

bibliotek. Det har hävdats, bland annat i Malmö högskolas rapport inför DDC-

övergången, att SAB-systemet är sämre lämpat för naturvetenskapliga ämnen, vilket 

kan förklara Ångströmbiblioteket problem med att använda den tidigare SAB-listan i 

sitt arbete med att framställa en ny DDC-hyllista.96 

Rubriker 

Rubrikerna hos DDC är ett återkommande problem flera bibliotek vittnar om. Ru-

briker längre ner i strukturen är ibland beroende av ämneskontexten för att bli be-

gripliga. Medicinska biblioteket har i likhet med andra löst detta genom att döpa 

om rubriker till klartext: 

Vissa rubriker i DDC har vållat problem, de säger inte så mycket vad det handlar om. Vi har 
fått rekommendationer från Svanberg på KB att få utforma rubrikerna själva. Vissa rubriker 
har vi då döpt om. 

Vid Linköpings universitetsbibliotek nämnde man 344 Arbetsrätt etc som exempel 

på en rubrik som inte fungerar. Listan vid Ekonomikums bibliotek uppdateras 

kontinuerligt, delvis på grund av DDC-rubriker som inte säger tillräckligt mycket 

om ämnet. Till exempel 808 Retorik och samlingar av litterär text från flera litte-

raturer har döpts om till 808 Retorik, stilistik, redigeringsteknik och vetenskapligt 

skrivande, och 004.019 Datavetenskap, psykologiska principer har ändrats till 

004.019 Datavetenskap, dator - människainteraktion. 

Samarbete kring hyllista 

En del av universitets- och högskolebiblioteken består av flera bibliotek på olika orter, 

eller åtminstone med separata kataloger. Bland dem fanns ambitionen att skapa en 

gemensam lista för alla bibliotek, exempelvis vid Mittuniversitetets bibliotek: 

                                                 
96 Gullberg, M. & Egevad, P. (2010), s. 3. 
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Man har diskuterat det en del. I början var allt väldigt okonkret. Man talade om gemensam 
hyllista för alla bibliotek, men bestämde att ha varsin. I listan utgår man från den gamla SAB-
listan. På det viset har man jobbat likadant på alla tre bibliotek. På många sätt har man valt 
liknande lösningar mellan biblioteken. 

Man har vid Mittuniversitetets bibliotek gett upp de planerna på grund av att de 

olika biblioteken haft skillnader i de respektive beståndens omfattning och inne-

håll. På biblioteket vid Högskolan i Borås valde man att ställa upp enligt hyllista 

efter kontakt med Linnéuniversitetets bibliotek, och man har även utgått från deras 

hyll- och knubblista när man utarbetat sin egen. BMC-biblioteket samarbetade 

med Medicinska biblioteket i framställningen av hyllista och fick andra medicins-

ka biblioteks hyllistor skickade till sig. Man har mer preklinisk inriktning än andra 

medicinska bibliotek, så vissa avdelningar fick man bygga ut mer. 

Nivåer 

Många bibliotek i föreliggande studie vittnar om att ett av motiven till att ställa 

upp efter hyllista är en ambition att inte ha för många nivåer. Många har som regel 

max tre siffror generellt, men vissa ämnen byggs ut mer. Ibland blir koderna så 

långa som tio siffror, men endast för enstaka avdelningar. Flera bibliotek har ko-

der på generellt fyra till sex siffror. Men det framstår som att man ser det som en 

brytpunkt vid tre siffror, vilket kan ha att göra med att koderna i DDC avdelas med en 

punkt var tredje siffra för att underlätta läsningen och memoreringen av koderna. 

Märkning och flyttning 
Arbetet med ommärkning och -flyttning kan se ut på olika sätt. Ett är att göra om 

en avdelning i taget, antingen i ordningen de står i hyllorna eller utifrån storleks-

ordning, eller enligt användningsfrekvens. Ett annat sätt är att göra om endast ny-

förvärv, eller material utgivet från och med ett visst årtal. Man kan även göra om 

böcker när de återlämnas. Det senare kan ses som ett sätt att beta av det mest utlå-

nade materialet utan att behöva gå igenom utlåningsstatistik. 

Samtliga dessa metoder har noterats bland biblioteken i studien. Fokus ligger 

emellertid på att göra om nyförvärv, men också litteratur från 2004 och framåt. På 

biblioteket vid Blekinge tekniska högskola motiverar man detta som ett sätt att 

”introducera användarna för DDC”. Man vinnlägger sig om att märka om alla 

upplagor samtidigt, för att samma bok inte ska hamna i två olika sviter.  

Många kombinerar hylluppställningsarbetet med gallring, och då det som gall-

ras i allmänhet är äldre material vill man på biblioteket ofta avvakta med att märka 

och flytta om detta tills man beslutat om det över huvud taget ska behållas. Gall-

ring har överlag setts som ett sätt att göra plats för nya DDC-sviter i hyllorna, i 
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och med att katalogansvariga räknat med att dessa kan kräva mycket utrymme, 

eftersom sviterna inledningsvis ofta ställs upp med luft mellan avdelningarna för 

att det ska finnas plats att ställa upp utan att behöva flytta efterföljande avdelning-

ar vartefter. 

Att flytta om avdelning för avdelning är en annan vanlig metod. Huvudmoti-

vet är ofta att man lättare har kontrollen över arbetsinsatsen; att göra om återläm-

nade böcker kan leda till att dessa läggs på hög om man inte hinner med. Det är 

också ett sätt att frigöra utrymme för nya DDC-sviter om man gör om en SAB-

hylla i taget. Ett annat sätt att frigöra utrymme har varit att tätpacka kvarvarande 

SAB-hyllor, det vill säga man flyttar ihop alla avdelningar så att de hamnar efter 

varandra utan mellanrum och utan att varje ny avdelning måste börja på en ny hylla. 

På biblioteket vid Högskolan i Borås hade man två olika idéer om hur man 

skulle använda sommaruppehållet till flyttningsarbete: 

Vi funderar på om man ska be låntagare lämna tillbaka så att man kan märka om. Eller istället 
att de ska låna inför sommaren så att utrymme frigörs. 

Denna utsaga vittnar om ett dilemma: Omflyttning och -märkning är tidskrävande, 

och man behöver som vid flera andra bibliotek använda lärosätets sommaruppe-

håll för en samlad arbetsinsats. Men samtidigt försvåras detta arbete av att det inte 

finns tillräckligt med utrymme för omflyttning. Så antingen har man tillgång till allt ma-

terial som ska flyttas och märkas, eller så har man plats för att ombesörja omflyttningen.  

Vid BMC-biblioteket gör man om de mindre utlånade böckerna under termi-

nerna, avdelning för avdelning. Material som lånas ut ofta gör man om vid åter-

lämning, såvida inte bokens SAB-avdelning fortfarande finns kvar som en hyll-

placering. I så fall avvaktar man. Man kan identifiera ett litet dilemma här: Å ena 

sidan vill man bland biblioteken ofta flytta och märka om det mest utlånade mate-

rialet först, dels för att man vill göra DDC synligt och relevant för användarna, 

dels för att mindre utlånade böcker kanske blir föremål för gallring. Å andra sidan 

inser man att en bok kanske inte går raka vägen från återlämnad till uppställd en-

ligt DDC, utan arbetet med ommärkning kan ibland avstanna och boken hålls 

otillgänglig för användarna. Inget bibliotek har än så länge avsatt extra resurser för 

hylluppställningsarbetet, och de flesta utför detta arbete i mån av tid vid sidan om 

övriga sysslor. 

