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Inledning 

Den svenska övergången till Dewey decimalklassifikation har auktualiserat studiet 

av detta klassifikationssystem. I denna uppsats analyseras DDC:s 

psykologiavdelning, avdelning 150. Hur beskriver egentligen DDC 

psykologiämnet med dess olika inriktningar? Hur och hur väl har det speglat 

psykologiämnets utveckling och vad har det för nackdelar och förtjänster jämfört 

med andra klassifikationssystem? Speglar systemet på något sätt värderingar och 

fördomar? 

Psykologiämnet är till sin natur ett mycket tvärvetenskapligt och brett ämne 

som spänner över ett forskningsspektrum från sociologi till biologi, två områden 

som ofta ställs emot varandra och som har olika sätt att studera och beskriva 

mänskligt beteende. Psykologiämnet har också tydliga beröringspunkter med 

bland annat filosofi, pedagogik, neurovetenskap, lingvistik, och datavetenskap. 

Det består av en mängd skolor och teorier som alla har sina olika sätt att se på 

ämnet. Detta gör det till en svårbeskriven domän och ett intressant studieområde.  

I undersökningen granskas sju upplagor av DDC under perioden 1932-2011. 

Det teoretiska ramverket utgörs dels av Domänanalys (företrädd av främst Birger 

Hjørland), som utgår från psykologiämnets kunskapsteoretiska grunder och 

relationer till andra ämnesområden, dels av Kritisk klassifikation (företrädd av 

Hope A. Olson m.fl.) som fokuserar klassifikationssystems återspegling av 

värderingar. Dessutom belyses problem och förtjänster med DDCs representation 

av psykologidomänen genom några jämförelser med klassifikationssystemen 

SAB, NLM samt ett ämnesspecifkt klassifikationssystem som utarbetats av Birger 

Hjørland. 

Mot bakgrund av den svenska övergången till DDC är det relevant att göra 

studier på varje enskild ämnesdomäns klassifikation. Flera sådana studier har 

gjorts i tidigare svenska studentuppsatser, men ingen av dessa har fokuserat på 

psykologiämnet, varför detta är ett outforskat område. Vidare är många studier av 

denna typ komparativa studier som ställer två klassifikationssystem mot varandra 

(ofta SAB och DDC), vilket denna uppsats inte är. Studier som inriktat sig på 

psykologiämnets klassifikation är få, en som ägnat sig åt det i modern tid är 

Birger Hjørland, men han har i sin forskning inte fokuserat specifikt på DDC utan 

på psykologiklassifikation på ett mer allmänt plan.  
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I föreliggande uppsats tas ett helhetsgrepp om hur psykologiämnet klassificeras i 

DDC och detta alltså genom användning av domänanalys, kritisk 

klassifikationsanalys och jämförelser med andra klassifikationssystem.

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att göra en kritisk granskning av psykologiämnets 

klassifikation i klassifikationssystemet Dewey Decimal Classification.  

 

Undersökningens övergripande frågeställningar är följande: 

 

1. Finns det problem med hur man klassificerar psykologi i DDC och finns 

det alternativa lösningar som är bättre? 

 

2. Hur väl har DDC speglat psykologiämnet under perioden 1932-2011 med 

avseende på  

- dess historiska utveckling?  

- dess teoretiska utgångspunkter, vilket åsyftar hur väl det speglar 

relationer mellan inriktningar och närliggande domäner?  

 

3. Vilka värderingar återspeglar systemets struktur och de begrepp som 

används i DDC:s psykologiavdelningar? 

 

För att besvara dessa frågor kommer det att genomföras en kritisk granskning av 

sju upplagor av DDC utgivna under perioden 1932-2011. Resultaten kommer att 

analyseras med utgångspunkt i Birger Hjørlands domänanalytiska teori och kritisk 

klassifikationsteori. Dessutom kommer resultaten att problematiseras utifrån 

poststrukturalistiska och postmodernistiska perspektiv. 

Det ska poängteras att denna undersökning inte avser att fokusera på hur DDC 

fungerar i praktiken. Den kommer heller inte att diskutera eller problematisera den 

typ av litteratur som kan vara klassificerad under psykologi men som saknar 

vetenskapligt stöd, exempelvis viss självhjälpslitteratur. Denna studie behandlar 

enbart psykologi betraktad som en vetenskaplig domän.  
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Förkortningar och begrepp 

Följande förkortningar används för att benämna klassifikationssystem: 

 

DDC  Dewey Decimal Classification (Svensk benämning: Dewey 

Decimalklassifikation, DDK). Benämns i uppsatsen som DDC 

SAB Klassifikationssystem för Svenska Bibliotek 

NLM National Library of Medicin 

 

Övriga begrepp: 

 

Epistemologi: 

 

Kunskapsteori, dvs teori och forskning om hur kunskap uppkommer. Inom filosofin 
undersöker man på ett logiskt plan villkoren för sant vetande om de fenomen som studeras i 
de olika vetenskaperna.1 

 

 

Paradigm 

Paradigmbegreppet skapades av vetenskapsteoretikern Thomas Kuhn och används 

i uppsatsen i denna betydelse:  

[…]hela den uppsättning av föreställningar, värderingar, metoder, begrepp, formler osv som 
är gemensamma för erkända forskare på ett visst område eller i ett visst ämne. [---]Under en 
period i en vetenskaps historia då man följer ett och samma paradigm bedriver man vad Kuhn 
kallar ’normalvetenskap’.2 

 

Domän 

Begreppet ”domän” används i denna uppsats i betydelsen ”vetenskapligt 

ämnesområde/kunskapsområde”. 

 

Flertalet av de psykologiska begrepp som används i uppsatsen, men som inte 

förklaras i den löpande texten, finns förklarade i en begreppsförteckning längst 

bak i uppsatsen. De begrepp som återfinns där är noterade med stjärna (*) i texten, 

som detta exempel: kognitionsvetenskap*.  

 

                                                
1 Egidius, H. (2008), Psykologilexikon, s. 173. 
2 Egidius, H. (2008), s. 500. 
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Forskningsöversikt 

 

Redan 1917 konstaterade A. T Puffenberger att DDC under de senaste 10 åren 

inte fungerat adekvat för att representera den snabbt växande 

psykologilitteraturen. Han beskriver hur viss litteratur saknar givna platser i 

systemet och hur de som klassificerar tvingas till gissningar, vilket i förlängningen 

riskerar drabba användaren negativt.3 

En annan forskare som funderat över problemen med DDC:s 

psykologiklassifikation är Miluse Soudek som 1983 publicerade en artikel där han 

kritiserade att psykologin fortfarande är underordnad filosofin i systemet och att 

socialpsykologin fortfarande är en underavdelning till sociologi.4 Han menade 

också att det faktum att man följer en strikt hierarki och numrering i systemet 

riskerar medföra att kunskapsrepresentationen inte hålls tillräckligt uppdaterad. 

Han framhöll att detta problem var särskilt påtagligt i de fall psykologin 

överlappar med andra kunskapsfält.5 

Hur förhåller det sig idag? En som ägnat frågan om psykologins klassifikation 

stor uppmärksamhet på senare tid är den danske psykologen och biblioteks- och 

informationsvetaren Birger Hjørland. Han har exempelvis ställt upp kriterier för 

analys av psykologiklassifikation. I sin artikel ”The classification of Psychology: 

A Case Study in the classification of a knowledge field” argumenterar han för att 

ett klassifikationssystems psykologirepresentation ska bygga på ämnets 

underliggande epistemologi. Han presenterar också ett eget förslag på 

klassifikationssystem för psykologi.6 Tanken att klassifikationssystemet ska 

grundas i epistemologi är utmärkande för Hjørlands domänanalytiska teori, vilken 

kommer att diskuteras närmare i kapitlet Teoretiska utgångspunkter.  

Det finns en rad studentuppsatser som baserar sig på Hjørlands 

domänanalytiska teori, en av dem är Klassifikation av semantik - En jämförelse av 

SAB-systemet och Dewey Decimal Classification ur domänanalytiskt perspektiv, 

som är en komparativ studie där SAB:s och DDC:s representation av 

                                                
3 Poffenberger, A. T. (1917), ”A library classification for books on psychology.”, s. 328. 
4 Soudek, M. (1983), ”The inadequate treatment of psychology in general library classification schemes.”, s. 

185. 
5 Soudek, M. (1983), s. 187. 
6  Hjørland, B. (1998), ”The classification of psychology […]” 
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semantikområdet jämförs. I likhet med föreliggande studie söker man här besvara 

frågor om domänens struktur, ämneshierarki och närliggande ämnesdomäner. 

Dessutom undersöks skillnaden mellan de två systemens representation av 

semantikämnet för att ta reda på om något av dem är mer lämpat för ändamålet.7 

Resultatet av undersökningen visade på att båda systemen uppvisade tydliga 

brister, varför författaren ser att ett domänspecifikt system skulle göra 

semantikdomänen större rättvisa. Vidare menar författaren att eftersom semantik 

är ett ämne som behandlar språk ur en tvärspråklig synvinkel, finns det inga 

fördelar med nationella SAB kontra universella DDC.8 

En forskare som ser förtjänster med det domänanalytiska perspektivet är Jens-

Erik Mai. Till skillnad från Hjørland som har ett teoretiskt fokus genom sitt 

belysande av epistemologins roll i klassifikation lyfter Mai i större utsträckning 

fram användar- och indexerarperspektivet:  
 

The assumption in the domain-centered approach to indexing is that the subject matter and 
meaning of the documents can be determined only in the context of an understanding of the 
domain. In other words, a domain and the users needs frame the meaning and subject matter 
of documents through the users discourse in the domain. It is, therefore, of utmost importance 
that indexers understand the domain, the user’s roles and interests in the domain, and 
critically analyze their own roles as indexers before a document is analyzed for its subject 
matter.9 

 

I studentuppsatsen SAB-SYSTEMETS AVDELNING Y: Dåtid, nutid, framtid 

granskas de mest övergripande förändringarna i SAB-systemets musikavdelning 

från 1921 och framåt, och hur dessa har speglat utvecklingen på musikområdet. 

Man har gjort en enkätundersökning riktad till svenska folkbibliotek för att 

undersöka deras erfarenhet av musikklassifikation. I studien har man dels 

analyserat systemetes utveckling, dels pekat på svårigheter i att tillämpa 

klassifikationen.10 På flertalet av de undersökta biblioteken visade det sig att man 

inte katalogiserade själva, utan istället beställde redan färdiga katalogposter. Detta 

är något som författarna menar skapar ett problematiskt avstånd mellan 

klassifikationssystemet och den praktiska tillämpningen.11 

                                                
7 Ahlzén, K. (2006), Klassifikation av semantik - […], s. 4. 
8 Ahlzén, K. (2006), s. 66. 
9 Mai, J. E. (2005), ”Analysis in indexing: document and domain centered aproaches”, s. 608. 
10 Arielsson, R. & Jeppsson, M. (2006), SAB-systemets avdelning Y, s. 5–6. 
11 Arielsson, R. & Jeppsson, M. (2006), s. 49. 



 10 

I anslutning till dessa användarfokuserade texter ska poängteras att systemets 

praktiska användbarhet naturligtvis är av stor vikt, men att det inom ramen för 

denna uppsats inte kommer att ägnas någon närmare uppmärksamhet. Denna 

uppsats fokuserar endast på själva systemet i sig och hur det representerar 

psykologiämnet. 

En svensk forskare som lämnat ett intressant bidrag till 

klassifikationsforskning är Joacim Hanson. I hans avhandling Klassifikation, 

bibliotek och samhälle – en kritisk hermeneutisk studie av ”Klassifikationssystem 

för svenska bibliotek” fokuseras hur SAB-systemet förmedlat och speglat den 

rådande tidsandan genom åren. Hanson påpekar att ett klassifikationssystem i sig 

utgör en intellektuell produkt som speglar världen genom hur det delar in 

verkligheten. Därmed kan det, hävdar han, sägas ge ett eget uttryck för en specifik 

samhällssyn.12 Målet med Hansons undersökning är att jämföra de normer och 

värderingar som kommer till uttryck i SAB med dem som kommer till uttryck i 

folkbibliotekens ideologiska identitet. En av Hansons slutsatser är att:  

 

SAB-systemet inte bara speglar de tidiga svenska folkbibliotekens institutionella identitet, 
utan tydliggör och förstärker den genom att i sina hierariska strukturer gestalta den tidsanda 
och många av de sociala och ideologiska förhållanden som utmärker det svenska samhället 
decennierna efter sekelskiftet.13 

 

 

Av stor relevans för denna uppsats är också Hope A. Olsons forskning och 

teoretiska anslag. Hennes ansats liknar Hanssons och hon visar i sin artikel ”The 

power to name: Representation in library catalogues” på hur olika normer och 

värderingar kommer till uttryck i klassifikationssystem.14 Bland annat belyser hon 

problemen med universalitet i ett system som DDC. Hon pekar på det faktum att 

DDC:s hierariska struktur bara möjliggör att vissa mänskliga identiteter tydliggörs 

och att inplacerandet av människor i tydliga fack är begränsande.15 Ett exempel är 

DDC:s prioriterande av kön framför ras i systemet. För att göra systemet mer 

rättvisande efterlyser Olson ökad insyn och möjlighet till påverkan utifrån.16 

 

 

 

 

                                                
12 Hansson, J. (1999), Klassifikation, bibliotek och samhälle: en kritisk hermeneutisk studie av 

”Klassifikationssystem för svenska bibliotek", s. 12. 
13 Hansson, J. (1999), s. 233. 
14 Olson, H. A. (2001), ”The power to name”, s. 654. 
15 Olson, H. A. (2001), s. 657. 
16 Olson, H. A. (2001), s. 659. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Allmän klassifikationsteori 

Enligt Rowley & Hartley fyller bibliografisk klassifikation två huvudfunktioner. 

Den första är att länka samman ett objekt i hyllan med dess katalogingång, vilket 

möjliggör att man kan söka efter boken och hämta den från hyllan. Den andra 

funktionen är att möjliggöra en direkt åtkomst genom att man, om man vet var ett 

ämne är klassificerat, kan lokalisera detta utan att vara tvungen att söka igenom 

hela samlingen. Dessutom kan man förvänta sig att finna relaterade ämnen i 

närheten, men systemets linjärna ordning innebär en begränsning i det att alla 

ämnen som är närbesläktade omöjligt kan placeras i närheten av varandra. 

Klassifikation handlar om att gruppera ihop de ämnen som användaren mest 

troligt vill se ihopgrupperade. Detta gäller både fysisk hylluppställning och 

organisation i digitala samlingar. 17 

Det finns två typer av klassifikationssystem: Universella (/generellera) och 

Domänspecifika (ämnesavgränsade/specialicerade). Rowley & Hartley förklarar 

att DDC är ett exempel på ett universellt klassifikationssystem. Med detta avses 

att det har ett holistiskt strukturerat kunskapsuniversum och att det saknar en yttre 

gräns för vilka ämnen som kan struktureras. Därmed skiljer det sig från 

ämnesavgränsade klassifikationssystem, vilka istället tar sin utgångspunkt i ett 

tydligt avgränsat antal vetenskapliga discipliner. Dessa används främst vid 

vetenskapliga specialbibliotek med större behov av precis klassifikation.18 

                                                
17 Rowley, J. E. & Hartley, Richard J (2008), Organizing knowledge: an introduction to managing access to 

information, s. 174. 
18 Hansson, J. (1999), Klassifikation, bibliotek och samhälle: en kritisk hermeneutisk studie av 

”Klassifikationssystem för svenska bibliotek", s. 15. 
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Ett klassifikationssystem består enligt Rowley & Hartley alltid av följande tre 

komponenter: 

 

1. The schedules, in which subjects are listed systematically showing their relationships: the 
ordering of subjects in these schedules is not self-evident, and therefore requires: 

2. a notation, a code using numbers and/or letters that have a readily understood order 
which signals the arrangement of the schedules; and 

3. an alphabetical index to locate the terms within the schedules.  19 

 

Rowley & Hartleys beskrivning fokuserar på klassifikationssystemets praktiska 

funktion, men enligt Joacim Hansson är inte klassifikationssystem enbart ett 

redskap vid kunskapsorganisation utan systemet utgör också en intellektuell 

produkt som ger en bild av världen genom hur det delar in verkligheten. Hanson 

framhåller att det handlar mer om en förmedling av en bild av verkligheten än en 

direkt spegling av den.20. Han menar att klassifikationssystem korresponderar mot 

någonting mer än innehållet i de dokument som klassificerats, och det finns enligt 

honom tre olika övergripande uppfattningar om vad detta är för någonting: 

Ett klassifikationssystem korresponderar mot ett ”kunskapsuniversum”, vars struktur existerar 
objektivt och evigt. Klassifikationssystemets uppgift är att spegla denna universella 
kunskapsstruktur. 

Ett klassifikationssystem korresponderar mot det samlade vetandet i världen. Denna syn 
implicerar en kognitionsorienterad utgångspunkt där systemet fungerar som en intermediär 
mellan ett antal sätt att tänka om och formulera ett dokuments meningsbärande innehåll, som 
dem hos dess författare, klassifikatören och användaren.21 

 

Utifrån Hansons utveckling av denna beskrivning att döma, handlar denna andra 

uppfattning främst om den praktiska användningen av systemet, att skapa 

förutsättningar för informationsutbyte och att den som efterfrågar litteratur om ett 

visst ämne får sitt informationsbehov tillgodosett.22  

 

Ett klassifikationssystem korresponderar mot det samhälle i vilket det tillkommer och 
fungerar. Utgångspunkten är i detta synsätt materialistisk så till vida att det ses som omöjligt 
att konstruera ett universellt klassifikationssystem som inte samtidigt är en spegel av den tid 
och det samhälle i vilken det har att fylla sin funktion.23 

 

                                                
19 Rowley, J. E. & Hartley, Richard J (2008), Organizing knowledge: an introduction to managing access to 

information, s. 174-175. 
20 Hansson, J. (1999), Klassifikation, bibliotek och samhälle: en kritisk hermeneutisk studie av 

”Klassifikationssystem för svenska bibliotek", s. 12. 
21 Hansson, J. (1999), s. 32. 
22 Hansson, J. (1999), s. 33. 
23 Hansson, J. (1999), s. 32. 
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I de nästkommande två avsnitten beskrivs två teoretiska förhållningssätt till 

klassifikation, nämligen domänanalys och kritisk klassifikation. Dessa teorier är 

centrala för denna uppsats och båda kan, trots skilda fokus, främst sägas stödja 

och ta sin utgångspunkt i den tredje av uppfattningarna beskrivna ovan. 