På biblioteket vid högskolan i Gävle gjorde man en upptäckt under arbetets 

gång som man inte räknat med: 

Plötsligt insåg man att om man gör om böcker, måste man göra om andra upplagan som kan-
ske står i magasinet, och då måste man göra plats i magasinet för en DDC-svit.  
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Detta visar på två saker. Dels är man strikta med att om bokryggen är märkt med 

DDC-kod ska boken också stå DDC-uppställd. Många bibliotek i studien använ-

der en löpnummeruppställning i magasinet, eftersom utrymmet är stängt för an-

vändare och inte behöver ha en browsingvänlig uppställning. Att nödgas ändra 

uppställningen även för magasinsutrymmen innebär en stor ökning av arbetsbör-

dan. Dels visar det på att även underordnade indelningsgrunder i FRBR:s refe-

rensbibliografiska tetrad97 är relevanta i arbete med hyllklassifikation. Det antogs 

tidigare att främst ett biblioteksmaterials uttryck var av vikt vid fysisk indelning. 

Men problematiken kring uppställningen av multipla upplagor tyder på att även 

indelningsgrunderna manifestation, verkets upplaga och exemplar, verkets speci-

fika materialisering kan vara nog så väsentliga. 

Knubbar och ryggmärkning 

Knubbar 

Hyllknubbar används av nästan alla bibliotek, och utformningen har många likhe-

ter. I regel innehåller knubben DDC-kod och rubrik, t.ex. Problemen med DDC-

rubrikerna som beskrevs i tidigare avsnitt om hyllista finns även här. Därför an-

vänder flera bibliotek klartextrubriker på knubbar, i regel både på svenska och på 

engelska. Ångströmbiblioteket använder magnetremsor som fästs på hyllkanten, 

motsats till en bokformad ask i hyllan. Fördelen med detta menar man är att hyll-

rubriken blir synligare och mer mobil. Vid Karin Boye-biblioteket hade man sedan 

tidigare bytt ut samtliga hyllknubbar från sorten ”ask i hyllan” till tunna skivor där 

etiketten sticker ut vinkelrätt från bokryggarna. På det viset tjänade man flera 

hyllmeter för den totala samlingen. 

Ryggmärkning 

För utformningen av etiketten som fästs på bokryggen finns vissa naturliga be-

gränsningar; om etiketten är för stor syns inte informationen på den när boken står 

i hyllan. Därför har många bibliotek ordnat texten på etiketten i korta rader. Samt-

liga bibliotek som ställer upp enligt DDC börjar med koden överst, och sedan hu-

vuduppslag på nedersta raden. Vissa har utgivningsår längst ner, vilket för Karin 

Boye-biblioteket är ett sätt att förenkla framtida gallring, där urvalet sker på basis 

av bokens ålder. För flera bibliotek har det varit viktigt att hålla raderna så korta 

som möjligt, så att hela texten syns med boken i hyllan. Man har därför ofta be-

                                                 
97 IFLA (2009). 
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gränsat antalet tecken på varje rad till tre. Detta passar också bra med hur DDC-

koden vanligtvis styckas upp i grupper om tre siffror, för att underlätta förståelsen 

och minnet av koden.98 Många skriver också en förkortning av huvuduppslaget, 

ofta på tre bokstäver. Några bibliotek skriver dock ut koden i en enda rad, även 

om det innebär att siffrorna fortsätter fram över bokens framsida. BMC-biblioteket 

skriver ut koden på längden om den är för lång för att få plats horisontellt. 

Kategorier 

Uppställningssätt för de fyra kategorierna kan delas in i fyra olika angreppssätt: 

Enligt DDC, bland övrig litteratur innebär att man på hyllan behandlar kategorin 

som övrig litteratur och ställer upp enligt ämne i DDC, även om utlåningspolicyn 

kan skilja sig från övrig litteratur. Enligt DDC, separat uppställning betyder att 

man gör en utbrytning för kategorin men att hyllklassifikationen följer DDC. Klar-

text eller alfabetiskt, separat uppställning innebär utbrytning och att hyllklassifi-

kationen antingen består av egenproducerade klartextrubriker eller uppställning på 

huvuduppslag i alfabetisk ordning. Enligt SAB betyder att man behåller den tidiga-

re SAB-uppställningen för kategorin. 

Kurslitteratur 
För kurslitteratur har bara två uppställningar identifierats. Antingen har man ställt 

upp kategorin bland övrig litteratur enligt DDC, eller, något vanligare, en separat 

uppställning i alfabetisk ordning på huvuduppslag. Ett par bibliotek uppger att 

man har korttidslån och ref-märkta kursböcker bakom disk, på grund av tidigare 

svinn, men övrig kurslitteratur uppställd enligt ämne bland övrig litteratur. Av de 

fem bibliotek som helt och hållet ställer upp enligt ämne bland övrig litteratur har 

tre utpräglat naturvetenskaplig/teknisk inriktning: Biblioteket vid Blekinge Tek-

niska högskola, Ångströmbiblioteket samt Medicinska biblioteket. Lindberg-Sand 

beskriver i sin rapport hur högskolebibliotek med naturvetenskaplig/teknisk in-

riktning används i mindre grad av studenterna vid lärosätet än bibliotek vid sam-

hällsvetenskaplig/humanistisk inriktning.99 Om detta mönster går igen i de tre ovan 

nämnda bibliotek skulle man kunna dra slutsatsen att en begränsad användning av 

kurslitteratur är en förevändning att inte ha en separat uppställd kursbokssamling. 

                                                 
98 Aagaard, H. (2010), s. 7. 
99 Lindberg-Sand, Å. (2001). 
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Referenslitteratur 
För placering av referenssamlingen kan man se en tendens mot att en tidigare se-

parat uppställning avvecklas och att litteratur som inte gallras ställs upp enligt 

ämne bland övrig litteratur. På flera bibliotek pågår diskussioner om hur mycket 

som egentligen behöver vara ref-märkt. Ofta menar man också att behovet av en 

referenslitteratursamling saknas, då mycket av informationen som tidigare söktes 

där nu finns online, och man ifrågasätter om man verkligen behöver hålla så 

mycket material inom bibliotekets väggar. Ekonomikums bibliotek har lokaler 

som är byggda för att hålla en referensavdelning, men man har på senare tid märkt 

ett minskat intresse bland användarna efter referenslitteraturen. Man planerar att 

gallra delar av samlingen och sedan eventuellt ändra uppställning för kvarvarande 

delar, men lokalens beskaffenhet vållar huvudvärk. Dessa iakttagelser är helt i linje 

med Svanbergs antaganden om att en minskad användning av referenslitteratur föran-

leder en integrering av den med övrig litteratur, samt att man gör den utlåningsbar.100 

Skönlitteratur 
För uppställning av skönlitteratur är det svårt att hitta någon övergripande tendens 

annat än att en ren DDC-uppställning föredras av bibliotek med en liten samling 

skönlitteratur. Där framstår inte problematiken kring eventuell uppdelning littera-

turvetenskap - skönlitteratur inte som så avgörande. Medicinska bibliotekets skön-

litteratursamling behandlar enbart sjukdomar och medicin, och andelen litteratur-

kritik eller -vetenskap torde inte vara särskilt stor. Den största gruppen av de un-

dersökta biblioteken, en tredjedel, har kvar skönlitteratur i SAB-uppställning. Lin-

néuniversitetets bibliotek ställer upp enligt SAB, delvis för att man inte vill sam-

placera skönlitteratur och litteraturvetenskap. Man kan överväga att lämna SAB 

även här men som man menar vid Linnéuniversitetets bibliotek: ”att göra samma 

klassning och sen skilja på dem är som att gå över ån efter vatten”. En klartext-

uppställning skulle vara ett alternativ menar man. På biblioteket vid Linköpings 

universitet använder man också SAB, och även här överväger man klartext. Ett 

motiv är att man vill kunna samplacera originalspråk och publiceringsspråk, vilket 

DDC inte tillåter.  

Biblioteket vid högskolan i Skövde märker bara om nyförvärv och DDC-

märkt och -klassat står tillsammans med äldre SAB-märkt i gemensam hylla med 

DDC-rubrik 800. Man samplacerar även all litteratur på svenska oavsett original-

                                                 
100 Svanberg, M. (2011), s. 14. 
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språk under 839.73 Svenska romaner och noveller även om klassningen i katalog-

posten är 823 Engelska romaner och noveller. På Karin Boye-biblioteket har man 

en större samling äldre skönlitteratur vilket ställs upp enligt ett uppställningssy-

stem för klassisk litteratur, men eventuellt ställer man i framtiden upp enligt DDC. 

Man menar dock att omfattande författarskap blir röriga med DDC. Man pekar 

också på att det kan vara svårt att veta vilken aspekt man ska använda för indel-

ning av litteraturvetenskap. Dock är en positiv egenskap hos DDC, menar man på 

Karin Boye-biblioteket, att flerbandsverk som behandlar flera aspekter i de olika 

banden kan hållas ihop, vilket inte gick i SAB. 

DDC:s samplacering av skönlitteratur och litteraturvetenskap, och dess upp-

delning av original- respektive publiceringsspråk har vållat en del huvudbry vid 

flera bibliotek. Aagaards antagande om att bibliotek av dessa anledningar skulle 

föredra att behålla SAB-uppställning har visat sig stämma ganska bra även för 

högskolebibliotek.101 Motivet har i regel varit att man vill underlätta för användar-

na, i första hand genom att ställa upp enligt publiceringsspråk, vilket efter lång 

användning av SAB-uppställning har blivit en konvention användarna är vana vid. 

Biografier 
Samtliga bibliotek använder här DDC i någon form. Antingen ställer man upp 

strikt enligt DDC på respektive ämne, eller på 920 ordnat efter huvuduppslag (per-

sonen biografin behandlar). Ett exempel på den senare kategorin är Medicinska 

biblioteket som samlar biografier på en separat hylla under rubriken ”Biografier 

och sjukdomsberättelser”. Uppställningen motsvarar tidigare Lz-uppställning. 

Biblioteket vid Blekinge tekniska högskola har även de vårdstudenter bland an-

vändarna, och en hel del litteratur i kategorin sjukdomsberättelser. Men de ställer 

istället upp strikt enligt DDC, efter sjukdom, vilket är en ganska stor förändring 

mot tidigare, då man hade en samlad Lz-uppställning. Det är något vanligare bland 

undersökta bibliotek att ställa upp biografier enligt DDC, efter ämne, än i separat 

uppställning, efter person. Harriet Aagaard vittnade i sin rapport om DDC på 

folkbibliotek från 2010 om att många folkbibliotek i Europa skapat separata upp-

ställningar åt biografier.102 Att man gör annorlunda än vad som kom fram i Aa-

gaards rapport kan förklaras med att folkbiblioteken i den studien antagligen har 

en relativt sett större samling biografier, och en separat uppställning kan underlät-

ta uppställningsarbetet. Bibliotek som använt en separat uppställning för sina bio-

                                                 
101 Aagaard, H. (2010), s. 11. 
102 Aagaard, H. (2010), s. 22. 
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grafiska samlingar har menat att det underlättar browsing om biografierna står på 

samma plats. BMC-biblioteket som ger service åt Uppsala Biomedicinskt Cent-

rum samlar fortfarande sin biografisamling under Lz, men planerar att eventuellt 

ställa upp enligt DDC så småningom. Den separata uppställningen menar man 

underlättar för de studenter som ofta får som uppgift att läsa en biografi över en 

specifik sjukdom. Dock skulle man kunna invända att en DDC-svit uppställd efter 

sjukdom kunde tillgodose det behovet lika bra, förutsatt att sjukdomsberättelsen 

rör en specifik sjukdom. 

Med facit i hand 

Under rubriken Nackdelar med valda lösningar presenterar jag de funderingar och 

iakttagelser informanterna vid de olika biblioteken gjort angående nyttan av de val 

man gjort, och det man borde ha gjort annorlunda. Jag redovisar också de svar man 

gav på frågan om man hade gjort något annorlunda om man hade haft tillgång till obe-

gränsade ekonomiska medel och lokalresurser under rubriken Utan begränsningar. 

Nackdelar med valda lösningar 
Hos de flesta som ställer upp enligt DDC är man i stort sett nöjda med det valet, 

oavsett om man använder hyllista eller full kod. En del hade farhågor om att an-

vändarna skulle ha svårt att anpassa sig till ett nytt system, men det har visat sig 

inte stämma. Användarna har i många fall knappt märkt att man bytt system, 

mycket för att litteratursökning ofta sker via katalogen och inte hyllan. 

På biblioteket vid Högskolan Väst ställer man upp enligt full kod, och en 

nackdel med den metoden har varit att koderna blir långa, vilket kräver stor nog-

grannhet. Eftersom man följer klassifikationen i uppställningen måste man ”städa 

hyllorna” ofta, det vill säga när en ny klass tillkommer måste man göra plats för 

den då man inte kan placera den i en befintlig, överordnad klass, vilket vore möj-

ligt med hyllista. Dock har man samma problem på Linnéuniversitetets bibliotek 

där man använder hyllista, att det är tidskrävande att skapa plats i hyllorna för nya 

avdelningar som tillkommer. Det verkar således som att successiv tillkomst av 

avdelningar på hyllorna är ett problem man inte kommer ifrån, vare sig man an-

vänder hyllista eller ställer upp enligt full kod. 

Där man använder bruten uppställning med en SAB-svit för äldre litteratur 

menar man på att användarna kan ha svårt att använda två system samtidigt. Bland 

andra biblioteket vid Högskolan i Skövde: 
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Enda nackdelen med en bruten uppställning är att man inte kan browsa lika lätt utan måste gå 
till två hyllor. Man måste informera låntagare om detta. 

Att man numera använder siffror på bokryggen och inte bokstäver har inte nämnts 

som ett problem i någon större omfattning. Bara Karin Boye-biblioteket har angett 

detta argument, och de har inte inlett den praktiska delen av sitt hylluppställnings-

arbete än. På biblioteket vid Högskolan i Gävle tyckte man inledningsvis att DDC-

koderna var svåra att hålla reda på. Detta skulle dock kunna ses som en invänd-

ning mot DDC-systemet som helhet, och inte bara mot DDC som hylluppställning. 

Att en kod är svår att hålla reda på kan gissningsvis bero på antingen att den upp-

levs som för lång, eller att den innehåller många tilläggsbeteckningar. Eftersom 

DDC har betydligt färre huvudklasser än SAB blir koderna längre. Även det större 

bruket av tilläggsbeteckningar i DDC kan vara förvirrande för en katalogisatör 

som är van dels vid SAB-systemets färre tillägg, dels vid konventionen att dub-

belklassa. Dubbelklassning i sig kortar koderna, då flera aspekter av ett verk inte 

behöver rymmas i en och samma kod. Kritik mot DDC-systemets uppbyggnad gäller 

också för den utsaga biblioteket vid Linköpings universitet ger, vilken stämmer 

överens med Bolls iakttagelser om hur ämnen sprids över flera klasser i systemet:103 

Ämnesområden sprids, men det är ett problem med hela DDC. 