Kritisk klassifikationsteori 

Joacim Hanson ger en tydlig definition av kritisk klassifikation, enligt vilken det 

innebär att  

[…] vissa samhällsgrupper eller viktiga samhällsfrågors placering och benämning i olika 
klassifikationssystem analyseras i syfte att blottlägga deras förhållande till en dominerande 
maktstruktur.24 

 

Den kritiska klassifikationen är tydligt rotad i socialkonstruktivism. I 

Nationalencyklopedin beskrivs denna på följande sätt:  

Samhällsvetenskaplig inriktning som hävdar att verkligheten eller aspekter av verkligheten är 
socialt konstruerade, dvs. att de är produkter av mellanmänsklig interaktion och kollektivt 
handlande. Konstruktionismen är primärt ett kritiskt perspektiv som ifrågasätter sociala 
företeelsers naturlighet eller oundviklighet. Många konstruktionister nöjer sig med att utifrån 
generella vetenskapsteoretiska ställningstaganden framföra begränsade anspråk rörande något 
visst fenomen (t.ex. fakta, kunskap, identiteter, etniska grupper eller genusrelationer), som 
anses vara konstruerat. Inte sällan utgår analysen från en kritisk inställning till fenomenet i 
fråga; konstruktivistiska analyser av genusrelationer motiveras t.ex. ofta av 
jämställdhetssträvanden och närs av förhoppningar om att analysen skall kunna bidra till att 
underminera eller omstöpa de studerade relationerna.25  

 

Enligt Foskett har klassifikationsteoretiker alltid betonat betydelsen av ett 

objektivt förhållningssätt vid skapandet av klassifikationsscheman. De ska inte 

spegla skaparens fördomar utan representera en slags evig, yttre sanning. Men 

Foskett menar att en granskning av ett klassifikationssystem, vilket som helst, 

visar att de är långt ifrån objektiva och att det troligen kan läsas in såväl den 

aktuella tidens rådande fördomar som skaparens egna.26 

Frohmann poängterar att socialkonstruktivismen har utmanat stabiliteten hos 

olika strukturer som tagits förgivna som objektiva egenskaper hos den naturliga 

världen. Till exempel har strukturen av socialt och biologiskt kön, och klass 

analyserats som produkter av sociala överenskommelser mellan aktörer med 

ojämlik tillgång till makt. Sedan sent 1970-tal har analyser av olika sociala och 

kulturella identiteter och institutioner banat väg för studier av den socialt 

                                                
24 Hansson, J. (1999), Klassifikation, bibliotek och samhälle: en kritisk hermeneutisk studie av 

”Klassifikationssystem för svenska bibliotek”, s. 265. 
25 Nationalencyklopedin,webbversionen, sökord: konstruktionism [2012-09-23]. 

26 Foskett, A. (1971), ”Misogynists All; a Study in Critical Classification.”, s. 117. 
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strukturerade karaktären även i vetenskap och teknologi, två områden som 

traditionellt står för objektiviteten hos den naturliga världen. Utifrån en 

socialkonstruktivistisk vetenskapssyn är producerandet av vetenskapliga teorier, 

hypoteser, fakta och resultat inte en epistemologisk process som handlar om att 

förstå och på ett adekvat sätt representera en objektivt given, yttre värld, utan 

istället en social process som förhandlats fram och som är fast förankrad i sin 

kulturella, politiska och ekonomiska kontext. Frohmann förespråkar därför ett 

socialkonstruktivistiskt förhållningssätt i tolkandet av kunskapsorganiserande 

system.27  

Hanson diskuterar skillnaden mellan socialkonstruktivismen och 

postmodernismen och menar att socialkonstruktivismen inte ska betraktas som en 

postmodernistisk inriktning då den utgår ifrån sanningsbegrepp som mer liknar 

den positivistiska traditionens. Socialkonstruktivisterna förnekar inte tron på att 

det existerar en objektiv sanning som kan studeras med vetenskapliga metoder, 

men ser inte heller den objektiva sanningen som något som är helt igenom givet 

eller möjligt att förutsäga. Hanson understryker att postmodernismen går ett steg 

längre genom att den hävdar att verkligheten endast kan studeras diskursivt och att 

det därför är omöjligt att göra universella, objektiva beskrivningar av 

verkligheten.28 

En framträdande teoretiker inom kritisk klassifikation och som nämndes i 

forskningsöversikten är Hope A. Olson. Hon räknas som poststrukturalist. 

Poststrukturalismen är en inriktning som har beröringspunkter med såväl 

socialkonstruktivism som postmodernism. Av Nationalencyklopedin framgår att 

den kan innebära olika saker, men i detta sammanhang handlar det om vad som 

beskrivs som ”misstro mot vetenskapens och förnuftets pretentioner”29 och ”ett 

avvisande av möjligheten att nå systematisk kunskap om människan eller 

historien”30. Olson intar dessutom ofta ett feministiskt förhållningssätt med en 

tydlig socialkonstruktivistisk prägel. I artikeln ”Universal Models: A History of 

the Organization of Knowledge” förklarar Olson att ett poststrukturalistiskt 

perspektiv antar att verkligheten konstrueras av diskurser som utgörs av individers 

kunskaper. Genom att namnge kunskapen placerar vi in den i våra egna 

kontexter/modeller. Kunskapen konstrueras så att säga inom kontexten. Därför 

menar Olson att organiserandet av kunskap är att betrakta som en makthandling.31 

                                                
27 Frohmann, B. (1994), ”The Social Construction of Knowledge Organization: the Case of Melvil Dewey”, s. 

109. 
28 Hansson, J. (1999), Klassifikation, bibliotek och samhälle: en kritisk hermeneutisk studie av 

”Klassifikationssystem för svenska bibliotek”, s. 266. 
29 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: poststrukturalism [2012-09-23]. 
30 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: poststrukturalism [2012-09-23]. 
31 Olson, H. A. (1994), ”Universal Models: A History of the Organization of Knowledge”, s. 72. 
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I artikeln “Mapping beyond Dewey’s boundaries” ges en god sammanfattning av 

Hope A. Olsons förhållningssätt där hon trycker på att marginalisering och 

exkludering av grupper kommer till uttryck i DDC: 

First, classification, like any map, is constructed by dominant cultural discourses. Second, 
classification, like any system, has constructed boundaries or limits that result in exclusions. 
Third, the construction of classification is a form of location that defines and sequences what 
is accepted as knowledge, thus marginalizing as well as excluding. Regarding classification 
as a text and reading it with these three assumptions in mind will make what was transparent 
and invisible opaque and visible, elucidating the biases and the discourses that construct and 
enforce them.32 

 

En annan för den kritiska analysen relevant tänkare är Jaques Derrida, som 

Hanson beskriver som en lingvistisk-semiotiskt inriktad poststrukturalist.33 Den av 

Derridas teorier som är aktuell i detta sammanhang är hans uppfattning att ordets 

betydelse skapas av kontexten. Derridas tankar bygger till stor del på teorier av 

Ferdinand de Saussure som bland annat fastslog att skrivna tecken inte i sig själva 

betyder något utan får sin identitet genom hur de skiljer sig från andra tecken i en 

skrift.34  

Domänanalys 

Birger Hjørland menar att den lämpligaste grunden för att analysera 

kunskapsorganisation är att utgå ifrån de principer som de vetenskapliga 

disciplinerna utgår ifrån vid organisationen av sin kunskap.35 Hanson anser att 

klassifikation som görs utifrån vetenskapliga indelningar inte är problemfri 

eftersom den innebär att man antar vetenskaplig diskurs som en norm för 

speglingen av samhället. Han framhåller att detta kan vara problematiskt för 

folkbibliotek som har även icke vetenskapligt material att klassificera.36 Det bör 

därför noteras att det i denna undersökning är klassifikationssystemets spegling av 

det vetenskapliga ämnet psykologi som är i fokus, varför klassifikation av 

ovetenskapligt material inte kommer att ägnas vidare uppmärksamhet.  

En framträdande teoretiker som Hjørland tagit intryck av är Francis L. Miksa. 

Miksa förklarar i boken The DDC, The universe of knowledge and the postmodern 

library att man inom klassifikationsområdet före 1900-talet fokuserade på 

klassifikationen av kunskap och vetenskap, en inriktning som till stor del senare 

                                                
32  Olson, H. A. (1998), ”Mapping beyond Dewey’s boundaries”, s. 252. 
33 Hansson, J. (1999), Klassifikation, bibliotek och samhälle: en kritisk hermeneutisk studie av 

”Klassifikationssystem för svenska bibliotek”, s. 46. 
34 Deodato, Joseph (2010), “Deconstructing the library with Jacques Derrida: Creating space for the ‘Other’ 

in bibliographic description and classification”, s. 79-80. 
35 Hjørland, B. (1994), ”Nine Principles of Knowledge Organization”, s. 91–93. 
36 Hansson, J. (1999), s. 35. 
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ersattes av en mycket mer praktiskt orienterad inställning till klassifikation. Från 

den tidigare klassifikationsskolan hämtade man nu främst tankar om hur systemet 

borde utformas, att god kunskapsklassifikation har en hierarisk struktur som delar 

in kunskap i kategorier uppifrån, från det mest abstrakta ner till det mest konkreta. 

Fokus kom enligt Miksa att hamna helt på praktiska aspekter och väldigt lite på 

filosofisk spekulation kring kunskap.37 Hjørlands forskning kan sägas utgöra en 

renässans för ett kunskapsteoretiskt förhållningssätt till klassifikation. 

En central tanke i Hjørlands teori är, som nämnts, vetenskapliga discipliner 

som utgångspunkt för klassifikation. Hjørland menar att klassifikation inte kan 

baseras på likhet.38 Därmed blir det tydligt att han betraktar den aristoteliska, 

klassiska klassifikationsteorin som otillräcklig. Enligt denna teori görs 

kategorisering uifrån likhet och att alla objekt i en kategori uppvisar gemensamma 

egenskaper.39 Istället menar Hjørland att all klassifikation måste göras i ljuset av 

ett ämnesområdes teoretiska kontext. Olika aspekter av ett visst ämne kan betonas 

inom olika kontexter, varför man inte kan tala om likhet i traditionell bemärkelse. 

Detta exemplifierar Hjørland med DDC där det inte finns endast en bestämd plats 

i systemet för ett specifikt ämnesområde.40 Ett exempel på detta är området kläder 

där modeaspekter gällande kläder hamnar under konst och kläders psykologiska 

inflytande hamnar under psykologi. Poängen tydliggörs även i DDC upplaga 21:  

In the DDC, basic classes are organized by diciplines or fields of study. No principle is more 
basic to the DDC than this: the parts of the Classification are arranged by discipline, not by 
subject.41  

 

En viktig del i Hjørlands teoribildning är att olika klassifikationsmetoder är 

relaterade till olika epistemologiska teorier. Hjørland lyfter här fram fyra 

huvudtyper (,tabellen är en översättning och förenkling av Hjørlands egna 

tabell)42: 

                                                
37 Miksa, F. L. (1998), The DDC, the universe of knowledge, and the postmodern library, s. 45–46. 
38 Hjørland, B. (1994), ”Nine Principles of Knowledge Organization”, s. 93. 
39 Medin, D. L. (1989), ”Concepts and conceptual structure.”, s. 1470. 
40 Hjørland, B. (1994), s. 92–93. 
41 Dewey, M. (1996), Dewey decimal classification and relative index, s. xxxi. 
42 Hjørland, B. (1998), ”The classification of psychology […]”, s. 163. Figure 1. 
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Tabell 1. Klassifikationsmetoder 

 

Epistemologisk riktning Typ av klassifikation 

Empirism Klassifikation baserad på likhet, t.ex. 

klassifikation av psykisk sjukdom 

Rationalism Klassifikation med utgångspunkt i logisk 

indelning, exempelvis av personer utifrån 

åldersgrupp 

Historicism Klassifikation baserad på naturlig utveckling, 

t.ex. evolutionsteorin: biologiska taxonomier 

Pragmatism Klassifikation med utgångspunkt i analys av 

mål och konsekvenser, ”kritisk analys” 

Hjørland, B. (1998), ”The classification of psychology […]”, s. 163. Figure 1 

 

Hjørland hävdar att klassifikation traditionellt tenderat att vara rationalistisk eller 

empiristisk. Klassifikation är enligt Hjørland inte något neutralt som upptäcks 

utan konstruktioner som lyfter fram vissa aktiviteter på bekostnad av andra. 

Hjørland menar att denna insikt bör få oss att tillämpa mer tolkande 

förhållningssätt vid klassifikation.43 

Den pragmatiska synen på klassifikation innebär, i Hjørlands teori, ett 

betraktande av klassifikation som ett verktyg vilket är mer lämpat för vissa syften, 

mål och intressen än andra. Klassifikationen är aldrig neutral utan reflekterar 

medvetet och omedvetet vissa värderingar och sätt att betrakta det som 

klassificeras.44 Detta menar Hjørland är känntetecknande för ett postmodernistiskt 

förhållningssätt.45 Enligt Miksa innebär ett postmodernt bibliotek två saker: dels 

har det att göra med bibliotekens förändringar till följd av den potential som 

informationsteknologin för med sig, dels med de implikationer för synen på 

klassifikation som följer av de nya betraktelsesätt som den nya tidsåldern 

innebär.46 Vad gäller denna andra aspekt menar Miksa att den nya tiden fordrar ett 

nytt epistemologiskt förhållningssätt. Tidigare har man haft en objektiv syn på 

kunskap och ansett att det finns objektiva observerbara sanningar. Det 

postmoderniska förhållningssättet innebär istället att omvärlden och de mänskliga 

relationerna inte existerar oberoende av betraktaren. Detta innebär för synen på 

                                                
43  Hjørland, B. (1998), ”The classification of psychology […]”, s. 164. 
44  Hjørland, B. (1998), s. 172. 
45  Hjørland, B. (1998), s. 164. 
46 Miksa, F. L. (1998), The DDC, the universe of knowledge, and the postmodern library, s. 84. 
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klassifikation att det inte finns ett enda sätt att klassificera kunskap som är bäst, i 

betydelsen att det mest korrekt refererar till förhållanden i verkligheten. Det 

postmodernistiska individfokuset medför att klassifikationssystemens uppbyggnad 

styrs av vad skaparna finner lämpligast. Det handlar om konstruktioner av 

verkligheten som fungerar tillfredsställande vid en specifik tidpunkt och för vissa 

givna ändamål.47 

Hjørland framhåller alltså vikten av en djuplodande epistemologisk analys för 

att kunna göra väl underbyggd klassifikation.48 Epistemologi innebär för Hjørland 

generalisering och tolkning av samlad vetenskaplig erfarenhet. Därför, menar han, 

är epistemologiska teorier de mest fundamentala teorierna av relevans och varje 

kritisk fråga inom informationsvetenskap är i slutändan baserad på 

epistemologiska antaganden. Epistemologiska studier undersöker explicita eller 

implicita antaganden bakom forskningstraditioner och kan sägas representera en 

analys av olika förhållningssätt eller paradigm inom forskningsfält.49 

                                                
47 Miksa, F. L. (1998), The DDC, the universe of knowledge, and the postmodern library, s. 86–87. 
48 Hjørland, B. (1998), ”The classification of psychology […]”, s. 163. 
49 Hjørland, B. (2002), ”Domain analysis in information science: Eleven approaches - traditional as well as 

innovative”, s. 439. 
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Dewey decimalklassifikation 

Utveckling och funktion 

DDC är ett universellt klassifikationssystem som skapades 1873 av Melvil 

Dewey. Det är idag världens mest använda och studerade klassifikationssystem 

och finns översatt till mer än 30 språk.
50

 Det används av bibliotek i drygt 135 

länder för organisation och tillgängliggörande av samlingar. Dokument förses 

med DDC-nummer dagligen av olika bibliotek. DDC används även som verktyg 

med syfte att organisera och göra webbresurser sökbara. Det har en egen 

redaktion inom det amerikanska nationalbiblioteket Library of Congress med 

klassifikationsspecialister som jobbar med att ge katalogposterna DDC-nummer. 

Det är redaktörerna som föreslår ändringar som sedan redaktionskommittén tar 

ställning till och därefter föreslår olika åtgärder.
51

 

Före DDC:s införande hade man numrerat böcker efter deras bestämda plats i 

rummet vilket innebar att varje bok hade en egen klassifikation på varje enskilt 

bibliotek. I Deweys system klassificeras respektive bok istället utifrån klass, 

division och sektion vilket innebär att deras positioner i systemet är oföränderliga 

över tid.52  

I det gamla systemet använde man sig av ordningstal vilka angav varje 

exemplars bestämda position i rummet. Dewey använde sig istället av decimaltal 

för att beskriva böckernas ämnestillhöriget. Numreringen av varje exemplar 

gjordes med utgångspunkt i deras innehåll och inte som tidigare utifrån deras 

fysiska placering. Dewey valde att dela in all kunskap hierarkiskt i tio 

överordnade klasser, vilka var och en i sin tur var indelade i tio divisioner, vilka i 

sin tur var indelade i tio sektioner och så vidare. Detta innebär alltså att ju längre 

ner man kommer i hierarkin, desto smalare ämnen. Notationen bygger på de 

arabiska siffrorna och för varje nivå i hierakin används siffrorna 0 till 9.53 Ett 

exempel hämtat från psykologiområdet är hierakin 153 Medvetna mentala 

processer och intelligens, 153.1 Minne och inlärning, 153.12 Minne (se Bilaga 1). 

                                                
50 Chan, L. M. & Mitchell, J. S. (2010), Dewey decimalklassifikation: principer och tillämpning, s. 18; 

Översikt över DDC, s. 1 [2012-10-07]. 
51 Översikt över DDC, s. 1 [2012-10-07]. 
52 Chan, L. M. & Mitchell, J. S. (2010), s. 18. 
53 Chan, L. M. & Mitchell, J. S. (2010), s. 19. 

http://deweysv.pansoft.de/webdewey/index_11.html?recordId=ddc%3a153
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Varje siffra som tillkommer representerar alltså ämnet i djupare detalj. 54 Efter den 

tredje siffran kommer alltid en decimalpunkt. Dessa är de tio överordnade 

klasserna som de ser ut idag55: 

 

 

000 Datavetenskap, information & allmänna verk 

100 Filosofi & psykologi 

200 Religion 

300 Samhällsvetenskaper 

400 Språk 

500 Naturvetenskap 

600 Teknik 

700 Konstarterna & fritid 

800 Litteratur 

900 Historia & geografi 

 

 

 

 

 

                                                
54 Chan, L. M. & Mitchell, J. S. (2010), Dewey decimalklassifikation: principer och tillämpning, s. 19. 
55 Svenska Webdewey [2012-10-07]. 
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Den vetenskapliga domänen psykologi 

Psykologiämnets historia  

Eftersom analysen av systemet utgår ifrån psykologiämnets olika områden och 

teoretiska förhållningssätt samt de ungefärliga tidpunkter när de uppstod, krävs en 

genomgång av huvudlinjerna i psykologiämnets utveckling. 

Psykologin blir vetenskap 

Psykologi blev erkänt som akademiskt ämne i slutet av 1800-talet. Bidragen till 

det som 1860 skulle komma att mynna ut i den nya experimentella psykologin 

kom från dels naturvetenskap, dels filosofi.  