Utan begränsningar 
Bland de bibliotek som inte ställer upp sitt bestånd enligt DDC är det bara Stock-

holms universitetsbibliotek som med obegränsade resurser hade ställt upp på ett 

annat sätt än man gör nu. Man hade då skapat en ny svit och ställt upp nyförvärv 

enligt DDC, och inte som nu fortsatt den tidigare SAB-sviten: 

Jag tror att man hade klarat att fortsätta SAB-sviten till DDC-svit utan alltför stora ekonomis-
ka ansträngningar. 

I denna utsaga ligger en antydan om att det kan råda delade meningar om huruvida 

ekonomiska begränsningar allena ledde fram till valet att inte implementera DDC i 

hylluppställningen på Stockholms universitetsbibliotek. 

Bland övriga bibliotek, som ställt upp enligt DDC med antingen hyllista eller 

full kod står samtliga fast vid sitt beslut, med ett undantag. På Blekinge Tekniska 

Högskolas bibliotek ställer man nu upp enligt hyllista, men man fantiserar om hur 

det vore att ställa upp enligt full kod: 

                                                 
103 Boll, J. (1985) s. 23 ff. 
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Drömmen vore att ha alla avdelningar, använda hela koden. En service för dem som letar i 
hyllorna. Att ha en hylla som heter ”Arkitektur” är lite för brett. För många underavdelningar 
är kostsamt och tidskrävande. 

Till skillnad från de bibliotek som faktiskt ställt upp enligt full kod motiverar Ble-

kinge Tekniska högskolas bibliotek sin dröm om att göra så med att det skulle 

underlätta för användarna. På detta bibliotek argumenterade man mot numerus 

currens ur ett användarperspektiv, nämligen att det inte skulle vara tillräckligt an-

vändarvänligt. Man skulle kunna dra slutsatsen att biblioteket vid Blekinge Tek-

niska högskola, mer än de bibliotek som ställer upp enligt full kod, är mer använ-

darfokuserade i sitt hylluppställningsarbete och i sina motiv. För övriga bibliotek 

menar man är valet av hyllista respektive full kod ett resultat av hur beståndet ser 

ut, inte av bibliotekets ekonomiska möjligheter. En regel är dock att man gärna 

hade sett att arbetet gått snabbare. Malmö högskolas bibliotek: 

Nej, fast hylluppställningslista är bestämd utifrån egna omständigheter. Man hade gjort lika-
dant. Med obegränsade medel hade det bara gått snabbare. 

De flesta som under arbetsprocessen har en äldre SAB-svit parallellt med den nya-

re DDC-sviten skulle, hade man varit utan ekonomiska begränsningar, gjort om 

också den sviten direkt. Man ser ofta en parallell SAB-svit som ett nödvändigt ont; 

det är en besvärande faktor för användarna att behöva leta i två sviter, men samtidigt 

ingenting man har möjlighet att göra något åt i nuläget. BMC-biblioteket: 

Man hade gjort om kursbokssamlingen också. Men man har inte velat ha en rörig samling till. 

Här menar man på BMC-biblioteket att kursbokssamlingen är en angelägen kate-

gori att göra om till DDC, men att arbetet med det skulle störa användarna och 

försvåra tillgången till litteraturen alltför mycket. Att märka och flytta om ämnes- 

eller avdelningsvis och inte när böckerna återlämnas skulle vara önskvärt hos en 

del. På Ájttes bibliotek resonerar man så här: 

Man skulle gå igenom biblioteket från hylla till hylla och flytta om till DDC ämnesvis. Inte 
som nu, vartefter böcker lämnas igen. Att flytta om ämnesvis skulle skapa ett bättre arbetsflö-
de, vilket skulle underlätta eftersom man på Ájtte måste klassa så mycket då det mesta inte re-
dan klassats och finns på Libris, eller är felaktigt automatklassat. 

Att själva kunna kontrollera arbetsprocessen bättre än man med nuvarande eko-

nomiska och lokalmässiga förutsättningar kan, skulle vara önskvärt för de flesta 

bibliotek. Det finns dock undantag till denna önskan att arbetet skulle gå snabbare. 

Vid Malmö högskolas bibliotek kan man se en fördel med att det tar tid: 
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Det har tagit mycket tid, men det har också resulterat i att man kunnat fördjupa sig i systemet 
och det har varit bra. Det har tagit fyra månader. 

På biblioteket vid Högskolan i Skövde menar man att utrymmesbegränsningar står 

i vägen för en alltför snabb arbetsprocess, men man är också här positiv till detta: 

Ur logistiksynpunkt skulle det vara krävande att göra arbetet för fort, så det är bra att man 
skyndar långsamt. 

Med tanke på hur vanligt det har varit att man vid biblioteken uttryckt farhågor 

kring att personalens DDC-kunskaper varit bristfälliga, vore det rimligt att fler än 

bara Malmö högskolas bibliotek såg fördelarna med en långsam arbetsgång. Det 

stora problemet med att arbetet tar tid verkar emellertid vara att hylluppställnings-

arbetet dels tar tid från övrigt biblioteksarbete, dels orsakar besvär för låntagarna.  
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Slutdiskussion 

Jag kommer i detta avsnitt diskutera det empiriska materialet i relation till uppsat-

sens teoretiska referensram. Diskussionen kommer att följa samma indelning som 

redovisningen och analysen av det empiriska materialet. Min målsättning med 

denna uppsats har varit att kartlägga och redogöra för hur svenska bibliotek som 

klassificerar i DDC bedriver hylluppställning, samt löser problem som uppstår när 

man byter från ett klassifikations- och hylluppställningssystem till ett annat. Bibli-

oteken jag har studerat har hunnit olika långt i hylluppställningsarbetet, och även 

ambitionsnivån inför projektet skiljer sig åt biblioteken emellan. 

Biblioteken 

Som tidigare konstaterats skiljer sig studiens bibliotek åt i fråga om bestånd, be-

söksantal, ämnesinriktning, personaltäthet och så vidare. Man kan resonera att 

detta gör det svårt att dra generella slutsatser av de resultat studien gett. Alternati-

vet, att endast studera en typ av bibliotek, har inte varit önskvärt. Huvudsakligen 

beror detta på att min föresats inte varit att undersöka en viss typ av bibliotek, utan 

istället en specifik, och väldigt unik situation. Mycket sällan händer det att biblio-

tek byter klassifikationssystem, och att studera en varierande samling bibliotek 

under denna process anser jag är mer givande än att begränsa urvalet till en mer 

homogen grupp. 

Planering 

Motiven för en övergång stämmer överens med de argument som framfördes av KB 

under utredningsarbetet inför beslutet om övergång.104 Huvudsakliga motiv hos biblio-

                                                 
104 Svanberg, M. (2008), passim. 
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teken har varit dels att SAB är föråldrat och inte passar beståndet, dels att de egna sam-

lingarna till stor del består av utländskt material och alltså redan är DDC-klassat. 

Bland de nackdelar med att gå över till DDC som KB anfört, är den kanske 

viktigaste att DDC inte är anpassat för svenska förhållanden.105 Man menar dock 

att även om detta skulle kunna innebära problem vid klassning av särpräglat 

svenska eller nordiska fenomen, kan man utnyttja de kanaler som finns för att fö-

reslå ändringar i DDC-systemet. Inte på något bibliotek i föreliggande studie har 

man argumenterat mot DDC på dessa grunder. Argument som har att göra med 

klassifikationssystemets beskaffenhet har i stort rört att DDC skulle vara svårt för 

personalen att lära sig och för användarna att vänja sig vid. Vid något enstaka fall 

har det framförts att DDC inte passar humanistiska ämnen, vilket har konstaterats 

i Gullberg och Egevads rapport om införandet av DDC vid Malmö högskolebibli-

otek.106 Men det som gjort att man i det fallet, vid Karin Boye-biblioteket, avvaktar 

med hylluppställningsarbetet beror inte på DDC-systemets utformning, utan istäl-

let på logistiska begränsningar och oenighet om vad man ska göra med de äldre 

samlingarna vid omklassifikationsarbetet. Av detta kan man dra någon av följande 

slutsatser. Antingen är Sveriges bibliotekarier tillräckligt insatta i DDC-systemets 

uppbyggnad och dess för- och nackdelar, och har utifrån dessa kunskaper fattat ett 

informerat beslut i vilket man menar att DDC passar dem bättre än SAB har gjort. 

Man inser att DDC är ett amerikanskt system som i sina ämnesindelningar utgår 

från amerikanska förhållanden, men man räknar med att genom European DDC 

User's Group kunna få gehör för krav på förändringar där dessa behövs. Det andra 

alternativet är att man inte har mer än en grundläggande kännedom om DDC, och 

att det man i praktiken tagit ställning till i frågan om byte av klassifikationssystem 

har varit huruvida man är villig att dels använda siffror istället för bokstäver, dels 

under x antal år ha bruten uppställning. Vid flera bibliotek uttryckte man farhågor 

inför att tvingas bygga kod, och menade att man för ändamålet inte hade tillräckli-

ga kunskaper. Jag lutar därför åt att för många bibliotek fattades beslutet att gå 

över till DDC utifrån det senare alternativet. 

Den typ av hylluppställning som varit absolut vanligast att tillämpa är upp-

ställning enligt DDC med hyllista. Många resonerade att uppställning enligt full 

kod skulle generera långa koder, vilket vore problematiskt i arbetet vid informa-

tionsdisken såväl som i bokuppsättningen. Dessutom gör långa koder det svårt för 

användarna att hitta i hyllorna, menar man. Med en hyllista kunde man alltså kon-

                                                 
105 Svanberg, M. (2008), s. 42. 
106 Gullberg, M. & Egevad, P. (2010) s. 3. 
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trollera så att koderna inte blev för långa. En hyllista är ett effektivt sätt att anpas-

sa hyllklassifikationen till de egna samlingarnas beskaffenhet. I sina motiv för 

valet av hylluppställning nämner många bibliotek också att man vill underlätta för 

användarna att browsa bland beståndet. Och en hyllista är, förutom ett sätt att till 

exempel infoga hänvisningar för katalogpersonalen, ett sätt för biblioteket att 

bredda hyllklassifikationen. En bred hyllindelning som hävdas av Eaton underlät-

tar browsingmöjligheterna.107 Att använda hyllista kan kanske vara en indikator på 

en användarfokuserad syn på den egna verksamheten? 

Inte vid något bibliotek har man nämnt det som ett problem att DDC endast 

tillåter en klassning per verk, i motsats till SAB som tillåter flera. Bland svenska 

katalogisatörer har det varit vanligt att använda sig av den här möjligheten, bland 

annat för att klassa tvärvetenskapliga verk, varför man skulle anta att den skulle 

saknas om den försvann. Emellertid verkar ingen sakna möjligheten till multipla 

klassningar, vilket skulle kunna bekräfta KB:s antaganden att förfarandet huvud-

sakligen varit en väg runt de begränsningar som funnits hos SAB-systemet.108 När 

man i DDC kan kombinera flera aspekter på samma kod, finns alltså inte längre 

behovet att dubbelklassa. 

Genomförande 

Majoriteten av biblioteken har använt konverteringstabellen när man skapat hyllis-

tan. Behovet av en sådan pekade KB på 2006 och man beslutade då att utveckla 

dåvarande tabell, vilken då ansågs otillräcklig. Jag har här inte drivit något reso-

nemang om konverteringstabellens funktionalitet eller duglighet, men man kan 

ändå konstatera att som KB konstaterade har behovet av en sådan tabell varit stort. 

Arbetet med hyllista har varit krävande för många bibliotek. Man får regel-

bundet revidera listan, och med DDC är det inte lika lätt som i SAB att flytta upp 

en bok till en överordnad klass, då det i DDC inte råder samma direkta förhållande 

mellan klassifikationssignum och hyllsignum.109 Därför framstår användandet av 

hyllista vid klassning i DDC som klart mer komplicerat än vid SAB-klassning, och 

som en ytterligare svårighet utöver den att lära sig ett nytt klassifikationssystem.  

DDC:s rubriker har i flera fall vållat problem, då de har varit för intetsägande. 

Vid KB har man noterat detta och rekommenderar biblioteken att utforma egna 

                                                 
107 Eaton, T. (1967), ”Cataloging and Classification” s. 129. 
108 Svanberg, M. (2008) s. 42. 
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klartextrubriker efter behov, vilket man också i hög grad gjort, och kontinuerligt 

fortsätter göra vartefter behovet uppstår. 

En stor del av biblioteken kombinerade det pågående hylluppställningsarbetet 

med gallring av äldre material för att göra plats i hyllorna. Några bibliotek som 

nyligen bytt lokaler eller flyttat ihop sina samlingar med ett annat bibliotek hade i 

samband med flytten även de gallrat för att göra plats. Man kan notera att över-

gången till DDC på detta vis gett biblioteken en möjlighet att slå två flugor i en smäll. 

Kategorier 

Skönlitteratur ställs i hög grad upp enligt en alternativ modell. Antingen har man 

kvar SAB-uppställning eller på annat sätt skiljer man på skönlitteratur och littera-

turvetenskap. Man delar ogärna in efter originalspråk, utan hellre efter publice-

ringsspråk som SAB dikterar. Detta var också vad Aagaard antog skulle gälla för 

folkbibliotek.110 Man kan konstatera att det även gäller för högskolebibliotek, 

främst de med större samlingar av skönlitteratur. Behovet av att skilja på littera-

turvetenskap och skönlitteratur i uppställningen framstår som mycket stort, och 

verkar grundat i en lång historia av SAB-uppställning. 

Många bibliotek rapporterar att referenslitteraturen används alltmer sällan och 

att man som en konsekvens av detta ofta gallrar bland beståndet och placerar res-

terande bland övrig, utlåningsbar, litteratur. Detta följer antagandet om att an-

vändningsgraden i hög grad avgör om en separat avdelning för referenslitteratur 

ska förekomma. 

När det gäller biografier var tesen att dessa skulle placeras i en samlad avdel-

ning, uppställda inte enligt ämne som DDC anvisar, utan efter huvuduppslag, det 

vill säga vem boken handlar om. Tesen visar sig stämma delvis. Det är ungefär 

lika vanligt att ställa upp biografier enligt tidigare Lz-hylla som att ställa upp en-

ligt DDC, efter ämne. Det finns hos flera bibliotek ett behov av att hålla samman 

alla biografier, bland annat vid medicinska bibliotek där biografier och sjukdoms-

berättelser utgör kurslitteratur och lätt ska kunna hittas. 