Från fysiologi kom, enligt Michael Wertheimer bland annat återupptäckten av 

den anatomiska distinktionen mellan sensoriska och motoriska nerver, studiet av 

den elektriska naturen hos nervimpulsen, anatomiska och funktionella studier, 

kontroversen rörande funktioners lokalisering i hjärnan, och forskning om 

sensationer*. Biologin bidrog med studiet av morfologi* och beteende. Det 

viktigaste inflytandet från biologi var evolutionskonceptet. Kemi och fysik bidrog 

med atomismen*, vilken man nu försökte att applicera på analysen av mentala 

fenomen. Man ägnade sig åt kvantifiering (mätbarhet), studerade reaktionstider, 

utvecklade statistiska verktyg och ur försöken att kvantifiera mentala händelser 

utvecklades psykofysikaliska metoder. Inom naturvetenskapen fanns också starka 

tendenser till etablerandet av forskning och laboratorier.56 

Beträffande bidragen från filosofin pekar Wertheimer på tre större trender 

som influerade utvecklandet av den psykologiska vetenskapen; kritisk empirisism, 

som hade rötter i den grekiska filosofin och renässansens tänkande och som fördes 

vidare av nya filosofer som Descartes, Locke, Berkeley, Hume och Kant, vilka 

sökte svaret på frågor om hur människan tar till sig kunskap; associationism*, 

som grundades av Aristoteles och övertogs av främst brittiska filosofer under 

1700- och 1800-talen och sökte besvara frågan om hur föreställningar hänger 

samman; vetenskaplig materialism, som hade sina moderna rötter i Descartes 

teorier, plockades upp av främst franska filosofer, men även brittiska och tyska 

tänkare. De betraktade hjärnan och tänkandet som del av den naturliga miljön och 

                                                
56 Wertheimer, M. (2000), A brief history of psychology, s. 45–46. 
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hävdade att den kan studeras och beskrivas på samma vetenskapliga och 

materialistiska sätt som alla andra fenomen.57  

De två strömningarna sammanfattas väl av Karl Halvor Teigen som beskriver 

fysiologin och medvetandefilosofin som de två föräldrarna till barnet ”ny 

experimentalpsykologi” där fysiologin utmärks av en naturvetenskaplig tradition 

som fokuserade på sinnesfysiologi och experimentell metod, medan 

medvetandefilosofin kännetecknas av en filosofisk tradition som fokuserade på 

sinneserfarenhet och introspektiv metod.58 

Den enskilt viktigaste psykologiska forskaren och tillika upphovsmannen till 

den experimentella psykologin var, enligt Wertheimer, tyske Wilhelm Wundt. 

Hans primära intresse var individens relation till samhället. Han betraktade den 

experimentella psykologin som ett litet steg på vägen mot det större målet att 

utveckla en äkta vetenskap om människans sociala evolution. Psykologi måste, 

enligt Wundt, bestå av både naturvetenskap och socialvetenskap.59 Teigen 

förklarar att Wundt var av uppfattningen att den experimentella psykologin skulle 

undersöka olika enklare företeelser som förnimmelser, uppmärksamhet, 

perception*, associationer och känslor, fenomen som kan beskrivas som basala 

delar av vårt medvetandeinnehåll.60  

Ett annat framträdande namn är William James. Wertheimer beskriver honom 

som den första amerikanska psykologen och en av dem som förde ämnet från 

Europa till USA. En viktig milstolpe i psykologiämnets utveckling och 

erkännande var skapandet av the American Psychological Association (APA) 

1892. Wertheimer beskriver det som en organisation bestående av engagerade 

som såg sig själva som vetenskapsmän och liggande i framkant i skapandet av den 

nya vetenskapliga psykologin. Organisationen professionaliserades och 

förändrades från att främst ha bestått av akademiker till att huvudsakligen utgöras 

av aktiva utövare. Det skedde en utveckling av mättekniker (vid denna tid kunde 

man studera motivation, mening, spåra kemikalier i neural vävnad mm), 

skapandet av en tvärvetenskaplig ideologi, fragmentering i olika inriktningar, 

försök att införa licensiering för psykologer, utvecklandet av teknik för 

hjärnscanning. Ämnet fick i och med James och APA en mer funktionalistisk 

inriktning.61 

Nu följer en beskrivning av de mest framträdande strömningar och skolorna 

inom ämnet från början av 1900-talet. Redogörelsen följer överlag kronologisk 

ordning, men eftersom flera av skolorna förekommer parallellt är inte en 

genomgående kronologi möjlig. 

                                                
57 Wertheimer, M. (2000), A brief history of psychology, s. 60–62. 
58 Teigen, K. H. (2006), En psykologihistoria, s. 86. 
59 Wertheimer, M. (2000), s. 60. 
60 Teigen, K. H. (2006), s. 115. 
61 Wertheimer, M. (2000), s. 86–92. 
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Parapsykologi  

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var det vanligt med ockulta* inslag 

och parapsykologiska* studier av det omedvetna. Nervjukdomar behandlades med 

magnetisk behandling (se magnetism*) där hypnos* ingick.62 Magnetisörerna 

hävdade att de kunde påvisa uppträdandet av fenomen som prekognition* 

(förmågan att se in i framtiden) och clairvoyance* (klarsynthet). Många tolkade 

de magnetiska fenomenen som bevis på att det omedvetna var en säskild religion 

av själslig art och som var mystiskt förbunden med naturen.63 Spiritism* var ett 

annat förekommande fenomen, exempelvis uppträdde medier med olika mentala 

och fysiska bedrifter som föreföll trotsa naturens lagar. Förekomsten av fenomen 

som telepati* och trans* uppfattades som indikationer på att det måste finnas en 

mental verklighet utöver den vardagliga.64  

Teigen påpekar att det finns en skillnad mellan vetenskaplig, psykologisk 

forskning och ovetenskaplig, ockult, psykisk forskning. De tidiga forskarna inom 

den psykologiska vetenskapen upplevde att de utsattes för konkurrens ifrån vad de 

betraktade som en oseriös verksamhet. Den psykologiska debatten kom att handla 

om att avslöja medierna och att försöka finna andra förklaringssätt till metafysiska 

företeelser. Här hade experimentalpsykologerna ett övertag rent metodiskt på 

motståndarna, genom att de krävde systematisk kontroll. Företrädarna av den 

psykiska forskningen byggde delvis sina teorier på anekdoter och experiment som 

ibland utfördes på mediernas egna villkor.65 

Psykoanalys 

Psykoanalysen var en inriktning som utformades av Sigmund Freud och utgjorde 

en fortsättning på 1800-talets fokus på det omedvetna.66 I denna uppsats behandlas 

primärt psykoanalys som behandlingsmetod. Den intresserade kan läsa om 

psykoanalysens olika delområden i begreppsförklaringen på s. 84-85 (uppslagsord  

psykoanalys*) 

Freud fick runt 1900 stöd för sina teorier av Alfred Adler och Carl Gustav 

Jung, men dessa kom snart att skapa sina egna skolor, där Jung lade större vikt vid 

det omedvetna och Adler fokuserade mer på områdena jagmotiv och livsstil, i 

relation till Freuds forskningsfokus. Mellan 1935-1950 trädde en ny samling 

                                                
62 Teigen, K. H. (2006), En psykologihistoria, s. 128, 137. 
63 Teigen, K. H. (2006), s. 133, 137. 
64 Teigen, K. H. (2006), s. 137. 
65 Teigen, K. H. (2006), s. 136. 
66 Teigen, K. H. (2006), s. 194. 
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neofreudianer fram som lade större vikt vid de kulturella och sociala faktorerna än 

de mer biologiska.67  

Teigen förklarar att kritiken mot Freud har varit omfattande. Många ansåg att 

psykoanalysen lade för stor vikt vid de biologiska drifterna och inte tog tillräcklig 

hänsyn till miljö och kultur. Man menade att teorierna byggde på för litet 

patientmaterial och hade en spekulerande karaktär. Trots kritiken har 

psykoanalysen en betydande position och många kliniska psykologer har ett 

psykodynamiskt* tänkande, vilket innebär de blivit inspirerade av tankar om 

omedvetna konflikter och motiv, utan att för den skull kalla sig freudianer.68 

Wertheimer påpekar att distinktionerna mellan psykoanalys och andra riktningar 

är otydliga Han menar att Psykoanalys är en teori om personlighet och 

psykopatologi* och utgör en speciell psykoterapeutisk metod. Det är endast det 

sistnämnda som hör till psykologiämnet och detta studium av mentala sjukdomar 

är bara en liten subdisciplin inom psykologin.69 

Socialpsykologi 

Fröet till socialpsykologin såddes av Kurt Lewin. Teigen beskriver denna som en 

egen variant av gestaltpsykologin* som Lewin kallade för fältteorin, där det bland 

annat betonades att individens beteende följer av det så kallade psykologiska 

fältet, vilket ska förstås som det livsrum som omger individen. Lewin skapade 

också begreppet gruppdynamik. Socialpsykologin växte som forskningsområde 

runt 1950 efter Lewins död.70  

Darwin och funktionalism 

Teigen understryker att Darwins utvecklingslära medförde viktiga konsekvenser 

för psykologin, där det nu kom att läggas fokus på människors förmåga att 

anpassa sig till rådande levnadsvillkor. För att kunna överleva är organismens 

funktion viktigare än dess struktur och beståndsdelar. Detta medför att det i 

psykologin blir viktigare med beteende än medvetande och att man i 

bedömningen av själslivet måste ta hänsyn till dess funktion och nyttovärde.71 

Teigen menar att man inom funktionalismen betraktar tre anpassningsmekanismer 

som centrala:  

                                                
67 Teigen, K. H. (2006), En psykologihistoria, s. 195-196. 
68 Teigen, K. H. (2006), s. 196. 
69 Wertheimer, M. (2000), A brief history of psychology, s. 138. 
70 Teigen, K. H. (2006), s. 209–213. 
71 Teigen, K. H. (2006), s. 166. 
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Instinkter, eller nedärvda, ändamålsenliga reaktioner på bestämda stimuli i miljön. [---]  
Inlärning. Beteendet blir allt bättre anpassat till situationen till följd av individens samspel 

med miljön. Detta sker genom övning och tillvänjning och genom att onyttiga reaktioner 
lämnas medan nyttiga reaktioner behålls […]. 

Intelligens definieras som intellektuell anpassning, som förmågan att inse hur man ska 
tackla nya eller avvikande situationer som inte svarar mot vad man behärskar instinktivt eller 
redan har lärt sig. 72 

 

Runt år 1910 förespråkade många funktionalister att psykologiämnet skulle 

fokusera mer på beteende än på medvetande, något som enligt Teigen framförallt 

gällde djurpsykologin.73  

 

Behaviorism 

Behaviorismen var en utveckling av funktionalismen. Teigen lyfter fram Watson 

som en förgrundsgestalt i den tidiga behaviorismen. Watson menade att 

psykologins primära studieområde bör vara beteende då det är det enda som kan 

studeras objektivt och vetenskapligt. Den undersökningsmetod som tillämpades 

var en kontrollerad form av beteendeobservation genom empirisk undersökning. 

Den behavioristiska psykologins övergripande syfte var att styra och förutse 

beteenden. Behaviorismen skulle undvika mentalistiska begrepp som känslor, 

medvetande och tankar och istället fokusera på stimuli, responser, diskrimination, 

vanor och så vidare, det vill säga sådant som inte kräver ett medvetande.74  

 

Neobehaviorismen: Beskrivs av Teigen som en vidareutveckling av Watsons 

teorier som startade på 1930-talet av bland andra Skinner, Hull och Tolman. 

Dessa var främst inlärningsteorier med skilda svar på frågan om vad man lär in, 

om det finns flera former av inlärning, vilken betydelse förstärkning har och så 

vidare. Man skilde mellan klassisk betingning* (inlärning av stimuli enligt 

Pavlovs teorier) och operant/instrumentell betingning* som fokuserade på hur 

responser* lärs in.75  

 

Senbehaviorism: Teigen framhåller att beteendepsykologin tagit en mer öppen 

inriktning från 1960-talet. Denna innebär att man i högre grad accepterade inslag 

av subjektiva och mentalistiska begrepp. Den senare generationen av 

beteendepsykologer ställde sig kritiska till de tekniska och metodiska 

                                                
72 Teigen, K. H. (2006), En psykologihistoria, s. 167. 
73 Teigen, K. H. (2006), s. 255. 
74 Teigen, K. H. (2006), s. 255. 
75 Teigen, K. H. (2006), s. 256. 
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begränsningar som kännetecknat föregångarna. De ansåg att man fokuserat för 

mycket på frågor gällande inlärningsteori och inte studerat t.ex. människors och 

barns utveckling på olika områden.76 

Behaviorismen fick konsekvenser för den fortsatta psykologiska forskningen 

vilket Teigen tydliggör: 

 

Slutligen har behaviorismen bidragit till att vissa ämnen betonas på bekostnad av andra. Det 
viktigaste temat har varit inlärning, dels som eget grundforskninggsämne men även vad gäller 
utvecklingspsykologi, attitydbildning, språkförvärvande, socialisation, terapi och i andra 
sammanhang där beteendeförändringar sker.77  

 

 

Han understryker att behaviorismen medverkat till att skapa mer fokus på miljö 

och inlärning i förhållande till biologi och arv78, något som inte är självklart med 

tanke på den naturvetenskapliga metodik som kännetecknade behaviorismen.  

Tillämpad psykologi 

Med tillämpad psykologi avses i denna uppsats två av de betydelser som Teigen 

tar upp: dels psykologiforskares utredningar av psykologiska metoder och 

förhållanden inom olika samhällsnyttiga områden som skola, rättsvård, försvar 

och industri, dels avses utvecklingen av ett psykologiskt yrke med utövare som 

kunde utföra psykologiska uppgifter av praktisk karaktär.79 Dessa former av 

tillämpad psykologi skapades i USA runt 1910.  

Teigen poängterar att det psykologiska utövandet övergick från att under 

århundratets första hälft främst ha handlat om mental testning och diagnosticering 

till att under den andra hälften alltmer handla om behandling av individer och 

grupper. Psykoterapin slår igenom stort vid denna tid och till antalet överstiger nu 

de praktiskt utövande psykologerna antalet psykologiska forskare.80 Enligt Teigen 

var de viktigaste tillämpade områdena81:  

                                                
76 Teigen, K. H. (2006), En psykologihistoria, s. 249. 
77 Teigen, K. H. (2006), s. 253. 
78 Teigen, K. H. (2006), s. 253. 
79 Teigen, K. H. (2006), s. 282. 
80 Teigen, K. H. (2006), s. 282–283. 
81 Teigen, K. H. (2006), s. 282–283. 
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Pedagogisk psykologi är det äldsta tillämpade området. Grunden för metoden inom det här 
området lades av fransmannen Binet när han utvecklade framgångsrika begåvningstest för 
barn (1904).  

Rättspsykologi handlade om den kriminella personligheten, […], vittnesutsagans 
tillförlitlighet, metoder att avslöja lögner, tillräknelighet […]. 

Organisationspsykologi […] handlade från början om ”rätt man på rätt plats”, det vill säga 
urval av sökande till ett bestämt arbete eller yrkesvägledningförden som ska välja mellan flera 
arbeten och utbildningar.[---] 

Militärpsykologin, grundad av Witmer och Healey kring 1900, handlade från början mest 
om testning och diagnosticering av barn och ungdomar. Efter andra världskriget fick 
begreppet en helt annat innebörd och har därefter handlat om diagnos och behandling 
emotionella problem. [---]82 

Klinisk psykologi 

Den kliniska psykologin* utvecklades, enligt Teigen, ur tillämpad psykologi till 

att bli ett självständigt fackområde.83 Den har sitt ursprung i Witmers försök att 

ställa diagnoser och utveckla olika behandlingsmetoder för skolelever med 

inlärningsproblem. År 1896 uppstod den första psykologiska kliniken. De första 

klinikverksamheterna var inriktade mot barn och ofta knutna till universitetens 

pedagogiska institutioner.84 Idag är den kliniska psykologin fokuserad på 

terapeutisk verksamhet. En förgrundsgestalt i den nya kliniska psykologin var 

Carl Rogers som på 1940-talet började utveckla den klientcentrerade terapin, olika 

typer av gruppterapier och som började forska om terapiprocessen. Teigen 

konstaterar att begreppet psykoterapi kommit att beteckna all form av terapi och 

inte enbart psykoanalys som tidigare.85 

Kognitivism 

Teigen förklarar att den vetenskapliga psykologin gick igenom en kognitiv 

revolution under 1950-talets slut och 1960-talets början. Behaviorismen 

försvagades parallellt med att psykologisk forskning påverkades av andra 

ämnesområden, främst lingvistik, neurofysiologi och informationsteknologi. 

Flera forskare tänkte sig att det gick att betrakta både datorer och människor som 

informationsbehandlare och att det borde vara möjligt att skapa datormodeller för 

att simulera processer som perception, minne, uppmärksamhet och 

problemlösning. Psykologins forskningsfokus försköts nu återigen från beteende 

till inre processer. Den kognitiva psykologin kom att bidra till utvecklandet av 

maskiner och programvaror (se artificiell intelligens*) och skulle komma att ingå i 

kognitionsvetenskapen*. Under denna tid började andra psykologiska processer 

studeras utifrån ett kognitivt perspektiv (se kognition*) och det uppstod bland 

                                                
82 Teigen, K. H. (2006), En psykologihistoria, s. 283. 
83 Teigen, K. H. (2006), s. 279–280. 
84 Teigen, K. H. (2006), s. 261. 
85 Teigen, K. H. (2006), s. 279. 
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annat kognitiva emotionsteorier (rörande korrelationen mellan tankar och 

känslor86), personlighetsteorier (rörande individuella skillnader i kognitiva 

funktioner87) och kognitiv terapi*.88 

 

Humanistisk psykologi 

Den humanistiska psykologin skapades kring 1960 i USA och kännetecknande för 

denna var, enligt Teigen, ett avståndstagande från rådande deterministiska och 

naturvetenskapliga ideal. Istället propagerade man för en mer mänsklig psykologi. 

Utmärkande för denna var enligt Teigen tre områden:  

- Personalistisk psykologi vars mål är att psykologin skulle kunna beskriva det unika hos 
individen. 

- Fenomenologisk psykologi som betonar hur personen upplever sig själv och sin omvärld.  
- Existentialistisk psykologi fokuserar på specifikt mänskliga egenskaper såsom 

värderingar, mening, fri vilja, autenticitet, skuld och ansvar.89 

 

Vad beträffar psykologins metoder var man av inställningen att de ska bestämmas 

av ämnet, och inte omvänt. Teigen hävdar att man hade en skeptisk inställning till 

statistiska och experimentella studier, medan kvalitativa beskrivningar baserade 

på intervjuer och biografisk material, värderades högre.90 Han understryker dock 

att humanisterna var bättre på att rikta kritik mot annan psykologi än att utveckla 

egna metoder. Den tydligaste konsekvensen av rörelsens påverkan var de olika 

former av terapi som skapades. Det övergripande syftet med terapin var att 

utveckla människans potential, något man menade att även friska personer kunde 

ha nytta av. Runt 1980-talet betraktas den humanistiska psykologin som död, 

mycket pga att den kritik som riktats mot behavioristiskt och psykoanalytiskt håll 

hade börjat fölora sin betydelse på grund av dessa riktningars minskade 

dominans.91  

                                                
86 Teigen, K. H. (2006), En psykologihistoria, s. 342–344. 
87 Teigen, K. H. (2006), s. 345. 
88 Teigen, K. H. (2006), s. 350–351. 
89 Teigen, K. H. (2006), s. 377. 
90 Teigen, K. H. (2006), s. 365. 
91 Teigen, K. H. (2006), s. 368. 
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Epistemologi 

Hjørland konstaterar att det råder en nära relation mellan epistemologiska teorier 

och olika psykologiska förhållningssätt. Han menar vidare att kopplingen mellan 

vetenskap och filosofi i sig är en epistemologisk fråga där mer positivistiska 

teorier betonar vetenskapernas oberoende, medan mer hermeneutiska teorier 

istället framhåller kopplingen mellan vetenskaperna och deras underliggande 

kunskapsteoretiska antaganden.92 

Relationena mellan de mest framträdande psykologiska 

förhållningssätten/skolorna och relaterade filosofiska förhållningssätt framgår av 

tabellen nedan. Som utgångspunkt för denna översikt har en uppställning av 

Hjørland använts.93 Uppställningen har modifierats och förenklats, termerna har 

översatts till svenska. De områden som inte diskuteras inom ramen för denna 

uppsats har exkluderats. I förklaringarna av respektive inriktning används 

huvudsakligen definitionerna i Natur och Kulturs Psykologilexikon då dessa 

bedömts vara mer informativa än Hjørlands. 