Kurslitteratursamlingen har många bibliotek sedan länge ställt upp separat, för 

att studenter enkelt ska hitta den. Både i DDC och SAB finns möjlighet att ställa 

upp kategorin enligt ämne bland övrig litteratur, så övergången till DDC innebär 

egentligen inget speciellt ställningstagande i frågan, annat än att en generell 
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hyllomflyttning ger möjlighet att ompröva tidigare lösningar. Tesen var att biblio-

tek med främst teknisk och naturvetenskaplig inriktning i högre grad skulle sam-

placera sin kurslitteratursamling med övrig litteratur, än bibliotek med fokus på 

humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen, på grund av att de förras använ-

dare utnyttjar biblioteket och dess resurser i lägre grad än de senare. Tesen visade 

sig stämma, och man skulle sammanfattningsvis kunna sluta sig till att för kurslit-

teratur såväl som för biografier och referenslitteratur handlar det om att en mins-

kad användning gör att behovet av en separat uppställning försvinner. 

Vidare forskning 

Min studie omfattar inte de bibliotek som beslutat att inte gå över till DDC. Att 

inkludera även dem hade gett intressant insikt i vilken motivbild som finns mot en 

övergång hos dessa bibliotek. En vidare studie skulle också fokusera på vad som 

utmärker dessa bibliotek, både vad gäller samlingarnas karaktär men också perso-

nalens utbildning. Vidare kan man önska fortsatta studier i skillnader mellan SAB 

och DDC, där man i detalj undersöker ämne för ämne och vad en konvertering 

mellan de båda systemen får för praktiska konsekvenser på hyllan. 
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Sammanfattning 

I denna uppsats beskrivs hur svenska högskole- och specialbibliotek efter över-

gång till klassifikationssystemet DDC valt att utforma sin hylluppställning. Jag har 

i kvalitativa intervjuer undersökt berörda biblioteks värderingar, planer och redo-

görelser för arbetet. De flesta bibliotek har tidigare använt SAB, varför studien 

också handlar om hur dessa två system förhåller sig till varandra. 

Kungliga biblioteket beslutade under 2008 att man skulle gå över till att klas-

sificera DDC, vilket föranledde flera bibliotek i Sverige att även de gå över. KB 

motiverade övergången med att ett internationellt system är tids- och pengabespa-

rande då biblioteken själva slipper klassificera utländskt material som redan kom-

mer ha DDC-kod. SAB har brister i uppdatering och omfattning, och flera biblio-

tek är missnöjda med systemet. Argument mot en övergång har bland annat varit 

att DDC inte är anpassat för svenska förhållanden. 

Studier visar att browsing underlättas av en så bred hylluppställning som möj-

ligt, vilket torde resultera i att bibliotek väljer att ställa upp enligt hyllista och inte 

full kod, då hyllista möjliggör en anpassning och breddning av uppställningen. 

Jag har kommit fram till att motiven för övergången till DDC stämmer över-

ens med dem som KB angett. Dock har ingen argumenterat för att DDC skulle 

spara tid eller pengar, snarare har huvudargumentet mot en övergång varit att det 

skulle innebära just ökade kostnader och tidspress. Det främsta argumentet för en 

övergång har handlat om brister man upplever hos SAB-systemet. 

Det vanligaste uppställningssättet är att använda en hyllista där man anpassar 

djupet på klassningen beroende på beståndet, vilket stämmer med hypotesen. Upp-

ställningen av kategorier som under SAB ofta har getts separat eller i övrigt alter-

nativ uppställning följer efter DDC-övergången delvis samma mönster. Argumen-

ten för inlemmande av tidigare separata uppställningar i övriga samlingar handlar 

mer om användares beteende av än det nya klassifikationssystemet. 

För att fördjupa kännedomen i hur SAB förhåller sig till DDC i praktiken bör 

man i fortsatt forskning detaljstudera hur man ämne för ämne går till väga i arbetet 

med att konvertera SAB till DDC. 
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Bilaga 1 – Intervjuschema 

Bibliotek, informant: 

Bestånd öppet/slutet: 

Besökarantal: 

Största avdelning: 

Antal anställda: 

1. När inleddes arbetet med hylluppställning och hur långt har man kommit? 

2. Vad hade ni för ursprunglig plan, och hur har den förändrats och varför? 

3. Hur har omplaceringen gått till? Hur lång tid har det tagit/beräknas ta?  

4. Hur många anställda har varit/är delaktiga? 

5. Hur många anställda har utbildning i DDC? 

6. Vilket klassifikationssystem hade ni innan DDC? 

7. Avvek hylluppställningen från klassifikationen? I vilka ämnen? Hur? 

8. Vilken typ av hylluppställning är dominerande? Finns det skillnader 

mellan ämnen? 

9. Hur många nivåer av DDC används? (om DDC används) 

10. Använder ni hyllistor? 

11. Använder ni knubbar? 

12. Hur är följande kategorier ordnade och placerade: 

 Skönlitteratur (samplaceras med litteraturvetenskap?) 

 Biografier 

 Kurslitteratur 

 Referenslitteratur 

 Lexikon 

 Bibliografier 

13. Finns andra kategorier som vållat problem vid övergången? 

14. Hur går ommärkning av böcker till? 

15. Hur är ryggetiketterna utformade? 

16. Vilka nackdelar med er uppställning har ni märkt? 
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17. Om det inte funnits några ekonomiska begränsningar, hade hyllupp-

ställningen sett annorlunda ut? Hur? 

• Vilka var huvudmotiven för övergången till DDC hos er, och vilka var hu-

vudargumenten mot en övergång? 

• Vilka var huvudargumenten för den typ av hylluppställning ni bestämde er för? 
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Bilaga 2 – Intervjuförfrågan 

Hej XXX, 

 

jag mejlar dig med anledning av att jag skriver min masteruppsats i biblio-

teksvetenskap vid Uppsala universitet det här läsåret. Den behandlar svenska bib-

lioteks övergång till Dewey, och av KB:s hemsida framgår att ni på XXX biblio-

tek är i färd med denna process. 

Min undersökning kommer att baseras på intervjuer med bibliotekarier om hur 

man praktiskt går till väga för att byta klassning till Dewey. Alltså om man väljer 

Dewey också till hylluppställningen, hur många nivåer man i så fall använder, om 

man märker om böcker i samband med utlåning eller på annat sätt osv. Under vin-

tern och våren planerar jag att göra dessa intervjuer, och jag undrar således om 

katalogansvarig på biblioteket skulle vara intresserad att delta? Intervjun sker på 

telefon och bör inte ta mer än en timme. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Einar Ehn 



 86 

Hej XXX, 

 

för ett tag sen skickade jag er en förfrågan om att låta katalogansvarig inter-

vjuas för en masteruppsats om Deweyövergången. Jag mejlar nu för att kolla om 

denna vecka (v. 3) eller veckan som kommer (v. 4) skulle passa er? Intervjun sker 

per telefon och jag tror inte att det borde ta mer än en timme. Jag är främst intres-

serad av hur ni löst problem kring hylluppställningen, och i vilken grad uppställ-

ningen är alternativ i förhållande till DDC. 

Förutom frågor som rör hylluppställning skulle jag vara tacksam för följande 

info om biblioteket: 

 
• Bestånd 
• Besökarantal 
• Största avdelning (t.ex. 600 Teknik) 
• Antal anställda 

Kom med förslag om tid som passar, så ringer jag upp er eller tvärtom. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Einar Ehn 
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Bilaga 3 – Huvudklasser DDC111 

Datavetenskap, information & allmänna verk 

000 Datavetenskap, kunskap & system 

010 Bibliografi 

020 Biblioteks- & informationsvetenskap 

030 Uppslagsverk & kalendrar 

[040] Vakant 

050 Tidskrifter & seriella resurser 

060 Föreningar, organisationer & museer 

070 Nyhetsmedier, journalistik & publicering 

080 Citat 

090 Handskrifter & rariteter 

Filosofi & psykologi 

100 Filosofi 

110 Metafysik 

120 Kunskapsteori 

130 Parapsykologi & ockultism 

140 Filosofiska skolor 

150 Psykologi 

160 Filosofisk logik 

170 Etik 

180 Antik, medeltida & österländsk filosofi 

190 Modern västerländsk filosofi 

Religion 

200 Religion 

                                                 
111 Kungl. bibliotekets webbsida > Bibliotekssamverkan > Metadata > Deweyprojektet > Översättningar > 
Svenska Webdewey. 
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210 Religionsfilosofi & religionsteori 

220 Bibeln 

230 Kristendom & kristen teologi 

240 Kristendomsutövning & kristet bruk 

250 Utövande av pråstämbete & religiösa ordnar 

260 Kristen organisation, socialt arbete & tillbedjan 

270 Kristendomshistoria 

280 Kristna samfund 

290 Övriga religioner 

Samhällsvetenskaper 

300 Samhällsvetenskaper, sociologi & antropologi 

310 Statistik 

320 Statsvetenskap 

330 Nationalekonomi 

340 Juridik 

350 Offentlig förvaltning och militärvetenskap 

360 Sociala problem & tjänster 

370 Utbildning 

380 Handel, kommunikationer & transport 

390 Seder, etikett & folklore 

Språk 

400 Språk 

410 Språkvetenskap (lingvistik) 

420 Engelska & fornengelska 

430 Tyska & besläktade språk 

440 Franska & besläktade språk 

450 Italienska, rumänska & besläktade språk 

460 Spanska, portugisiska, galiciska 

470 Latin & italiska språk 

480 Klassiska grekiska & moderna grekiska språk 

490 Övriga språk 

Naturvetenskaper 

500 Naturvetenskaper 

510 Matematik 

520 Astronomi 
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530 Fysik 

540 Kemi 

550 Geovetenskaper & geologi 

560 Fossiler & förhistoriskt liv 

570 Biologi 

580 Växter (botanik) 

590 Djur (zoologi) 

Teknik 

600 Teknik 

610 Medicin & hälsa 

620 Ingenjörsvetenskaper 

630 Jordbruk 

640 Hemkunskap & familjekunskap 

650 Företagsledning & PR 

660 Kemiteknik 

670 Tillverkning 

680 Tillverkning för särskilda ändamål 

690 Byggnadsteknik 

Konstarterna & fritid 

700 Konstarterna 

710 Fysisk planering & landskapsarkitektur 

720 Arkitektur 

730 Skulptur, keramik & metallkonst 

740 Grafiska konstformer & konsthantverk 

750 Målarkonst 

760 Tryckframställning & grafiska tryck 

770 Fotografi, datorkonst, film, video 

780 Musik 

790 Idrott, spel & underhållning 

Litteratur 

800 Litteratur, retorik & analys 

810 Amerikansk litteratur på engelska 

820 Engelska & fornengelska litteraturer 

830 Tyska & besläktade litteraturer 

840 Franska & besläktade litteraturer 
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850 Italienska, rumänska & besläktade litteraturer 

860 Spanska, portugisiska & galiciska litteraturer 

870 Latinska & italiska litteraturer 

880 Klassisk & modern grekisk litteratur 

890 Övriga litteraturer 

Historia & geografi 

900 Historia 

910 Geografi & resor 

920 Biografi & genealogi 

930 Forntida världens historia (före ca 499) 

940 Europas historia 

950 Asiens historia 

960 Afrikas historia 

970 Nordamerikas historia 

980 Sydamerikas historia 

990 Övriga områdens historia 
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Bilaga 4 – Huvudklasser SAB112 

A Bok och biblioteksväsen 

Aa Bibliografi 

Ab Bibliotek 

Ac Arkiv 

Ad Bokförlag och bokhandel 

Ae Bokväsen 

Af Skrift 

B Allmänt och blandat 

Ba Allmänna encyklopedier 

Bb Allmänna samlingsverk 

Bd Allmänna tidskrifter och allmänna serier 

Be Allmän idé- och lärdomshistoria 

Bf Allmän vetenskaplig och kulturell verksamhet 

Bg Allmänna museer 

Bh Allmänna utställningar 

Bi Förenings- och mötesteknik 

Bk Allmänna sällskap och föreningar 

Bl Omstridda fenomen och företeelser 

Br Kommunikation, cybernetik och informationsteori 

Bs Masskommunikationer: allmänt 

Bt Publicistik 

Bu Radio och television 

Bv Informationsteknik 

C Religion 

Ca Kristendomen: allmänt 

                                                 
112 Viktorsson, E. (2006)  s. 20-260. 
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Cb Bibelutgåvor 

Cc Exegetik och litteratur om bibeln 

Cd Äldre teologisk litteratur 

Ce Dogmatik och symbolik 

35 Viktorsson (red.), s. 20-260. 

Cf Teologisk etik 

Cg Praktisk teologi 

Ch Gudstjänsten 

Ci Uppbyggelselitteratur 

Cj Kyrkohistoria 

Ck Kristna samfund 

Cl Kristen mission 

Cm Religionshistoria 

Cn Moderna religionsbildningar 

D Filosofi och psykologi 

Da Äldre västerländsk samt icke-västerländsk filosofisk litteratur 

Db Filosofins historia 

Dc Logik och språkligt orienterad filosofi 

Dd Kunskapsteori och vetenskapsteori 

De Värdefilosofi: allmänt 

Df Estetik 

Dg Etik 

Dh Filosofisk antropologi 

Dj Verklighetsuppfattningar 

Do Psykologi 

E Uppfostran och undervisning 

Ea Pedagogik 

Eh Uppfostran i hemmiljö 

Em Undervisningsväsen: allmänt 

Ep Högskolor 

Et Ungdomsvårdskolor 

Eu Elever med särskilda behov 

Ev Folkbildning 

Ex Yrkesval 
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F Språkvetenskap 