Tabell 2. Relationer mellan teoretiska förhållningssätt 

Grundläggande filosofiskt 

förhållningssätt 

Grundläggande psykologiskt 

förhållningssätt 

Empirism/logisk positivism Behaviorism 

Rationalism Kognitivism 

Hermeneutik/fenomenologi Humanistisk psykologi och delar av 

Psykoanalysen  

Vetenskaplig realism  Pragmatisk/funktionalistisk psykologi 

Hjørland, B. (1998), ”The classification of psychology […]”, s. 168. Figure 3. 

 

De filosofiska förhållningssätten kan beskrivas enligt följande: 

Empirism: 

En filosofisk ståndpunkt enligt vilken all sann kunskap kommer genom sinnena och alltså 
med hjälp av observationer. Därmed ifrågasätts annan typ av kunskap.94 

                                                
92 Hjørland, B. (1998), ”The classification of psychology […]”, s. 168. 
93 Hjørland, B. (1998), s. 168. Figure 3. 
94 Egidius, H. (2008), Psykologilexikon, s. 166. 
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Logisk positivism: 

Filosofisk riktning som grundades på 1920-talet av en grupp filosofer i Wien, vilka gav sig 
själva namnet Wienkretsen. Enligt den logiska positivismens grundtankar finns det bara två 
sorters påståenden som har vetenskaplig giltighet: (1) logiska och matematiska satser som är 
oberoende av all erfarenhet men logiskt självklara, och (2) satser om sådan verklighet som 
låter sig observeras empiriskt.95 

Rationalism:  

Filosofisk uppfattning som i motsats till empirismen hävdar att vi kan få sann kunskap genom 
rent logiskt och begreppsligt tänkande.96  

 

Enligt Hjørland betraktar rationalismen sinnesinformation som ett begränsat sätt 

att nå kunskap. Det måste finnas en psykologisk grundkonstitution, i form av 

medfödda koncept, som möjliggör tolkandet av sinnesintryck.97 Det ska påpekas 

att kognitivismen inte enbart vilar på en rationalistisk grund utan delvis också på 

en empirisk grund. Kognitivismen har enligt Teigen flera likheter med 

behaviorismen då båda riktningarna är naturvetenskapliga och använder sig av 

experimentell metod.98  

 

Hermeneutik: 

En form av tolkning som går ut på att skapa förståelse för den mening, innebörd och de 
värderingar som finns i en text, en handling, ett beslut, en klädedräkt osv varvid man tar stor 
hänsyn till den bakgrund och det sammanhang som det tolkade har sin förankring i. En 
hermeneutisk tolkning ger oss en förklaring genom att den sätter in ett fenomen i dess 
mänskliga, historiska, sociala, ekonomiska eller konstnärliga sammanhang.99  

 

En riktning som ligger nära hermeneutiken är historicismen. Den betonar enligt 

Hjørland att perception och tänkande alltid är influerat av vårt språk, vår kultur, 

vår förförståelse och förståelsehorizont. Det vill säga att psykologiska 

mekanismer är kulturbestämda.100 

 

                                                
95 Egidius, H. (2008), Psykologilexikon, s. 408. 
96 Egidius, H. (2008), s. 574. 
97 Hjørland, B. (1998), ”The classification of psychology […]”, s. 169. 
98 Teigen, K. H. (2006), En psykologihistoria, s. 341–342. 
99 Egidius, H. (2008), s. 271. 
100  Hjørland, B. (1998), s. 169. 
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Fenomenologi:  

Fenomenologi är en allmän beteckning på olika teorier om hur vi och olika djur uppfattar och 
upplever sig själva och sin omvärld och hur olika föreställningar och uppfattningar 
uppkommer och förhåller sig till varandra och till sådant som de används för att beteckna och 
syfta på.101  

 

Vetenskaplig realism: 

Den traditionella realismen är en ”filosofisk ståndpunkt enligt vilken det finns en 

av medvetandet oberoende omvärld.”102 Enligt Sankey innebär den 

vetenskapsrealistiska hållningen att syftet med vetenskap är att finna sanning och 

att vetenskapliga framsteg består i att man tar steg närmare sanningen. Det finns 

en objektiv verklighet som existerar oberoende av mänsklig, kognitiv aktivitet. Vi 

skapar inte världen och världen beror inte av våra föreställningar, koncept, 

erfarenheter eller språk.103 

Hjørland menar att varje enskild psykologisk teori har sitt eget förhållningssätt till 

den mänskliga hjärnan, sin egen begreppsapparat och sin egen klassifikation.104 

Han förordar ett pragmatiskt förhållningssätt till såväl klassifikation (tidigare 

beskrivet på s. 17-18) av psykologi som till den vetenskapliga disciplinen 

psykologi. Hjørland förklarar att den pragmatiska och funktionalistiska förståelsen 

av psykologiämnet kan härledas till evolutionär biologi och Darwinism. 

Pragmatismen uppfattar psykologiska processer och strukturer som delar av 

levande organismers anpassning till ett liv på jorden. Perception, minne, känslor, 

intelligens, motivation osv. kan ses som produkter av tre sammanflätade 

utvecklingsområden: biologisk utveckling, kulturell utveckling och individuell 

utveckling. Pragmatismen/funktionalismen försöker att förstå hur mänskliga 

psykologiska fenomen kan begripas och förstås som anpassning till miljön under 

stadier av utveckling.105 Den pragmatiska hållningen utmärks också av ett 

undersökande av motiven bakom psykologiska teorier, begrepp och 

förhållningssätt. Den försöker utveckla kunskap som både är relevant för 

mänsklig aktivitet och som säger något om verklighetens djupa strukturer. Det 

finns, påpekar Hjørland, ingen motsättning mellan ett pragmatiskt och ett 

realistiskt synsätt, snarare är det så att en realistisk epistemologi måste vara 

baserad på den pragmatiska.106 Här använder alltså Hjørland begreppet pragmatisk 

i flera olika betydelser. I uppställningen ovan används det som en psykologisk 

                                                
101 Psykologiguiden > Psykologilexikon, sökord: fenomenologi [2012-09-12]. 
102 Egidius, H. (2008), Psykologilexikon, s. 576. 
103 Sankey, H. (under utgivn), ”Science, Common Sense and Reality”, s. 8. 
104  Hjørland, B. (1998), ”The classification of psychology […]”, s. 168. 
105  Hjørland, B. (1998), s. 170. 
106  Hjørland, B. (1998), s. 172. 
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inriktning, men vad som inte framgår är att pragmatik av Hjørlands beskrivning 

att döma även betraktas som ett allmänt filosofiskt förhållningssätt, där det 

handlar om att se en utvecklings bakomliggande motiv och sammanhang.  
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Metod 

Som underlag för denna analys har använts sju upplagor av DDC utgivna under 

perioden 1932-2011, vilka beskrivs i nästa avsnitt. Att analysera varje upplaga har 

inte bedömts nödvändigt då förändringarna från en upplaga till en annan i många 

fall är väldigt få. Urvalet har gjorts med utgångspunkt i när omfattande 

revideringar har gjorts, och föreliggande urval har bedömts tillräckligt utifrån 

uppsatsens syfte. Det praktiska tillvägagångssättet har varit att först välja ut 

upplagor, sedan att ingående granska den första i ordningen (upplaga 13) och 

jämföra den med nästa utvalda upplaga (upplaga 15), sedan att jämföra upplaga 

15 med upplaga 16 och så vidare. Alla icke överensstämmande avdelningar har 

noterats och ändringarna har främst varit av typerna; ändrade rubriker på 

avdelningar, tillkomna avdelningar/underavdelningar, borttagna avdelningar och 

flyttade avdelningar. 

I det följande kommer att göras en beskrivning av hur systemet kommer att 

granskas utifrån respektive frågeställning. 

För att besvara frågeställning ett har psykologiavdelningen i tre andra 

klassifikationssystem (NLM, Hjørlands ”Classification of psychology (52 

classes)” och SAB) undersökts med syfte att se hur DDC skiljer sig från dessa och 

därigenom belysa eventuella problem och förtjänster med DDC när det gäller att 

representera psykologidomänen. Denna fråga kan sägas hänga samman med den 

andra frågan, då dessa båda frågor endast kommer att behandla själva 

psykologidomänens ämnesmässiga struktur och inte som fråga tre, systemets 

spegling av värderingar. 

Vad beträffar frågeställning två som rör DDC:s spegling av psykologiämnet 

och dess historia har Birger Hjørland ställt upp ett antal kriterier som han anser 

utmärker en god psykologiklassifikation. Ett urval av dessa har använts som 

utgångspunkt för denna analys. Det ska påpekas att avsikten inte har varit att 

behandla kriterierna som frågor och försöka besvara dem en efter en utan de har 

fungerat just som en utgångspunkt för analysen. Tanken har varit att leta efter 

typer av förändringar som svarar mot de uppställda kriterierna för att därigenom 

få ett omfattande underlag för att diskutera den övergripande frågeställningen.  
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Kriterierna är följande:  

A psychological classification should represent all the most important approaches and 
subdisciplines in psychology (based on empirical, rationalistic, historical, and pragmatic 
evidence). A classification is expected to identify, label and systemize the main production of 
knowledge. 

A psychological classification should reflect an understanding of the history of the 
discipline, its different approaches areas and perspectives. 

A psychological classification should be explicit about the view on psychology on which it 
is based. 

A psychological classification should reflect theoretical views on the connection between 
psychology and other sciences.  

A psychological classification should reflect theoretical views on the connection between 
different subclasses/subdisciplines of psychology 

A psychological classification should avoid the reduction of psychology to either biology 
or sociology. [---]107 

 

Den tredje och sista frågan granskas utifrån kritiskt klassifikationsperspektiv. 

Frågan rör vilka värderingar som kan skönjas i kategoriseringar och val av 

termer/namn i psykologiavdelningen, och analysen av denna fråga har inspirerats 

av den hermeneutiska ansats som Joacim Hansson tillämpar i sin studie av SAB. 

Där analyserar han hur klassifikationssystemets textuella struktur speglar normer, 

värderingar och försanthållanden och hur dessa relaterar till samhälleliga 

förändringar.108 

Källmaterial 

 

Följande upplagor av DDC har analyserats: 

 

Upplaga 13 (1932) 

Denna upplaga publicerades året efter Deweys död och fick därför undertiteln 

memorial edition.109 Just psykologiavdelningen är speciell i denna upplaga då det 

finns två uppsättningar av den, en vanlig version och en alternativ version. Den 

alternativa versionen är enligt Miksa mer vetenskapligt kontrollerad, men lider av 

att dess decimalkoder är mycket långa.110 I denna uppsats har i huvudsak den 

ordinarie versionen granskats. 

 

                                                
107 Hjørland, B. (1998), ”The classification of psychology […]”, s. 173. 
108 Hansson, J. (1999), Klassifikation, bibliotek och samhälle: en kritisk hermeneutisk studie av 

”Klassifikationssystem för svenska bibliotek”, s. 66–74. 
109 Chan, L. M. & Mitchell, J. S. (2010), Dewey decimalklassifikation: principer och tillämpning, s. 20–21. 
110 Miksa, F. L. (1998), The DDC, the universe of knowledge, and the postmodern library, s. 17. 
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Upplaga 15 (1952) 

På grund av omfattande kritik från bibliotekariekåren mot den i förhållande till 

upplaga 13, kraftigt utvidgade och svårhanterliga 14:e upplagan, kom upplaga 15 

att få en reducerad detaljnivå där alla kunskapsfält hanterades på ett jämbördigt 

sätt. Omfattningen var bara ca en tiondel så stor som föregångaren. Upplaga 15, 

som även går under namnet Standard edition, blev dock ett misslyckande då den i 

praktiken bara kunde användas av mindre bibliotek med max 200 000 volymer.111 

Upplaga 16 (1958) 

Systemet återställs i denna upplaga till normal storlek och får enligt Miksa sin 

nuvarande form.112 

Upplaga 17 (1965) 

Denna upplaga var på flera sätt revolutionerande då den betonade ämnesrelationer 

och klassifikation enligt disciplin.113 

Upplaga 19 (1979) och Upplaga 21 (1996) 

Det görs i dessa upplagor flera förändringar med avsikt att förenkla den praktiska 

användningen av systemet.114 Dessa kommer inte att beskrivas eftersom det ligger 

utanför denna uppsats syfte. 

Upplaga 23 (2011) 

Detta är den nuvarande upplagan. Dess tre översta nivåer syns i bilaga 1. 

 

Förändringarna mellan två upplagor är oftast inte så stora och det tar ett tag innan 

ämnets utveckling återspeglas i systemet. Därför har gjorts bedömningen att det 

för denna studies syfte är tillräckligt att studera ovanstående upplagor. För 

upplaga 13, 15 och 17 gäller att, vid tidpunkten för dessa upplagors utgivning, är 

filosofi och psykologi ett i viss utsträckning gemensamt ämnesområde. Därför 

återfinns flera områden som efter upplaga 15 placerats i 150-avdelningen, i 130-

avdelningen. Av denna anledning har därför även 130-avdelningen varit 

nödvändig att analysera i dessa tre upplagor. 

 

                                                
111 Chan, L. M. & Mitchell, J. S. (2010), Dewey decimalklassifikation: principer och tillämpning, s. 20–21. 
112 Miksa, F. L. (1998), The DDC, the universe of knowledge, and the postmodern library, s. 23. 
113 Chan, L. M. & Mitchell, J. S. (2010), s. 20–21. 
114 Miksa, F. L. (1998), s. 29–30. 
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Resultatredovisning och analys 

Analys av frågeställning 1 

Denna första delanalys behandlar fråga 1 (”Finns det problem med hur man 

klassificerar psykologi i DDC och finns det alternativa lösningar som är bättre?”) 

och kommer att utföras enligt följande: För att kunna besvara frågan om huruvida 

det finns problem med DDC:s klassifikation av psykologi, måste först göras en 

genomgång och granskning av hur ämnet finns representerat i systemet. Detta 

kommer att göras genom att dels studera psykologiavdelningen (130 + 150), dels 

studera närliggande ämnesområden där psykologin finns representerad. För att se 

om de andra systemen i några avseenden utgör bättre alternativ kommer 

psykologiämnet att gås igenom och granskas även i dessa system. En samlad 

kommentar i relation till frågeställningen ges i den sammanfattande reflektionen.  

Psykologiavdelningen i DDC 

Psykologiämnet i DDC faller som tidigare framgått in under ”Filosofi och 

psykologi” (100) , närmare bestämt avdelning 150.  Nedan syns den översta 

nivån i psykologiämnets hierarki som det ser ut i upplaga 23115. Avdelningarna 

151, 157 och 159 har vid denna tid försvunnit ur systemet. För ett detaljerat 

schema över avdelning 150 se bilaga 1. 

 

                                                
115 Dewey, M. (2011), Dewey decimal classification and relative index, s. 122. 
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150.1-.9 Standard subdivisions, systems, viewpoints 

152 Sensory perception, movement, emotions, physiological drives 

153 Conscious mental processes and intelligence 

154 Subconscious and altered states and processes 

155 Differential and developmental psychology 

156 Comparative psychology 

158 Applied psychology 

 

Fram till och med upplaga 16 fanns vetenskapliga delar av psykologiämnet även i 

avdelning 130. I upplaga 17 är det bara ovetenskapliga delar kvar i denna 

avdelning och avdelningen går under namnet ”Pseudopsychology, 

parapsychology, occultism”. Detta kan jämföras med den vetenskapliga bredd 

som framträder i 13:e upplagans 130-avdelning. Då gick den under beteckningen 

”Mind and body   Philosofic anthropology” och innehöll följande 

underavdelningar:116 

 

131 Mental physiology and hygiene   Physiologic psychology* 

132 Mental derangements 

133 Transcendental psychology  Occultism*  Occult sciences 

134 Hypnotism  Animal magnetism 

135 Sleep and wakefulness  Dreams  Somnambulism 

136 Genetic psychology*  Mental characteristics 

137 Individual psychology Individuality  Personality 

138 Physiognomy 

139 Phrenology*  Mental photographs, etc  

 

Vi ser att avdelningen innehåller sådant som senare kommer att betraktas som 

pseudoområden, som ockultism* och frenologi*. Avdelningen innehåller också 

områden med en tydlig medicinsk/fysiologisk prägel och som helhet speglar 

avdelningen de rötter som psykologin har i medvetandefilosofi och fysiologi, 

vilket har beskrivits i historiegenomgången på s. 21-22. Avdelningen ser helt 

annorlunda ut i den senaste upplagan där endast ovetenskapliga delar som 

ockultism och delar av parapsykologin finns kvar. I övrigt har vissa områden 

(fysiologisk psykologi) flyttats till medicin och andra (stora delar av individual- 

och personlighetspsykologi) till psykologiavdelning 150. Kortfattat kan sägas att 

de stora förändringar som görs i klassifikationsystemet främst kan härledas till 

dels behaviorismens inträde (första halvan av 1900-tal) som skapade en klyfta 

mellan filosofi och psykologi, till följd av att behaviorismen fokuserade sig på 

beteende och filosofin på medvetande, dels till den kognitivistiska inriktningen 

                                                
116 Dewey, M. (1932), Decimal classification and relative index. 
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(på 1960-talet) som till stora delar ersatte behaviorismen och där man återigen 

började fokusera på inre mentala processer, till skillnad från det fokus på beteende 

som rådde tidigare. Förändringarna kommer att diskuteras ingående i delanalys 2. 

Närliggande ämnesdomäner i DDC 

Av den historiska genomgången framgick att psykologi är ett mycket 

tvärvetenskapligt ämne med täta kopplingar till främst filosofi, pedagogik, 

sociologi, lingvistik, neurofysiologi och informationsteknologi. I detta avsnitt 

undersöks hur psykologiämnet finns representerat i respektive ämne i DDC. 

Informationen i avsnittet har genomgående hämtats från WebDewey117. 

 

Filosofi 

Som framgått av den historiska redogörelsen och som vi såg i föregående avsnitt 

har psykologin mycket av sina rötter i filosofin. De utvecklades sedan till två 

skilda ämnen, en utveckling som avspeglas i DDCs förändring. Utvecklingen 

förefaller ha två mer eller mindre sammanhängande orsaker, dels tycks det ha 

berott på den debatt om vetenskaplighet som rådde i början av 1900-talet, dels tros 

det vara ett resultat av behaviorismens inflytande under första halvan av 1900-

talet, där man började fokusera mer på inre, kognitiva processer och mindre på 

medvetande. Filosofin och psykologin tillhör dock fortfarande samma 

överordnade avdelning (100) som vi såg på s. 20. I den senaste upplagan av DDC 

syns spåren av psykologin i denna avdelning främst genom att delar av 

parapsykologin finns här.  

 

 

Medicin och fysiologi  

Som diskuterats i den historiska genomgången har psykologin även rötter i och 

täta kopplingar till medicin. Dessa förstärktes i och med kognitivismen och 

inflytandet från neurofysiologin, vilket återspeglas i DDC. Vi ser detta i 

avdelningen ”medvetna psykiska processer och intelligens” nedan. Det är också 

tydligt att flera områden som ligger i gränslandet mellan psykologi och psykiatri, 

t.ex. psykiska störningar och alla former av terapier har placerats i 

medicinavdelningen, närmare bestämt i avdelningen ”nervsystemets sjukdomar 

och psykiska störningar”. De avdelningar som har ett tydligt psykologinslag är 

således främst följande: 

 

Allting som rör det sensoriska nervsystemes funktioner ur fysiologisk synvinkel 

hamnar i avdelning 612. Bland underavdelningarna finns flera som har en 

                                                
117 Svenska Webdewey [2012-05-08]. 
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neurofysiologisk inriktning, och som har täta band till neuropsykologin. Några av 

dem är: 

 

610 Medicin & hälsa  612.8 Nervsystemet  612.82 Centrala nervsystemet   

 

612.823 Känslor, medvetna psykiska processer och intelligens, med 

underavdelningarna 612.8232 Känslor, 

Och 612.8233 Medvetna psykiska processer och intelligens  

 

612.823312 Minne – människans fysiologi 

612.823342 Tänkande – människans fysiologi 

612.82336 Neurolingvistik - människans fysiologi 

612.82339 Intelligens – människans fysiologi 

 

Sjukdomar och störningar klassificeras på dessa ställen: 

 

610 Medicin & hälsa  616 Sjukdomar  616.8 Nervsystemets sjukdomar och 

psykiska störningar  

 

616.852 Neuroser*  

616.855 Talstörningar och språkstörningar  

616.858 Personlighetsstörningar, sexuella störningar, könsidentitetsstörningar, 

impulskontrollstörningar, simulerade sjukdomar, utvecklingsstörningar, 

inlärningssvårigheter; våldsamt beteende; psykisk utvecklingsstörning 

616.89 Psykiska störningar  

 

Olika former av terapier klassificeras här: 

 

616 Sjukdomar  616.8 Nervsystemets sjukdomar och psykiska störningar 

 616.89 Psykiska störningar 616.891 Terapi  

616.8912 Chockterapi 

616.8913 Fysiska terapier 

616.8914 Psykoterapi 

616.8915 Gruppsykoterapi och familjepsykoterapi 

616.8916 Psykologiska terapier och aktivitetsterapier 

616.8917 Psykoanalys 

616.8918 Läkemedelsterapi 
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Språkvetenskap / Lingvistik  

Banden mellan språkvetenskap och psykologi stärktes genom kognitivismen, till 

följd av att Noam Chomsky, en av förgrundsgestalterna inom 

kognitionsvetenskapen, proklamerat att det finns grundläggande medfödda regler i 

den mänskliga hjärnan som styr ord- och satsbildning.118 Inom språkvetenskapen 

är det områdena psykolingvistik* och psykologin rörande flerspråkighet som är 

framträdande: 

 

400 Språk  401 Filosofi och teori; internationella språk  401.9 Psykologiska 

principer, språkinlärning, talperception  

 (psykolingvistik klassas här)  

 

404 Särskilda ämnen inom språk  404.2 Tvåspråkighet 404.2019 

tvåspråkighetens psykologi 

 

Sociologi  

Det socialpsykologiska området finns representerat både i psykologiavdelningen 

och i sociologiavdelningen. I psykologiavdelningen fokuseras effekter på 

individen medan social interaktion är i fokus i sociologiavdelningen. Detta kan ses 

som en logisk uppdelning men samtidigt är den problematisk eftersom den 

innebär att det socialpsykologiska området inte hålls samman i systemet. Dessa är 

de aktuella avdelningarna: 

 

300 Samhällsvetenskaper  302 social interaktion (Klassificera här psykologiska 

principer för sociologi, mellanmänskliga relationer, socialpsykologi. Effekter av 

social miljö på individen klassas istället under 155.92 och individuella aspekter av 

mellanmänskliga relationer klassas under 158.2) 

 

305 Grupper  305.8 Etniska och nationella grupper (Klassificera 

socialpsykologi för en särskild omständighet med omständigheten, t.ex. 

socialpsykologi för etniska grupper) 

 

 

Utbildningsvetenskap/pedagogik  

I denna avdelning återfinns olika psykologiska aspekter på lärande. Enligt Teigen 

var man redan i slutet av 1800-talet av uppfattningen att områden som minne, 

tänkande och uppmärksamhet var relevanta inom undervisning.119 Som förklarades 

i historiegenomgången lades grunden till denna inriktning av fransmannen Binet  

                                                
118  Egidius, H. (2008), Psykologilexikon, s. 111. 
119 Teigen, K. H. (2006), En psykologihistoria, s. 260. 
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genom hans begåvningstester på barn under tidigt 1900-tal (s. 26-27). En annan 

förgrundsgestalt i skapandet av inriktningen var John Dewey, en filosof och 

pedagog som var rotad i funktionalistiskt tänkande och betraktade människosinnet 

som ett instrument för anpassning.120 I DDC finns den pedagogiska psykologin 

representerad på dessa ställen: 

 

300 Samhällsvetenskaper 370 Utbildning 370.1 Filosofi och teori, utbildning 

med särskilda mål, pedagogisk psykologi  

 

 370.15 Pedagogisk psykologi 

 (Klassificera här undervisningspsykologi)   

370.151 Differentiell psykologi 

370.152 Medvetna mentala processer och intelligens 

370.153 Personlighet och känslor 

370.154 Motivation att lära 

370.155 Perception, rörelse, psykologiska drifter 

370.157 Kreativitet och fantasi 

370.158 Psykologisk anpassning till utbildning 

 

Datavetenskap, Informationsvetenskap 

Som beskrivits i den historiska redogörelsen (s. 27-28) medförde kognitivismen 

ett ökad studium av mänskligt tänkande och försök att simulera och modellera 

detta. Det här är de berörda avdelningarna: 

 

000 Datavetenskap, information och system  006 Speciella datormetoder  

006.301 Artificiell intelligens – filosofi 

006.32 Neurala nätverk 

 

                                                
120 Teigen, K. H. (2006), En psykologihistoria, s. 260. 
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Psykologi i SAB 

SAB är ett universellt system som gavs ut av Sveriges Allmäna biblioteksförening 

första gången år 1921. Det används endast i Sverige och är konstruerat för att 

fungera väl för svenska samlingar. Den senaste, 8:e, upplagan utkom 2006. 

Uppdateringen av systemet sker fortlöpande och vem som helst har rätt att skicka 

in ändringsförslag, men vanligen kommer dessa förslag från 

katalogiseringsavdelningar på biblioteken. Inom Svensk biblioteksförening finns 

en expertgrupp som tar ställning till förslagen och även själva genomför 

ändringar. En ny upplaga ges ut ca vart 10:e år.121 

Systemet består av 25 huvudavdelningar och psykologin faller in under en av 

dessa: D – Filosofi och Psykologi.122 Det har en hierarkisk struktur där 

avdelningarna betecknas med bokstäver. Klasserna delas in i underklasser genom 

utbyggnad med fler bokstäver, exempelvis: 123 

 

A – Bok– och biblioteksväsen 

Ab – Biblioteksväsen 

Abc – Bibliotekens organisation, administration, ekonomi 

Abcb – Biblioteksbyggnader, -lokaler och –inventarier 

Abcba – Biblioteksbyggnader och – lokaler 

 

Psykologiavdelningen betecknas Do. På nästa sida syns den första nivån av 

sidoställda underordningar i denna avdelning. I bilaga 2 syns även nästa undernivå 

i hierarkin.124 

                                                
121 Berntsson, G. (2007), Klassifikation enligt SAB-systemet: ett läromedel., s. 7–13. 
122 Noaksson, A. (1997), Klassifikationssystem för svenska bibliotek, s. 20. 
123 Berntsson, G. (2007), s. 11–13. 
124 Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 8:e upplagan. Webbversionen, s. 74-78. [2012-10-05]. 
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Doa Metodik 

Dob Psykologins historia  

Doc Särskilda riktningar och skolor 

Dod Fysiologisk psykologi 

Doe Kognitiv psykologi 

Dof Utvecklingspsykologi 

Dog Differentiell psykologi 

Don Grafologi 

Dok Tillämpad psykologi 

Dop Parapsykologi 

 

Man gör också bland annat också följande hänvisningar till andra avdelningar 

(Parenteser med förklaringar av bokstavsnotationer har egenhändigt lagts till.) 125: 

 

Abnormpsykologi Vl (Psykiatri) 

Djurpsykologi  Ug (Zoologi) 

Klinisk psykologi Vl (Psykiatri) 

Psykiatri Vl (Psykiatri) 

Socialpsykologi  Oaa. (Socialpsykologi) 

 

Det blir genom dessa hänvisningar tydligt att SAB hanterar psykologiämnet på ett 

sätt som är snarlikt DDC. I likhet med DDC placeras behandlingsformer som 

klinisk psykologi i den medicinska avdelningen. En sak som skiljer SAB från 

DDC är att all socialpsykologi placeras under sociologi, en lösning som betraktad 

med psykologglasögon är sämre än DDC:s som åtminstone har delar av ämnet i 

psykologiavdelningen. 

 

Psykologi i NLM  

The National Library of Medicine (NLM) är en del av National Institutes of 

Health, US Department of Health och Human Services (HHS). Det grundades 

1836 och är världens största biomedicinska bibliotek. NLM:s 

klassifikationssystem täcker medicinområdet och närliggande vetenskaper. Det är 

lämpat för både stora och små bibliotekssamlingar och kan anpassas för att 

hantera mer specialicerade samlingar oavsett storlek. NLM använder ett 

notationssystem där bokstäver betecknar överordnade ämneskategorier, och 

underindelningarna noteras med siffror.126 

                                                
125 Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 8:e upplagan. Webbversionen, s. 74 [2012-10-05]. 
126 US National Library of Medicin > About NLM > Overview [2012-08-08]. 



 44 

I NLM finns psykologiämnet representerat i två avdelningar, VM – Psychiatry (se 

Psykiatri*) och WS – Pediatrics (se Pediatrik*). Nedan finns de underavdelningar 

som behandlar psykologi listade. 

 

 

VM – Psychiatry127  

 

VM 105- Clinical psychology 

VM 145 – Psychological tests (General or not elsewhere classified) 

VM 145.5.4 – Neuropsychological tests 

VM 172.4 – Psychological stress 

VM 460 – Psychoanalysis 

VM 460.2 – Psychoanalytic theory 

VM 605- Criminal psychology and psychiatry 

 

WS – Pediatrics128  

 

Child psychology and child psychiatry: 

 

WS 350 – Child psychiatry. Child guidance. Psychoses (General) 

 

Adolescent psychology and adolescent psychiatry: 

 

WS 462 – Adolescent psychology. Adolescent behavior 

WS 463 – Adolescent mental disorders. Psychotherapy. Psychoanalysis. 

Psychoses 

 

Att psykologin finns representerad i ett medicinskt klassifikationssystem belyser 

tydligt hur områden som neuropsykologiska tester och klinisk 

psykologi/psykologisk behandling har en tvärvetenskaplig natur. Vi ser att man 

här har valt att slå ihop den kliniska psykologin med psykiatrin, en lösning som 

även Hjørland valt i sitt klassifikationssystem som beskrivs under nästa rubrik. 

                                                
127 NLM Classification 2012, webbversionen, sökning på klassnummer (class number search): VM [2012-09-

05]. 
128 NLM Classification 2012, webbversionen, sökning på klassnummer (class number search): WS [2012-09-

05]. 
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Psykologi i Classification of Psychology (52 classes)  

Detta är ett ämnesavgränsat klassifikationssystem som skapades av Hjørland 1980 

med syfte att användas för katalogisering av dansk psykologilitteratur129. Systemet 

är uppbyggt av 15 överordnade avdelningar. Nedan presenteras det som det 

återges i artikeln ”The classification of psychology: A case study in the 

classification of a knowledge field”.130 Notationen bygger på samma princip som 

NLM, det vill säga bokstäver som betecknar överordnad kategori följd av siffror 

som betecknar underordning. Här visas dock bara första nivån: 

 

A Psychology in general 

B Neuropsychology, genetics and psychochemistry 

C Comparative psychology 

D Psychological functions in general 

E Psychology of personality; differential psychology. Psychological tests 

F Developmental psychology 

G Social psychology 

H Psychology of work and organizational psychology 

I Educational psychology 

J Clinical psychology/Psychiatry (with community psychology) 

K Medical psychology, somatopsychology, etc 

L Other areas of applied psychology and special psychologies 

M Parapsychology (with meditation and yoga) 

N Other subjects 

 

Hjørlands system tar ett helhetsgrepp om psykologiämnet och täcker in de tydligt 

tvärvetenskapliga områdena, detta märks exempelvis genom att 

utbildningspsykologi har förärats ett eget område (i DDC hade delar av detta 

hamnat under 370.15-Pedagogisk psykologi) och att psykiatrin inkluderas i 

avdelningen Clinical psychology/Psychiatry (i DDC hade all psykiatri hamnat i 

Medicinavdelningen).  

 

                                                
129 Hjørland, B. (1998), ”The classification of psychology […]”, s. 174. 
130 Hjørland, B. (1998), s. 191. 
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Sammanfattande reflektioner 

Vi kan konstatera att det finns ett tydligt överlapp mellan klinisk psykologi och 

psykiatri vilket märks tydligt i NLM-systemet i avdelningarna ”Child psychology 

and child psychiatry” och ”adolescent psychology and adolescent psychiatry”, där 

man alltså valt att inkludera den kliniska psykologin inom denna medicinska 

domän. Även i Hjørlands system finns klinisk psykologi och psykiatri i samma 

avdelning. 

En annan till karaktären tvärvetenskaplig psykologiavdelning är 

socialpsykologin där psykologiska principer för sociologi och psykologin i 

mellanmänskliga relationer ska placeras. Effekter av social miljö på individen och 

individuella aspekter av mellanmänskliga relationer hamnar i 

psykologiavdelningen. Men det saknas i psykologiavdelningen en enda tydlig 

psykologiavdelning som rubricerats ”Social psychology”. I Hjørlands system 

innehåller socialpsykologin de två underavdelningarna ”family psychology” och 

”cultural psychology”.131 Systemet är således inte särskilt utbyggt, och detta är 

säkert relaterat till att det är ett gammalt system. Men att ”cultural psychology” 

finns representerat pekar mot att Hjørlands system ger en bättre sammanhållning 

av det socialpsykologiska området än vad DDC ger, då kulturella aspekter av 

psykologi hade hamnat i sociologiavdelningen i DDC.  

På ett mer övergripande plan kan noteras att flera psykologinriktningar finns 

representerade på andra ställen än i psykologiavdelningen i DDC. Så är det även i 

SAB där t.ex. psykiatri och terapimetoder finns i medicinavdelningen, pedagogisk 

psykologi under ”Uppfostran och utbildning” och all socialpsykologi i 

sociologiavdelningen.  

Vi har också sett hur psykologin tidigare (upplaga 13) var nära knuten till 

filosofin i systemet men att detta har förändras på grund av behaviorismen (under 

1900-talets första hälft) och dess ökade fokus på beteende och inlärning. 

Av redogörelsen framgår också att det finns ett tydligt kognitivt inslag i 

avdelningarna Lingvistik (genom fokus på psykologiska aspekter av språket), 

Medicin (genom avdelningar som minne och tänkande och neurolingvistik) vilket 

man kan förmoda har att göra med kognitivismens inflytande (från ca 1960) då 

den (vilket framgått i historieredogörelsen på s. 27-28) innefattade studier inom 

områden som språk och neuropsykologi. Detta verkar ha kommit att påverka 

psykologins studieinriktning och i viss grad sudda ut gränsen mellan psykologi 

och fysiologi.  

  

                                                
131 Hjørland, B (1998), ”The classification of psychology […]”, s. 191. 
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Analys av frågeställning 2 

Denna andra delanalys behandlar frågeställning 2, det vill säga hur väl DDC har 

speglat psykologiämnet under perioden 1932-2011 med avseende på dess 

historiska utveckling och dess teoretiska utgångspunkter, vilket åsyftar hur väl det 

speglar relationer mellan inriktningar och närliggande domäner.  

Det ska inledningsvis påpekas att det hade blivit alltför omfattande att 

djupanalysera varje förändring som skett. Detta har heller inte varit ambitionen. 

Utav de funna förändringarna har gjorts ett urval utifrån hur betydelsefulla 

förändringarna framstår i relation till teori och historik. Genomgången görs i 

kronologisk ordning upplaga för upplaga och för avdelning 130 respektive 150. 

En sammanfattande kommentar i relation till frågeställningen avslutar 

delanalysen. 

Upplaga 15 (1952) 

Avd 130 

I avdelning 130 märks två viktiga förändringar, den ena är att att området Clinical 

psychology132 tillkommer. Den andra förändringen är att ”health promoting 

agencies”133 ersätts av ”Psychotherapy”. Båda dessa förändringar kan sannolikt 

kopplats till den utveckling som beskrivits på s. 26-27, nämligen att psykoterapin 

uppstår som ett tillämpat område i och med andra världskriget och att den kliniska 

psykologin på 1940-talet genom Carl Rogers blir en växande terapeutisk 

inriktning.134.  

En rad ovetenskapliga områden flyttas från avdelning 150 till 130, följande är 

några av de mer framträdande135: Astrology*, Telepathy, Spiritualism, Witchcraft. 

Det är en naturlig utveckling med tanke på det motstånd som väckts inom den 

seriösa psykologin i början av 1900-talet där de seriösa psykologerna kände sig 

utsatta för konkurrens från parapsykologer och gjorde stora ansträngningar för att 

motbevisa deras teorier (se s. 23). Dessa parapsykologiska områden hamnar i en 

avdelning under rubriken pseudopsykologi, vilket verkar  indikera en ändrad syn 

på vetenskaplighet och att det dras en skarpare gräns mellan vetenskap och 

pseudovetenskap. Det verkar dessutom gå att knyta denna förändring till 

behaviorismens genomslag (under första halvan av 1900-tal) som med sitt fokus 

på beteende står i skarp kontrast till filosofins medvetandefokus. Förändringen i 

                                                
132 Dewey, M. (1952), Decimal classification & relative index, s. 22. 
133 Dewey, M. (1932), Decimal classification and relative index. 
134 Dewey, M. (1952), s. 22. 
135 Dewey, M. (1932).  
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denna upplaga är den första av tre observerade steg i den utveckling där det dras 

en allt skarpare gräns mellan psyklogi och filosofi. 