Fb – Fr Indoeuropeiska språk 

Fs – Ft Afroasiatiska språk 

Fu Finsk-ugriska och altaiska språk 

Fv Sinotibetanska språk, taispråk och austroasiatiska språk 

Fx Övriga språk 

Fy Konstgjorda språk 

Få Teckenspråk 

G Litteraturvetenskap 

Gbg – Gg Germansk litteraturhistoria 

Gh – Gl Romansk litteraturhistoria 

Gm Slavisk och baltisk litteraturhistoria 

Gn Keltisk litteraturhistoria 

Go Grekisk och latinsk litteraturhistoria 

Gp Indoarisk litteraturhistoria 

Gq Iransk litteraturhistoria 

Gr Övrig indoeuropeisk litteraturhistoria 

Gs Semitisk litteraturhistoria 

Gt Litteraturhistoria: övriga afroasiatiska språk 

Gu Finsk-ugrisk och altaisk litteraturhistoria 

Gv Litteraturhistoria: sinotibetanska språk, taispråk och austroasiatiska språk 

Gx Övrig litteraturhistoria 

Gy Konstgjorda språks litteraturhistoria 

Gz Särskilda utländska författare 

H Skönlitteratur 

Hbn – Hd Nordisk skönlitteratur 

He Engelsk skönlitteratur 

Hf Tysk skönlitteratur 

Hg Nederländsk skönlitteratur 

Hh – Hl Romansk skönlitteratur 

Hm Slavisk och baltisk skönlitteratur 

Ho Grekisk och latinsk skönlitteratur 

Hp Indisk litteratur 

Hq Iransk litteratur 

Hr Övrig indoeuropeisk litteratur 



 94 

Hs Semitisk litteratur 

Ht Litteratur på övriga afroasiatiska språk 

Hu Finsk-ugrisk och altaisk skönlitteratur 

Hv Skönlitteratur på sinotibetanska språk, taispråk och austroasiatiska språk 

Hx Övrig skönlitteratur 

Hy Skönlitteratur på konstgjorda språk 

Hå Skönlitteratur på teckenspråk 

I Konst, musik, teater och film och fotokonst 

Ia Konst: allmänt 

Ib Konsthistoria 

Ic Arkitektur 

Id Skulptur 

Ie Målarkonst 

If Grafisk konst 

Ih Konsthantverk 

Ii Konstsamlingar och -utställningar 

Ij Musik 

Ik Teater 

Im Film 

In Fotokonst 

J Arkeologi 

Ja – Jn Europa 

Jo Asien 

Jp Afrika 

Jq Amerika 

Jr Australien och Oceanien 

Js Polarländerna 

K Historia 

Ka – Ks Särskilda länders och områdens historia 

Kt Allmän kulturhistoria 

Kv Allmän ekonomisk historia 

Ky Historiska hjälpvetenskaper 

L Biografi med genealogi 

Ld Genealogi 
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Lk Biografisk vetenskap 

Lm Biografiska uppslagsverk 

Ls Biografiska samlingar 

Lz Särskilda personer 

M Etnografi, socialantropologi och etnologi 

Ma – Mn Europa 

Mo Asien 

Mp Afrika 

Mq Amerika 

Mr Oceanien 

Ms Polarländerna 

Mu Bebyggelse och byggnader 

Mv Föremål 

Mx Näringsliv och arbetsliv 

My Samhälls- och familjeliv 

Mz Folktro och folkseder 

N Geografi och lokalhistoria 

Na – Nn Europa 

No Asien 

Np Afrika 

Nq Amerika 

Nr Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien, Mikronesien) 

Ns Polarländerna 

Nt Oceaner och hav 

Ny Kartografi 

O Samhälls- och rättsvetenskap 

Oa Sociologi 

Ob Internationella relationer 

Oc Statskunskap och politik 

Od Förvaltning 

Oe Rättsvetenskap 

Oh Sociala frågor och socialpolitik 

Oi Statistik 

Oj Demografi 

Ok Försäkring 



 96 

Om Kooperation 

Op Framtidsstudier 

P Teknik, industri och kommunikationer 

Pa Teknisk fysik 

Pb Maskinteknik 

Pc Elektronik och elektrisk industri 

Pd Bergsbruk 

Pe Metallbearbetning och metallindustri 

Pf Stenindustri 

Pg Glas, keramik, porslin 

Ph Träteknik och träindustri 

Pi Pappersindustri 

Pj Textil- och beklädnadsindustri 

Pk Läder- och pälsvaruindustri 

Pl Övriga produkter 

Pm Kemisk teknik och kemisk industri 

Pn Fotografi och filmteknik 

Pp Byggnadsteknik, byggnadsproduktion och teknisk hygien 

Pr Transportmedel och kommunikationer 

Ps Brandteknik och brandväsen 

Pu Datorer och databehandling 

Q Ekonomi och näringsväsen 

Qa Nationalekonomi och finansväsen 

Qb Företagsekonomi 

Qc Hem och hushåll 

Qd Lantbruk 

Qe Trädgårdsskötsel 

Qf Skogsbruk 

Qg Jakt och fiske 

Qi Handel 

Qj Post- och televäsen 

Qm Hotell och turistväsen 

Qz Särskilda företag 

R Idrott, lek och spel 

Ra Gymnastik 
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Rb Idrott och sport 

Rc Danslekar och dans 

Rd Spel och tidsfördriv 

Re Lotteri, vadhållning, tips 

Rh Scoutrörelsen. 

S Militärväsen 

Sa Lantkrigsväsen 

Sb Sjökrigsväsen 

Sc Luftkrigsväsen 

Se Total krigföring 

Sf Kärnvapenkrigföring 

Sg Kemisk och biologisk krigföring 

Sh Psykologiskt försvar 

Si Civilförsvar 

Sj Ekonomiskt försvar 

Sk Frivilligt försvarsarbete 

Sv Vapen 

T Matematik 

Ta Matematik: allmänt 

Tb Aritmetik 

Tc Algebra 

Td Analys 

Te Geometri 

Tf Mått, mål och vikt 

Th Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik 

U Naturvetenskap 

Ua Astronomi 

Ub Geofysik 

Uc Fysik och kemi 

Ud Geologi och paleontologi 

Ue Biologi 

Uf Botanik 

Ug Zoologi 

Uh Miljöfrågor och naturskydd 
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V Medicin 

Va Medicinsk genetik, mikrobbiologi, immunologi m.fl. icke kliniska disci-

pliner 

Vb Anatomi 

Vc Medicinsk fysiologi, biofysik och kemi 

Vd Farmakologi 

Ve Allmän medicin 

Vf Kirurgi och anestesi 

Vg Gynekologi och andrologi 

Vh Pediatrik 

Vi Oftalmologi (ögat) 

Vj Otorinolaryngologi 

Vk Odontologi 

Vl Psykiatri 

Vm Terapimetoder 

Vn Samhällsmedicin, miljö- och yrkesmedicin, sexologi 

Vo Rättsmedicin 

Vp Hälso- och sjukvård 

Vs Gerontologi och geriatrik 

Vt Flyg- och navalmedicin, rymdmedicin 

Vu Idrottsmedicin 

Vx Militärmedicin 

X Musikalier (noter) 

Xa Musikteori 

Xb musikhistoria 

Xc Soloverk: valfri besättning 

Xd – Xm Instrumentalmusik 

Xn Elektroakustisk musik samt ljudkonst 

Xo – Xq Vokalmusik 

Xr Dramatisk och scenisk musik 

Xs Religiös musik 

Xu Västerländsk folkmusik 

Xv Icke-västerländska kulturers musik 

Xx Jazz, rock och populärmusik 

Xy Texter till vokal och dramatisk musik 

Xä Parodier, signaler, ljudeffekter 
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Xö Övrigt 

Y Musikinspelningar 

Ya Musikteori 

Yb musikhistoria 

Yd – Ym Instrumentalmusik 

Yn Elektroakustisk musik samt ljudkonst 

Yo – Yq Vokalmusik 

Yr Dramatisk och scenisk musik 

Ys Religiös musik 

Yu Västerländsk folkmusik 

Yv Icke-västerländska kulturers musik 

Yx Jazz, rock och populärmusik 

Yä Parodier, signaler, ljudeffekter 

Yö Övrigt 

Ä Tidningar 

Äc – Äs Särskilda länders tidningar 

 