 

Avd 150 

De förändringar som sker i avdelning 150 har beskrivits ovan, dvs. att 

avdelningarna Astrology*, Telepathy, Spiritualism, Witchcraft har försvunnit 

härifrån och flyttats till avdelning 130. 

Upplaga 16 (1958) 

Avd 130 

Här sker det andra steget i psykologins fjärmande från pseudopsykologin. Det 

sker en fortsättning på avståndstagandet från de ovetenskapliga delarna av 

psykologin genom att man gör en tydlig åtskillnad mellan vetenskaplig och 

ovetenskaplig psykologi. Det görs genom att avdelning 130 Fields of 

psychology136 byter namn och ersätts av Branches of psychology and 

pseudopsychology.137 Detta kan tolkas som att det underordnade 

”pseudopsychology” inte betraktas som vetenskaplig psykologi. 

 

Avd 150 

En annan viktig förändring i 16:e upplagan är att relationen till 

medicin/fysiologiområdet blir tydlig bland annat genom förklaringar där 

åtskillnad görs mellan psykologiska respektive fysiologiska aspekter av ett och 

samma fenomen. När det gäller sensation och perception av till exempel 

temperatur och smärta hamnar den perceptuella aspekten av det i 152.5 i 

psykologiavdelningen, medan anatomiska och fysiologiska aspekter istället, enligt 

anmärkning, ska placeras i  medicinavdelningen.138 Här blir kopplingen till 

medicinområdet uppenbar. Det kan uppfattas som början på speglingen av en 

utveckling där psykologiämnet får en mer kognitiv inriktning, en spegling som 

snart kommer att redogöras närmare för. 

 

 

                                                
136 Dewey, M. (1952), Decimal classification & relative index, s. 22. 
137 Dewey, M. (1958), Dewey Decimal Classification & Relative Index, s. 130. 
138 Dewey, M. (1958), s. 148. 
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Upplaga 17 (1965) 

 

Avd 130 

Här sker nu en genomgripande förändring där mer vetenskapliga områden flyttar 

till psykologi vilket ligger väl i linje med kognitivismen som slår igenom på allvar 

under 1960-talet. Kognitivismen ersatte på många sätt behaviorismen och 

beskrevs på s. 27-28 som en inriktning som fokuserade på områden som inlärning, 

minne, perception, uppmärksamhet. I analysen av frågeställning 1 på s. 37 såg vi 

hur avdelning 130 från början innehöll både filosofi och psykologi. Nu flyttar den 

differentiella psykologin* (som sysslar med biologiska aspekter av personlighet) 

och den fysiologiska psykologin (som menar att mänskligt beteende kan förklaras 

biologiskt) härifrån till avdelning 150. Det som är anmärkningsvärt i 

sammanhanget är att även några mer parapsykologiska områden flyttar till 150, 

det gäller vissa delar av hypnos och sömnfenomen. En rimlig tolkning är att detta 

sannolikt är områden som visat sig hålla en vetenskaplig standard då de är kvar i 

avdelningen än idag. I och med dessa förändringar kan konstateras att avdelning 

130 nu blir en mer utpräglad filosofisk avdelning och får därmed den form den har 

idag. Detta tydliggörs också genom att området byter namn till 

Pseudopsychology, parapsychology, occultism.139 Detta är det tredje och sista 

steget i avståndstagandet från den pseudovetenskapliga psykologin och därmed är 

psykologin och filosofin separerade i systemet sett till vilka ämnesområden som 

finns representerade. Däremot är det ju som tidigare beskrivits så att psykologin 

(avdelning 150) genom systemets praktiska utformning fortfarande, och än idag, 

finns i samma avdelning som filosofin genom att den överordnade avdelningen är 

Filosofi & Psykologi (se s. 20). 

 

Avd 150 

Abnormal och klinisk psykologi flyttas nu hit från avdelning 130. Vi har sett att 

den kliniska psykologin uppstod som en egen gren ur den tillämpade psykologin 

på 1940-talet och att den först dök upp i systemet i upplaga 15 år 1952. Att den nu 

flyttar till psykologiavdelningen förefaller spegla att den kliniska psykologin 

blivit en vetenskapligt accepterad gren av den tillämpade psykologin.140  

En annan framträdande förändring är att avdelning 152 ändras till att bestå av 

fysiologisk (tidigare avd 131) och experimentell (tidigare avd 150.72) psykologi, 

                                                
139 Dewey, M. (1965), Dewey decimal classification and relative index, s. 153–157. 
140 Dewey, M. (1965), s. 174. 
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under rubriken Physiological and experimental psychology.141 Detta skulle kunna 

tolkas som ytterligare ett tecken på att 1960-talets kognitiva revolution börjar få 

genomslag i klassifikationssystemet, på så sätt att hjärnan börjar studeras 

vetenskapligt av psykologer och inte som tidigare främst vara föremål för 

filosofisk spekulation. Detta genomslag märks även på andra sätt, till exempel 

flyttas avdelningen Emotions and feelings (som tidigare varit en egen avdelning) 

och placeras nu som en underavdelning till ”Psychological and experimental 

psychology”.142 I och med detta gör man en betoning av känslornas fysiologiska 

grund och att det finns en korrelation mellan tankar och känslor. En liknande 

förflyttning har skett med ”Motivation (drive)” som också hamnat i denna 

avdelning från att tidigare ha varit en egen kategori.143 

Några andra förändringar som kan tolkas som ett utslag av kognitivismens 

intåg är den växande avdelningen ”Intelligence, intellectual and conscious mental 

processes” som numera inrymmer områdena ”memory and learning” och 

”imagination and imagery”.144 I historiegenomgången på s. 27-28 har framgått att 

minne är ett av de områden som studeras inom ramen för kognitionsvetenskapen*. 

Comparative psychology flyttas från att tidigare ha legat under Intelligence 

till att bli egna avdelningen Comparative psychology.145 Den jämförande 

psykologin (som jämför djurs och människors beteenden) har vid denna tid varit 

ett eget forskningsområde länge då den som beskrivet i begreppsförteckningen (se 

komparativ psykologi* s. 82) uppstod redan i slutet av 1800-talet. Först nu får den 

alltså status som en egen disciplin i systemet. En anledning till att detta sker så 

sent kan vara att, som framgår av förklaringen, den komparativa psykologin 

tilldömts en starkare ställning till följd av att dess typiska studieområden kommit 

att tas upp inom andra områden såsom etologi, där man studerar djurs 

beteenden.146 

Neobehaviorismen (med sitt fokus på inlärning) blir en egen underavdelning 

till behaviorism, något som framstår som en sen förändring med tanke på att 

skolan uppstod redan på 1930-talet, vilket beskrivits på s. 25.147  

Applied psychology som tidigare låg under ”General psychology  Modern 

psychological theories” blir nu en egen avdelning148, vilket är en naturlig spegling 

av den tidigare beskrivna utvecklingen (s. 26-27) som skedde inom psykologin 

efter andra världskriget med en rad uppblommande, tillämpade grenar såsom 

militärpsykologi och rättspsykologi. 

                                                
141 Dewey, M. (1965), Dewey decimal classification and relative index, s. 161. 
142 Dewey, M. (1965), s. 163. 
143 Dewey, M. (1965), s. 163. 
144 Dewey, M. (1965), Dewey decimal classification and relative index, s. 164 –165. 
145 Dewey, M. (1965), s. 173. 
146 Egidius, H. (2008), Psykologilexikon, s. 366. 
147 Dewey, M. (1965), Dewey decimal classification and relative index, s. 160. 
148 Dewey, M. (1965), s. 175. 
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En annan förändring är att psykoanalysen flyttas från avdelning 130 till dels 

psykologiavdelningen där mer teoretiska aspekter av området hamnar, och dels till 

medicinavdelningen där psykoanalys som terapi ska klassas.149 Detta kan uppfattas 

som en förändring som mer korrekt speglar bredden inom det psykoanalytiska 

fältet (beskrivet i begreppsförteckning på s. 84-85), men som också indikerar att 

den är en etablerad del av den vetenskapliga psykologin, något som många 

psykologer skulle ha invändningar mot, på grund av den dåliga vetenskapliga 

förankringen som diskuterats på s. 24. Att psykoanalytisk behandling inom ramen 

för klassifikationssystemet även räknas som medicinsk behandlingsform är 

underligt med tanke på dess rötter i filosofin. Det har tidigare konstaterats att all 

form av terapeutisk behandling är placerad i medicinavdelningen. Att så är fallet 

tycks främst vara av praktiska skäl för att hålla samman behandlingsformer i en 

avdelning. 

Upplaga 19 (1979) 

Det sker här ingen betydande förändring vilket kan uppfattas som ett lugn efter 

den kognitiva stormen och alla 60-talets förändringar. Man kunde dock förväntat 

sig att den påbörjade utvecklingen inom de individualpsykologiska områdena 

skulle ha gett ett genomslag, främst då den humanistiska psykologin som enligt 

redogörelsen på s. 28, skapades redan runt 1960.  

Upplaga 21 (1996) 

Den fysiologiska psykologin blir mer finindelad150, en förändring som ligger i linje 

med utvecklingen på kognitiva området. Vi såg hur man i upplaga 17 började med 

att betona känslornas fysiologiska grunder och här speglas vad som måste tolkas 

som en fortsatt utveckling på detta område. 

 En annan förändring är att individualpsykologin blir en mer utvecklad 

avdelning med fler underdelningar.151 Detta kan möjligen vara något som sker i 

kölvattnet av den humanistiska psykologin (som bland annat bedrev personalistisk 

psykologi med fokus på det unika hos individen). Som beskrevs i den historiska 

genomgången förklarades den humanistiska psykologin död runt 1980 men det är 

sannolikt att dess fokus på studiet av individens personlighet är något som 

fortsätter. Det som sker i avdelningen är att det görs en utökning av områdena 

som studerar psykologin för olika ålderskategorier, med fler/större avdelningar för 

barn och åldringar. Exempelvis tillkommer 155.456 – Children distinguished by 

                                                
149 Dewey, M. (1965), Dewey decimal classification and relative index, s. 153. 
150 Dewey, M. (1979), Dewey decimal classification and relative index, s. 68; Dewey, M. (1996), Dewey 

decimal classification and relative index, s. 117–118. 
151 Dewey, M. (1996), s. 125. 



 52 

social and economic levels, by levels of cultural development under 155.4-Child 

psychology.152 

Vidare flyttas hela avdelningen ”Abnormal and clinical psychology”, till 

medicinavdelningen.153 Detta kan ses som ytterligare ett tecken på hur man inom 

klassifikationssystemet väljer att betrakta all form av behandling och terapi som 

medicinsk vetenskap. I analysen av upplaga 19 såg vi ju hur psykoanalytisk 

behandling flyttades dit.  

Upplaga 23 (2011) 

Humanistisk psykologi blir en ny, egen avdelning under ”Philosophy and theory; 

systems, viewpoints”.154 Tidigare låg det direkt under ”Other systems”.155 Detta 

kan tolkas som att den humanistiska psykologin får ett sent genomslag i 

klassifikationssystemet, och att man nu ser att det var en betydelsefull inriktning. 

I avdelning 150.19 ”Systems, schools viewpoints”. återfinns de stora 

psykologiska skolorna (behaviorism, gestaltpsykologi, funktionalism) Denna 

avdelning fanns här i upplaga 13 och är kvar på samma ställe även i den senaste 

upplagan. Då riktningar här behandlas utifrån en teoretisk synvinkel är det logiskt 

att denna avdelning är permanentad på detta ställe. Många av teorierna här är 

sedan länge utdaterade och avfärdade, men bär förstås ett historiskt värde.  

Sammanfattande reflektioner 

Vi har sett hur det sker ett par huvudsakliga strömningar, den första är att 

ovetenskapliga områden flyttar från psykologi till filosofi, vilket dels kan ses som 

uttryck för ett avståndstagande från pseudopsykologiska områden, dels som ett 

tecken på den förskjutning från ett forskningsfokus på medvetande till det fokus 

på beteende som behaviorismen innebar. Den andra stora förändringen är att 

psykologin i många avseenden blir kognitiv, på ett teoretiskt plan kan man tala om 

en övergång från behaviorism till kognitivism. Detta sker genom att de delar av 

filosofin (avd 130) som rört mänskligt tänkande och haft en biologisk prägel, 

förflyttas till psykologi (avd 150). Det märks också genom att vissa 

psykologiområden till skillnad från tidigare finns representerade i 

medicinavdelningen (avd 600), och genom att fler områden börjar studeras utifrån 

ett kognitivt perspektiv (t.ex. känslor). I systemets utveckling framgår hur 

psykologi, medicin och filosofi relaterar till vandra, däremot tydliggörs inte 

kopplingarna till andra närliggande områden som lingvistik och pedagogik. 

DDC:s psykologirepresentation är omfattande men problematiskt strukturerad och 

                                                
152 Dewey, M. (1996), Dewey decimal classification and relative index, s. 129–130. 
153 Dewey, M. (1979), Dewey decimal classification and relative index, s. 79–80; Dewey, M. (1996), Dewey 

decimal classification and relative index, s. 136. 
154 Dewey, M. (2011), Dewey decimal classification and relative index, s. 123. 
155 Dewey, M. (1996), s. 114. 
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svåröverblickbar genom att delar av ämnet finns på skilda ställen. Den historiska 

speglingen är också problematisk då det i många fall finns en stor eftersläpning på 

så vis att en faktisk förändring slår igenom och blir märkbar först många år senare 

i systemet. 
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Analys av frågeställning 3  

Denna tredje och sista delanalys behandlar frågeställning 3: Vilka värderingar 

återspeglar systemets struktur och de begrepp som används i DDC:s 

psykologiavdelningar? I denna analys har det i några fall visat sig nödvändigt att 

beröra och relatera till även andra områden än psykologi för att kunna göra en 

analys som lutar sig mot fakta. Dessa fakta har hämtats från den allmänna 

historiska samhällsutvecklingen under 1900-talet. Även denna delanalys görs i 

kronologisk ordning och behandlar avdelningarna 130 och 150, samt avslutas med 

en sammanfattande reflektion i relation till frågeställningen. 

 

Upplaga 15 (1952) 

 

Avdelning 130 

Inga avgörande förändringar har noterats här Detta kan bero på att upplaga 15, 

som framgått av källmaterialsbeskrivningen, är en kraftigt förminskad upplaga där 

alla tidigare underavdelningar inte finns utskrivna.  

Avdelning 150 

Den tidigare anmärkningen ”men of superior attainments, eminent or illustrous 

men, supermen etc”156 hörande till avdelningen Genius (som är underavdelning till 

Intelligence) finns inte kvar i upplaga 15.157 I Nationalencyklopedin konstaterar 

man att:  

Begreppet geni har under 1900-talet mött kritik, dels för att det är oklart och svårt att använda 
på ett precist sätt, dels på grund av dess individualistiska och elitistiska innebörd. […] inom 
psykologin hör det hemma i en ärftlighetsinriktad syn på begåvning.158 

En tolkning är att kontroversen kring begreppet har lett till en förändrad, mer 

neutral och objektiv syn på ”överintelligens” och särskilda förmågor, och vi ser 

också att man inte längre betraktar det som något som enbart är förbehållet män. 

Det ska poängteras att ”men” inte med säkerhet står för ”män” utan skulle kunna 

betyda ”människor” också. I så fall är en teori att förändringen beror på att ”men” 

just kommit att tolkas som ”män” varför en förändring behövts. 

                                                
156 Dewey, M. (1932), Decimal classification and relative index. 
157 Dewey, M. (1952), Decimal classification & relative index, s. 20. 
158 Nationalencyklopedin,webbversionen, sökord: geni [2012-10-01]. 
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 Borttagen är också avdelningen Mental heredity som bland annat innefattar 

Inheritance of moral and spiritual qualities, inheritance of special mental qualities, 

inheritance of mental deficiencies (t.ex. criminality), som finns i den alternativa 

psykologiavdelningen i upplaga 13.159 Av användningen av ordet ”qualities” att 

döma skulle man kunna tolka det som att vissa besitter dessa egenskaper och 

andra inte. Det tycks ligga en värdering i det; att det är positivt att vara intelligent 

och ha hög moral och att motsatsen är något avvikande, icke önskvärt.   

 Det verkar rimligt att anta att de beskrivna förändringarna sker som en följd 

av att man börjat inse att det finns aspekter av personlighetsutvecklingen som inte 

bara är biologiska utan även miljörelaterade. En sannolik orsak till denna 

förändrade syn har beskrivits i historiegenomgången, nämligen att behaviorismen 

skapade ett fokus på miljö och sociala områden, till exempel det faktum att 

beteenden kan förändras. I linje med det här ligger även att socialpsykologin som 

handlar om bland annat gruppdynamik slog igenom runt 1950. 

 

Upplaga 16 (1958) 

 (relativt 15e om ej annat anges) 

Avdelning 130 

Mental illness160 ersätter Insanity161 (i upplaga 13). En trolig förklaring till denna 

förändring är att ”insanity” fått en mer negativ innebörd än det hade från början 

och att man därför ersatt detta tydligt värdeladdade och nedsättande begrepp med 

det mer neutrala och mindre fördomsfulla ”mental illness”. Det skulle också 

kunna vara ett tecken på att man fått en mer accepterande inställning till psykiskt 

sjuka.  

Avdelning 150 

Här har inte noterats några förändringar vilket inte är anmärkningsvärt med tanke 

på att upplaga 15 gavs ut endast 6 år tidigare. Den 15:e upplagan är som tidigare 

nämnts dessutom komprimerad och saknar många underavdelningar, varför en 

jämförelse inte gått att fullt ut genomföra. 

 

                                                
159 Dewey, M. (1932), Decimal classification and relative index. 
160 Dewey, M. (1958), Dewey Decimal Classification & Relative Index, s. 132. 
161 Dewey, M. (1932). 
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Upplaga 17 (1965)  

Raskaraktäristik tas bort som aspekt på mentalbiologiskt arv.162 En rimlig tolkning 

är att detta är en konsekvens av att det minskade vetenskapliga inflytandet av ett 

mycket kontroversiellt forskningsområde (rasbiologi) får sitt genomslag i DDC, 

något som rimligen borde ha skett tidigare med tanke på lärdomarna som bör ha 

dragits av andra värlskriget (1939-1945). George M. Fredrickson konstaterar att 

de händelser under kriget som mest påverkade inställningen till rasbegreppet var 

förintelsen och påbörjandet av en avkolonisering i Asien och Afrika. Han 

förklarar att den rashygieniska rörelsen som tidigare hade varit respekterad i 

England och USA dog ut efter nazisternas tilltag. En viktig händelse inträffade 

sedan 1950 när flertalet verksamma forskare inom genetik och fysisk antropologi 

undertecknade ett uttalande som UNESCO gjorde där man fastslog att det saknas 

vetenskapligt stöd för påståendet att det finns skillnader mellan människogrupper 

avseende deras förmåga att utvecklas intellektuellt och känslomässigt.163  

Mot bakgrund av att DDC är ett amerikanskt system och att denna upplaga 

ges ut 1965 är det heller inte omöjligt att konsekvenserna av den amerikanska 

medborgarrättsrörelsens aktioner kan ha påverkat utvecklingen. En framträdande 

händelse var här bussbojkotten som leddes av Martin Luther King och startades 

1955 efter att Rosa Parks brutit mot gällande rasåtskillnadslagar genom att vägra 

lämna sin plats i en buss åt en vit man.164 

 

Upplaga 19 (1979) 

155.81 Primitive man byter namn till non-literate peoples.165 Här kan man anta att 

ordet ”primitive” har ändrat semantisk konnotation, från att först ha använts som 

en neutral samlingsbeteckning för icke läskunniga folkgrupper till att få en mer 

nedsättande, fördomsfull betydelse med innebörden att de är primitiva, lägre 

stående människor. En möjlighet är att det är att denna förändrade tolkning av 

ordets betydelse tvingat fram en ändring till det mindre laddade och mer neutrala 

”non literate peoples” 

158.1 Successful living ändras till Personal improvement and analysis.166 

Termen ”successful living” framstår kontroversiell eftersom den verkar indikera 

en tydlig värdering: att det finns bra och dåliga sätt att leva på, och därmed i 

                                                
162 Dewey, M. (1958), Dewey Decimal Classification & Relative Index, s. 138; Dewey, M. (1965), Dewey 

decimal classification and relative index, s. 172. 
163 Fredrickson, G. M. (2003), Rasism: En historisk översikt, s. 114–116. 
164 Sommelius, S. (2010), Från King till Obama: medborgarrättsrörelsens kamp i USA, s. 293. 
165 Dewey, M. (1979), Dewey Decimal classification and relative index, s. 77. 
166 Dewey, M. (1965), Dewey decimal classification and relative index, s. 175; Dewey, M. (1979), Dewey 

Decimal classification and relative index, s. 80. 
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förlängningen att det finns lyckade och misslyckade människor. Utifrån detta 

skulle man också kunna göra tolkningen att ”successful living” är något som är 

statiskt, och att det är något som vissa lyckas med naturligt. Av beskrivningen 

”Personal improvement and analysis” framgår att det nu istället ses som något 

som går att uppnå genom personlig utveckling. Den här förändringen skulle kunna 

vara en följd av den humanistiska psykologin (som uppstod på 60-talet) och det 

ökade fokus på personlighetsutveckling och terapi som den medförde. 

Förändringen verkar även ligga i linje med en tidigare förändring som Teigen 

beskriver, nämligen att man valde att ersätta det värdeladdade begreppet 

”karaktär” med mer neutrala ”personlighet”.167 

Upplaga 21 (1996)  

Inga betydande förändringar har noterats i denna upplaga. 

Upplaga 23 (2011) 

155.3 - Sexual psychology168 byter rubrik till Sex psychology; Psychology of 

people by gender or sex, by sexual orientation.169 155.33 - Sex differences170 byter 

rubrik till Psychology of people by gender or sex.171 155.608 1 Adults by gender 

or sex tillkommer under 155.6 Psychology of adults.172 Det ges alltså möjlighet till 

klassning uifrån kön eller genus. Alla dessa förändringar pekar mot en öppnare, 

mer accepterande inställning till människors sexuella preferenser, genom att man 

börjar tala om gender (= genus/ socialt kön) och sexuell orientering. I 

förlängningen innebär detta ett inkluderande av tidigare exkluderade grupper i 

klassifikationssystemet. Även denna förändring kan delvis vara en följd av att 

forskningen blivit mer orienterad mot att visa att sociala aspekter inverkar på 

personlighetsutvecklingen. 

Den andra noterade förändringen i denna senaste upplaga är att rasbegreppet 

försvinner från avdelningen Etnopsychology and national psychology173 och 

därmed gör det också sitt uttåg ur psykologiavdelningen. Mot bakgrund av den 

beskrivna förändring som skedde i upplaga 17 (där mental raskaraktäristik togs 

bort) är detta en naturlig utveckling, som man kan anse borde ha skett tidigare. 

 

                                                
167 Teigen, K. H. (2006), En psykologihistoria, s. 359. 
168 Dewey, M. (1996), Dewey decimal classification and relative index, s. 126–127. 
169 Dewey, M. (2011), Dewey decimal classification and relative index, s. 137. 
170 Dewey, M. (1996), s. 126–127. 
171 Dewey, M. (2011), Dewey decimal classification and relative index, s. 136–137. 
172 Dewey, M. (2011), s. 143. 
173 Dewey, M. (2011), s. 155. 
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Sammanfattande reflektioner 

Vi kan konstatera att förändringarna är tydligt kopplade till hur man sett på 

förhållandet mellan arv och miljö, där man tydligt mer och mer överger det 

betraktelsesätt som innebär att människans personlighet är enbart medfödd. Det 

ska också poängteras att förändringarna rymmer språkliga aspekter, där begrepp 

(mental illness, race, primitive) kommit att få en annan betydelse än vad de hade 

från början vilket sannolikt drivit fram en förändring. Om man lyfter 

resonemanget till en samhällelig, kulturell nivå skulle det kunna vara så i 

exempelvis fallet med begreppet ”ras” att hela rasbegreppet har blivit 

kontaminerat av rasbiologin och blivit alltmer förknippat med rasism, vilket lett 

till att man övergivit det. Förändringen på det sexualpsykologiska området skulle 

kunna relateras till Olsons tankar om klassifikationssystemets inbyggda gränser 

och klassifikationen som makthandling174, där det sker en marginalisering av de 

grupper av personer som inte identifierar sig med någon av de kategorier som står 

till buds gällande sexuell läggning och preferens. 

                                                
174 Olson, H. A. (1994), ”Universal Models: A History of the Organization of Knowledge”, s. 72; Olson, H. 

A. (1998), ”Mapping beyond Dewey’s boundaries”, s. 252. 
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Slutdiskussion 

Denna slutdiskussion är upplagd på så sätt att den börjar med en diskussion av 

resultaten från de tre delundersökningarna, och avslutas med några mer 

övergripande reflektioner.  

Diskussion av frågeställning 1 

Analysen av den första frågeställningen har visat att ett problem med DDC är att 

många av psykologins studieområden finns representerade på flera ställen i 

systemet, vilket beror på psykologins mycket tvärvetenskapliga karaktär. Några 

av dessa områden har belysts i denna uppsats; filosofi, pedagogik, lingvistik, 

sociologi och medicin/ fysiologi och datavetenskap/informationsvetenskap. Vilka 

problem har då observerats vad beträffar psykologins relationer till dessa olika 

ämnesområden och hur hanteras de i DDC?  

Beträffande filosofin har konstaterats att banden mellan den vetenskapliga 

psykologin och filosofin för länge sedan kapats i klassifikationssystemet och 

undantaget delar av parapsykologin finns inte längre några beröringspunkter 

mellan de två ämnena. Problemet ligger snarare i att psykologin fortfarande tillhör 

samma huvudavdelning som filosofin, något som Soudek beklagade sig över 

1983175, men som fortfarande är oförändrat. Det tycks finnas minst två problem 

med detta; att man förleds att tro att psykologin ligger närmare filosofi än andra 

ämnesdomäner och att psykologin trots att det är ett mycket stort ämnesområde 

med många inriktningar inte har en egen huvudavdelning.   

Vad kan sägas om relationen till pedagogikämnet? Med tanke på hur 

betydelsefull behaviorismen varit för psykologins utveckling och att den 

fokuserade på inlärning i stor utsträckning, är det naturligtvis problematiskt att 

inte alla områden som rör psykologin i lärandesituationer finns representerade i 

psykologiavdelningen.  

Hur förhåller det sig med lingvistiken? Faktum är att psykolingvistik 

innehåller områden som även studeras inom ramen för kognitiv psykologi 

                                                
175 Soudek, M. (1983), ”The inadequate treatment of psychology in general library classification schemes.”, s. 

187. 
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(områdena 153.23 - Begrepp och begreppsbildning och 153.6 – Kommunikation), 

och det är förstås ett problem om inte hela bilden av denna inriktning ges inom 

ramen för psykologiavdelningen, på samma sätt som det kan vara ett problem för 

lingvistikavdelningen.  

Angående medicin/fysiologi kan man inom denna avdelning finna två 

avdelningar med mycket tydliga relationer till psykologiämnet. Den ena 

avdelningen, ”612.823 Medvetna psykiska processer och intelligens”, har en 

tydlig kognitiv prägel och den andra, ”616.8 Nervsystemets sjukdomar” berör dels 

psykiska sjukdomar/störningar och dels behandlingen av dessa, som kan vara av 

såväl psykiatrisk som psykologisk art. Medicindomänen förefaller vara den 

domän som har har mest gemensamt med psykologin och särskilt tydligt blir detta 

när ett specifikt fenomen som ”smärta” kan studeras ur såväl fysiologisk som 

psykologisk synvinkel. Att de olika aspekterna hamnar i olika avdelningar är ett 

problem eftersom man inte får hela bilden av den kunskap som finns inom ämnet. 

Ett annat, minst lika stort bekymmer är att all form av terapeutisk behandling är 

placerad i medicinavdelningen. En bättre lösning sett från en psykologisk 

synvinkel hade varit att all form av terapi, även den psykiatriska, fanns i 

psykologiavdelningen, något som vi har sett är fallet med två av de andra 

studerade klassifikationssystemen (NLM och Classification of Psychology (52 

Classes)).  

Vad gäller psykologins relation till sociologin i systemet, märks denna genom 

att den socialpsykologiska inriktningen delas av åt två håll där de områden som 

behandlar social interaktion hamnar i sociologiavdelningen, medan den sociala 

miljöns effekter på individen istället placeras i psykologiavdelningen. Även här 

hade det varit bättre med en bredare representation, där man i likhet med 

Hjørlands system inkluderar socialpsykologi med en kulturell prägel. 

Även informationsvetenskap/datavetenskap har kopplingar till psykologin 

genom dess studier inom artificiell intelligens och försök att modellera mänskligt 

tänkande. Det här ämnet har förgreningar till medvetandefilosofi, neurovetenskap 

och lingvistik, varför man knappast kan kräva att det skulle ingå i 

psykologiavdelningen, även om det ur en psykologisk synvinkel hade varit 

lämpligt. 

Kontentan av denna första delanalys gällande DDC:s psykologirepresentation 

och jämförelsen med de andra tre klassifikationssystemen är att skillnaden mellan 

universella klassifikationssystem (DDC och SAB) och domänspecifika 

(Classification of Psychology (52 classes) och NLM) belyses tydligt. De 

domänspecifika samlar alla delar av ett ämnesområde medan det finns en mycket 

större spridning i de universella vilket är problematiskt eftersom det inte ger en 

helhetsbild över domänen och dess närliggande områden.  
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Diskussion av frågeställning 2 

Den andra frågeställningen gällde systemets spegling av psykologiämnets 

utveckling och dess bakomliggande teorier och inriktningar. Analysen av 

systemets spegling av psykologihistorien har pekat på ett tidigt avståndstagande 

från ovetenskapliga delar av ämnet även om det finns en stor eftersläpning där 

utvecklingen av systemet sker åratal efter den verkliga förändringen. I systemet 

avspeglas genomslaget för psykoterapin i samband med andra världskriget, och 

skapandet av den kliniska psykologin. Den kognitiva revolutionen får ett tydligt 

och förhållandevis snabbt genomslag. Den humanistiska psykologin får ett sent 

genomslag och blir en egen kategori sent. Den humanistiska psykologin förefaller 

ändå ha haft ett implicit inflytande genom att det uppstår fler kategorier som rör 

individual/personlighetspsykologi. Denna utveckling kan troligen också delvis 

härledas till det fokus på psykoterapi som uppstår efter andra världskriget och 

även till utvecklingen inom det socialpsykologiska området.  

Med utgångspunkt i systemets uppbyggnad och resultatanalysen kan man 

skönja tre huvudsakliga områden i klassifikationssystemet där psykologin finns 

eller har funnits representerad. Dessa är 130-Filosofi, 150-Psykologi och 600-

Medicin. Utifrån de övergripande strömningar som skett inom ämnet verkar man 

kunna tala om två huvudsakliga paradigmskiften. Det första skiftet är psykologins 

frigörelse från filosofin där det tas avstånd från pseudovetenskap och där 

behaviorismen blir den stora dominerande skolan. Den mest synliga förändringen 

i DDC är att det dras en skarpare linje mellan filosofi och psykologi som en följd 

av den nya synen på medvetande. Det andra skiftet är det som Teigen kallar för en 

kognitiv revolution, dvs. kognitivismens födelse och som han också beskriver som 

ett paradigmskifte.176 Den får tydliga genomslag i DDC genom att det dels 

tillkommer avdelningar som fokuserar kognitiva aspekter av mänskligt beteende, 

dels att det flyttas avdelningar till fysiologi. Den tredje stora psykologiska skolan, 

den humanistiska psykologin får aldrig något stort inflytande i systemet och leder 

inte till något paradigmskifte, vilket också märks i DDC där den får en 

undanskymd roll. 

Mot denna bakgrund är det intressant att fundera kring hur man i DDC 

hanterar vad man skulle kunna kalla för en balansgång mellan sociologi och 

biologi, vilken ju är utmärkande för psykologiämnet. Hjørland betonar att en god 

psykologisk klassifikation bör undvika att reducera ämnet till sociologi eller 

biologi.177 Innan denna diskussion fördjupas ska sägas några ord om sociologins 

                                                
176 Teigen, K. H. (2006), En psykologihistoria, s. 340–341. 
177 Hjørland, B. (1998), ”The classification of psychology […]”, s. 173. 
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inslag i psykologiämnet eftersom detta inte berörts i någon stor utsträckning och 

då de flesta av de stora funna förändringarna har rört filosofiska, kognitiva och 

fysiologiska aspekter. Sociologin har varit en del av psykologin sedan den blev ett 

vetenskapligt ämne och Wundt satte fingret på det som är unikt för psykologi, just 

att det består av både biologi och socialvetenskap. Men det tycks vara först till 

följd av behaviorismen och uppfattningen att beteende är föränderligt som de 

sociologiska aspekterna får en mer framträdande roll. Även socialpsykologin och 

den humanistiska psykologin med sitt fokus på personligheten utifrån ett mer 

sociologiskt perspektiv har sannolikt haft betydelse för utvecklingen. För att 

återgå till diskussionen om sociologi kontra biologi tycks Hjørland kunna förstås 

på följande sätt: Synen på psykologiämnet kan komma till uttryck genom 

klassifikationen och en viss syn på ämnet leder till en viss typ av klassifikation. 

En hermeneutisk syn tar ett helhetsgrepp om psykologiämnet, en positivistisk syn 

fokuserar på naturvetenskap, dvs. större tonvikt på detta område.178 Om vi tänker 

oss biologi och sociologi som de två ytterligheterna på ett kontinuum så är en 

klassifikation med biologifokus i psykologiavdelningen tecken på en mer 

naturvetenskaplig (rationalistisk/empirisk/positivistisk) syn på psykologi, medan 

ett sociologiskt fokus pekar mot en högre grad av mer humanistisk teoribildning 

(hermeneutik/historicism) . 

Sett till hur psykologiavdelningen i DDC ser ut tycks det finnas en balans 

mellan områdena. Ytterligheterna är placerade i andra avdelningar (medicin, 

sociologi och i viss mån filosofi). En mer hermeneutisk ansats kunde till exempel 

ha avspeglats i ett inkluderande av de mer sociologiska aspekterna av det 

socialpsykologiska området i psykologiavdelningen, och att man låtit den 

humanistiska psykologin bli mer framträdande. En mer positivistisk ansats hade 

märkts genom att man låtit hela området fysiologisk psykologi vara kvar i 

psykologiavdelningen. Inget av detta har skett och följden blir att 

psykologiämnets fulla bredd inte representeras i psykologiavdelningen. 

Vad beträffar synen på klassifikation förefaller Hjørland ställa ett pragmatiskt/ 

hermeneutiskt förhållningssätt mot ett positivistiskt, och vad det gäller synen på 

psykologiämnet menar Hjørland att att en realistisk syn vilar på den 

pragmatiska179, vilket kan tolkas som att en vetenskapsrealistisk position allså 

förutsätter ett pragmatiskt förhållningssätt. Hjørland drar tydliga paralleller mellan 

synen på ämnet och klassifikationen av ämnet. En relevant fråga i sammanhanget 

är: Skulle det vara möjligt att ha en utpräglat naturvetenskaplig alternativt 

humanistisk syn på psykologiämnet, men ändå kombinera detta med en 

klassifikation som är pragmatisk och/eller hermeneutisk? Ett rimligt svar vore att 

den pragmatiska ansatsen är fullt möjligt oavsett inriktning eftersom den utgår 

                                                
178 Hjørland, B. (1998), ”The classification of psychology […]”, s. 163–169. 
179 Hjørland, B. (1998), s. 172. 
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från subjektiva syften, men att den hermenutiska ansatsen inte är det eftersom den 

fokuserar på relationerna mellan ämnets olika inriktningar.  

Ett domänspecifikt system kan därmed sägas främja en hermeneutisk ansats, 

eftersom det möjliggör en bättre sammanhållning och spegling av hela ämnet. Det 

har också bättre förutsättningar att förenas med det pragmatiska förhållningssättet 

genom att det inte behöver vara neutralt på samma sätt som ett universellt system 

(, må vara att neutralitet är svåruppnåeligt, men ambitionen finns i högre grad i ett 

universellt klassifikationssystem). Samtidigt möjliggör detta för skaparen att 

anlägga ett fokus som ligger i dennes intresse. Det ska poängteras att Hjørlands 

uppfattning att klassifikationen ska undvika att reduceras till sociologi eller 

biologi, är en uppfattning som inte nödvändigtvis alla psykologer delar. Mot 

bakgrund av den kognitiva förskjutning som skett skulle säkert vissa hävda att 

tonvikten bör ligga på ett mer naturvetenskapligt förhållningssätt.  

Klassifikationen av ett tvärvetenskapligt ämne som psykologi kan sägas 

belysa problemen med universella klassifikationssystem på ett mer allmänt plan. 

Som redan konstaterats i diskussionen kring frågeställning ett, är problemen flera 

och detta är en bild som förstärks genom det som framträtt i den andra 

delanalysen. Ett problem är att ämnet i nuläget finns representerat i primärt två 

avdelningar, 150-Psykologi och 600-Medicin, vilket gör att det inte skapas en 

tydlig överblick över ämnesdomänen psykologi för att det säras på de 

naturvetenskapliga delarna av ämnet åt två olika håll. Ett annat problem är att 

ämnet av tradition och på grund av dess rötter är inkluderat i samma avdelning 

som filosofi. Idag framstår denna utformning högst förvirrande. Psykologiämnet 

är stort och numera till stora delar skilt från filosofin varför det är rimligt att 

psykologin skulle föräras en egen avdelning. Men systemets fasta struktur tillåter 

inte en så övergripande förändring. Man kan konstatera att ett universellt 

klassifikationssystem som DDC inte klarar att spegla psykologiämnet på ett 

realistiskt sätt. Fokus tycks i utvecklandet främst ha legat på praktisk 

användbarhet. DDC har en etablerad struktur som är starkt begränsande och inte 

medger några omfattande strukturella revisioner. Problematiken sammanfattas väl 

av Soudek som fastslår att:  

[…]the problem of maintaining stability of numbers in Dewey may result in the failure to 
keep pace with knowledge. The strict hierarchy of these traditional schemes is not ready to 
meet new developments, especially new trends and concepts where psychology overlaps with 
other fields of study. It is obvious that the problem related to the classification of psychology 
forms only a small portion of a much broader problem concerning the fundamental principles, 
theories, and philosophies in library classification. It is a problem related to the theory of 
classification as such: that is, to the principles upon which the classification is based.180 

                                                
180 Soudek, M. (1983), ”The inadequate treatment of psychology in general library classification schemes.”, s. 

187. 
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Diskussion av frågeställning 3 

Angående den tredje frågeställningen kan konstateras att de begrepp som används 

för att beteckna kategorier på olika sätt speglar respektive tidpunkts rådande 

värderingar och fördomar. Det är tydligt hur klassificerandet handlar om en 

makthandling för att använda sig av Olsons terminologi.181 Den som har makten 

kan genom sina skapade avdelningar och namnen på dessa dra tydliga gränser 

mellan kategorier och därigenom särskilja exempelvis friska och sjuka individer, 

lyckade och misslyckade, primitiva och utvecklade, även om detta är en högst 

omedveten handling från skaparens sida. Mot bakgrund av referenserna till 

samhällelig utveckling som beskrivits (rasbiologin och dess upphörande, 

medborgarrättsrörelsen, synen på ”geni”) ser man hur skaparna av 

klassifikationssystemet på intet vis står fria från samhällets allmänna värderingar. 

I takt med att den allmänna synen på ett fenomen ändras, ändras också 

klassifikationen. Som tidigare diskuterats verkar samhällsutvecklingen och 

förändrade värderingar göra att begrepp får en ny, mer värdeladdad innebörd än 

den ursprungliga, vilket tvingar fram att man använder sig av nya, mer neutrala 

begrepp. Det verkar vara så att det är kontexten som styr tolkningen av ordet 

snarare än ordet i sig, en hypotes som kan relateras till Derrida och de Saussures 

teorier som fokuserar på just kontexten och betonar att begrepp får sina betydelser 

i relation till andra begrepp.182 Detta förhållningssätt kan även Olson sägas dela då 

hon menar att vi genom att namge kunskap placerar in den i vår egen kontext.183  

Analysen visade också hur det kan tillkomma kategorier i systemet, vilket 

märks i till exempel utvecklingen av sexualpsykologin där det tidigare bara 

pratades om kön men där det har tillkommit en kategori som heter gender (socialt 

kön/genus), vilket kan ses som avspegling av en öppnare inställning på området 

samtidigt som det visar på en förändrad syn på kön där man betraktar det som 

något som inte bara är biologiskt utan också miljöbetingat. En annan intressant 

upptäckt är anmärkningen ”men of superior attainments, eminent or illustrous 

men, supermen etc”, hörande till avdelningen Genius (en anmärkning som togs 

bort i upplaga 15). Två alternativa tolkningar av detta gavs i analysen. Den ena 

tolkningen var att formuleringen får det att framstå som att att intelligens tidigare 

var något som uppfattades som endast förbehållet män, då det saknas en kategori 

för intelligenta kvinnor. Den andra tolkningen var att ”men” betyder ”människor” 

men att det främst kommit att tolkas som ”män”. Vilken tolkning man än väljer 

kan förändringen knytas till vad man utifrån Olson kan betrakta som ett 

                                                
181 Olson, H. A. (1994), ”Universal Models: A History of the Organization of Knowledge”, s. 72. 
182 Deodato, Joseph (2010), “Deconstructing the library with Jacques Derrida: Creating space for the ‘Other’ 

in bibliographic description and classification”, s. 79-80. 
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exkluderande av gruppen kvinnor, oavsett om den i relation till systemet är faktisk 

eller enbart upplevd. 184 

Ett exempel på DDC:s bristfällighet inom psykologiområdet som inte 

analyserats men ändå är av stor relevans i sammanhanget tas upp av Olson. Det 

gäller avdelningen ”Differential and developmental psychology” där 

klassifikationen görs utifrån individgrupperingar som kön/genus och åldersgrupp. 

Problemet är, av Olsons teorier att döma, att det finns begränsade möjligheter att 

kombinera olika egenskaper hos människor och att egenskaperna får en slags 

hierarkisk gradering.185 Man hade här kunnat tänka sig ytterligare kategorier, 

såsom yrkestillhörighet eller socialklass och andra över- och underordningar, men 

detta förefaller ändå vara ett problem som är svårt att komma till rätta med oavsett 

om klassifikationssystemet är specialiserat eller generellt, eftersom det är ett 

symptom på ett allmänt problem som alla klassifikationssystem lider av; att 

klassifikation alltid handlar om kompromisser.  

På ett mer övergripande plan kan flera av de påträffade förändringarna 

uppfattas som inte endast speglande förändrade värderingar, utan också 

underliggande förskjutningar mellan psykologins två centrala ämnesområden 

biologi och sociologi, närmare bestämt förskjutningar från biologi till sociologi. 

Att kriminalitet upphör att betraktas som en ärvd egenskap och att man börjar tala 

om socialt kön/genus är tydliga exempel på detta. I dessa fall känns det rimligt att 

inte tolka dessa förändringar som enbart utslag av förändrade värderingar utan 

snarare en kombination av samhällsutveckling och vetenskaplig utveckling, där 

samhällsutvecklingen ofta kan förmodas vara en följd av den vetenskapliga 

utvecklingen.  

Avslutande reflektioner  

I uppsatsen har redogjorts för tre centrala –ismer; postmodernism, 

poststrukturalism och socialkonstruktivism och deras relation till klassifikation. 

Det intressanta för denna uppsats syften är vad de har gemensamt snarare än vad 

som skiljer dem åt. Det relevanta i sammanhanget är att de alla hävdar, om än i 

olika hög grad, att det inte finns någon objektiv beskrivning av verkligheten. 

Hjørland och Miksa tar fasta på vad det postmodernistiska perspektivet har för 

implikationer för klassifikation. De förespråkar ett pragmatiskt och hermeneutiskt 

förhållningssätt där man tar hänsyn till underliggande relationer mellan 

                                                
184 Olson, H. A. (1998), ”Mapping beyond Dewey’s boundaries”, s. 252. 
185 Olson, H. A. (2001), ”The power to name”, s. 655. 
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ämnesinriktningar och teorier i klassificerandet, och där man tar sin utgångspunkt 

i vem som ska använda systemet, och för vilka syften.186  

Centralt i det kritiska klassifikationsperspektivet är uppfattningen att det i 

varje klassifikationssystem kan ses strukturer som är grundade i värderingar, 

rådande tidsanda och fördomar. Detta gör att klassifikationssystemet med dess 

kategorier aldrig kan vara neutralt och objektivt, utan alltid utgår ifrån skaparens 

kontext. Foskett menar att detta är ett problem som skaparen måste vara medveten 

om.187  

Det kritiska klassifikationsperspektivet utgår ifrån ståndpunkten att systemet 

är skapat och utgår ifrån respektive tidpunkts rådande värderingar. Utifrån 

analysen tycks tydligt värdeladdade begrepp ha minskat med tiden, vilket man kan 

tolka som att en högre grad av objektivitet kommer till uttryck i systemet. Det kan 

vara så att den politiska och samhälleliga utvecklingen skapat en större 

medvetenhet om fördomar och diskriminering, exkludering och så vidare, och att 

kontroversiella uttryck mer varsamt undviks. Samtidigt är det väldigt svårt att 

göra en korrekt analys eftersom värderingar ständigt förändras och betydelsen av 

de språkliga uttrycken i takt med detta. Det är därför mycket möjligt att även den 

senaste DDC-utgåvan kommer att möta kritik från poststrukturalistiskt håll i 

framtiden.  

Utifrån ett domänanalytiskt perspektiv är det tydligt att ett ämnesspecialiserat 

system har mycket bättre förutsättningar att representera och spegla hela 

psykologifältet. Det ämnesspecialiserade systemet utgår ifrån en mer specifik 

kontext och kan såväl skapas av som riktas till psykologer. Därmed är det mer 

kompatibelt med det postmodernistiska perspektivet. Ett problem som dock 

föreligger när ett klassifikationssystem, exempelvis Hjørlands, skapas utifrån en 

tydlig bild eller syn på ämnet, är att risken finns att det blir ännu mindre objektivt 

än ett universellt klassifikationssystem. Ett universellt klassifikationssystem bör 

ha större möjligheter att utformas objektivt för att det riktar sig till en större 

användargrupp, men behovet av denna objektivitet bör vara minskande med tanke 

på att utvecklingen går i den riktningen att alltfler av de kunskapsorganiserande 

tjänsterna kommer att bli digitala med större möjligheter till 

användaranpassningar.  

                                                
186 Hjørland, B. (1998), ”The classification of psychology”, s. 164, 172; Miksa, F. L. (1998), The DDC, the 

universe of knowledge, and the postmodern library, s. 84–87. 
187 Foskett, A. (1971), ”Misogynists All; a Study in Critical Classification.”, s. 117. 
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Vidare forskning 

Miksa menar att digitala bibliotek möjliggör en högre grad av 

användaranpassning. Bland annat talar han om ”Personal-space information 

access environment”188, ett koncept som ligger i linje med det postmodernistiska 

perspektivet. Mot bakgrund av detta vore det intressant att studera klassifikation i 

relation till specifika användargrupper. Ett annat, närliggande område, som 

behöver undersökas ytterligare är representationen av psykologi i databaser som 

exempelvis PsycInfo. Föreliggande studie har fokuserat på teoretiska aspekter av 

klassifikation, men en annan ingång vore att undersöka vilka problem som uppstår 

i det praktiska arbetet med att klassificera. Man skulle också kunna undersöka hur 

DDC fungerar som utgångspunkt för hylluppställning av psykologisk litteratur. 

Mot bakgrund av att det finns en stor och växande mängd kvasivetenskaplig 

litteratur inom psykologiområdet, ofta inom området personlighetsutveckling, 

hade det även varit intressant att problematisera detta och undersöka vilka 

konsekvenser det har för klassifikation och hylluppställning av psykolgi inom 

såväl folk- som forskningsbibliotek. 

 

                                                
188 Miksa, F. L. (1998), The DDC, the universe of knowledge, and the postmodern library, s. 85. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur den vetenskapliga 

psykologidomänen är representerad i klassifikationssystemet DDC. Sju upplagor 

utgivna under perioden 1932-2011 har närgranskats och som utgångspunkt för 

denna analys formulerades tre övergripande frågeställningar som var och en låg 

till grund för varsin delanalys.  

Målet med den första av dessa tre delundersökninar var att ta reda på hur och i 

vilka avdelningar psykologiämnet finns representerat i DDC, men också att 

granska dess representation i tre andra klassifikationssystem: NLM, Hjørland’s 

Classification of psychology (52 classes) och SAB. Granskningen av de andra 

systemen låg till grund för en mindre jämförelse mellan systemen, med syfte att 

belysa problem eller förtjänster med hur ämnet är klassificerat i DDC. Den andra 

delundersökningen berörde frågan om hur väl DDC speglar psykologiämnets 

historia med dess olika inriktningar och bakomliggande teorier. Till grund för 

denna undersökning låg Hjørlands domänanalytiska teori och de kriterier som han 

tagit fram specfikt för att analysera psykologiklassifikation. Med den sista 

delundersökningen var målet att ta reda på hur systemet förefaller spegla olika 

samhälleliga värderingar och fördomar. Detta gjordes utifrån ett kritiskt analytiskt 

perspektiv, en inriktning som företräds av bland andra Hope A. Olson.  

Resultaten visade att klassifikationssystemet tydligt speglar två större 

paradigmskiften inom ämnet; frigörelsen från filosofin, och kognitivismen, men 

att man gör en dålig representation av detta genom att vissa delområden flyttar ut 

till andra andra avdelningar som exempelvis medicin. Skapandet av den 

tillämpade psykologin bidrar också starkt till ämnets tvärvetenskapliga natur och 

till att delar av ämnet finns representerade inom bland annat pedagogik, sociologi 

och medicin. Analysen visade också att DDC i många fall uppdateras långsamt i 

relation till psykologiämnets utveckling. Dessutom framgick att många av de 

termer som historiskt använts varit fördomsfulla och fungerat nedsättande och 

exkluderande.  

I uppsatsens syfte ingick också att ställa resultaten i relation till de 

postmodernistiska och poststrukturalistiska perspektiven, två inriktningar som 

stöds av Birger Hjørland respektive Hope A. Olson. Det framgick att ett 

universellt klassifikationssystem som DDC inte är förenligt med dessa perspektiv, 

vilket bland annat beror på att ämnet är utspritt i systemet, något som blir särskilt 
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tydligt i fallet psykologi då det är ett mycket tvärvetenskapligt ämne. Detta hänger 

samman med att det tycks finnas en ambition att göra en objektiv representation. 

Det kan ställas i kontrast till ett specialicerat system som Hjørlands (Classification 

of psychology (52 Classes)) som utgår ifrån ett pragmatiskt förhållningssätt, har 

mer tydliga syften och ger en bättre helhetsbild av av ämnet.  
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Bilagor - Klassifikationssystem 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Bilaga 1 - DDC 

 

Avdelning 150, från DDC upplaga 23189 

Uppställningen visar upp till tre nivåer. 

 

150 Psychology 

 

150.1 Philosophy and theory; systems, viewpoints 

150.19 Systems, schools viewpoints 

 150.192 Existential, faculty, phenomenological, rational schools 

 150.193 Functionalism 

 150.194 Reductionism* 

  (150.194 3 Behaviorism) 

 150.195 Psychoanalytic systems 

 150.198 Other systems 

150.2 Miscellany 

150.287 Testing and measurement 

150.7 Education, reserach, related topics 

150.724 Experimental research 

150.8 Groups of people 

150.9 History, geographic treatment, biography 

150.93-150.99 Specific continents, countries, localities; extraterrestrial worlds 

 

                                                
189 Dewey, M. (2011), Dewey decimal classification and relative index, s. 121–151. 

http://deweysv.pansoft.de/webdewey/index_11.html?recordId=ddc%3a150.1
http://deweysv.pansoft.de/webdewey/index_11.html?recordId=ddc%3a150.2
http://deweysv.pansoft.de/webdewey/index_11.html?recordId=ddc%3a150.7
http://deweysv.pansoft.de/webdewey/index_11.html?recordId=ddc%3a150.8
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[151] 

[Unassigned] 

 

152-158 Specific topics in psychology 

 

152 Sensory perception, movement, emotions, physiological drives 

 

 

152.1 Sensory perception 

152.14 Visual perception 

152.15 Auditory perception 

152.16 Chemical sensory perception 

152.18 Other types of sensory perception 

152.3 Movements and motor functions 

152.32 Involuntary movements 

152.33 Habit and habit formation 

152.35 Voluntary movements 

152.38 Specific motor functions 

152.4 Emotions 

  152.41 Love and affection 

  152.42 Pleasure, enjoyment, happiness, joy, ectasy 

152.43 Wit and humor 

152.44 Guilt and shame 

152.46 Fear, anxiety, worry 

152.47 Anger 

152.48 Jealousy and envy 

152.5 Physiological drives 

152.8 Threshold, discriminations, reaction-time studies 

 

153 Conscious mental processes and intelligence 

153.1 Memory and learning 

 153.12 Memory 

153.13 Types of memory 

153.14 Mnemonics 

153.15 Learning 

153.2 Formation and association of ideas 

 153.22 Association of ideas 

153.23 Concepts and concept formation 

153.24 Abstraction 

153.3 Imagination, imagery, creativity 

153.32 Imagery 

153.35 Creativity 

http://deweysv.pansoft.de/webdewey/index_11.html?recordId=ddc%3a152
http://deweysv.pansoft.de/webdewey/index_11.html?recordId=ddc%3a153
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153.4 Thought, thinking, reasoning, intuition, value, judgment 

153.42 Thought and thinking 

153.43 Reasoning 

153.44 Intuition 

153.45 Value 

153.46 Judgment 

153.6 Communication 

153.68 Listening 

153.69 Nonverbal kommunikation 

153.7 Perceptual processes 

153.73 Basic elements 

153.74 Errors (Normal illusions) 

153.75 Types of perception 

153.8 Will (Volition) 

153.83 Choice and decision 

153.85 Modification of will 

153.9 Intelligence and aptitudes 

153.93 Intelligence tests 

153.94 Aptitude tests 

153.98 Superior intelligence 

 

154 Subconscious and altered states and processes 

154.2 The subconscious 

154.3 Daydreams fantasies, reveries 

154.4 Altered states of consciousness 

154.6 Sleep phenomena 

154.63 Dreams 

154.64 Sleepwalking (Somnambulism) 

154.7 Hypnotism 

154.72 Animal magnetism 

154.76 Induction of hypnosis 

154.77 Hypnotic phenomena 

 

155 Differential and developmental psychology 

155.2 Individual psychology 

 155.22 Individual differences 

 155.23 Traits and determinants of character and personality 

 155.24 Adaptability and adjustment 

 155.25 Development and modification of character and personality 

155.3 Sex psychology; psychology of people by gender or sex, by sexual orientation 

155.4-155.6 Psychology of specific ages 

http://deweysv.pansoft.de/webdewey/index_11.html?recordId=ddc%3a155
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 155.4 Child psychology  

 155.5 Psychology of young people twelve to twenty 

 155.6 Psychology of adults 

155.7 Evolutionary psychology 

155.8 Etnopsychology and national psychology 

155.82 Etnopsychology 

155.89 National psychology  

155.9 Environental psychology  

 

156 Comparative psychology 

(156.2-156.5 Animals) 

156.2 Comparative psychology of sensory perception, movement, emotions, physiological 

drives of animals 

156.3 Comparative conscious mental processes and intelligence of animals 

156.4 Comparative subconscious and and altered states and processes of animals 

156.5 Comparative differential and developmental psychology of animals 

 

156.9 Plants 

 

[157] 

[Unassigned] 

 

158 

Applied psychology 

158.1 Personal improvement and analysis 

 158.12 Personal improvement and analysis through meditation 

158.2 Interpersonal relations 

158.24 Interpersonal relations with family members 

158.25 Interpersonal relations with friends and neighbors 

158.26 Interpersonella relations with work associates 

158.27 Interpersonal relationships with strangers 

158.3 Counseling and interviewing 

  158.35 Group counseling 

  158.39 Interviewing 

158.4 Leadership 

158.5 Negotiation 

158.6 Vocational interests 

158.7 Industrial psychology 

158.72 Job stress 

158.9 Systems and schools of applied psychology 

http://deweysv.pansoft.de/webdewey/index_11.html?recordId=ddc%3a156
http://deweysv.pansoft.de/webdewey/index_11.html?recordId=ddc%3a157
http://deweysv.pansoft.de/webdewey/index_11.html?recordId=ddc%3a158
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[159] 

[Unassigned] 

 

 

Bilaga 2 - SAB 

Avdelning Do – Psykologi i SAB 

 

Från klassifikationssystem för svenska bibliotek, 8:e upplagan190:  

 

Doa Metodik 

 Doaa - Experimentell psykologi (människor) 

 Doab – Experimentell psykologi (djur) 

 Doat – Psykologiska mätmetoder   

Dob Psykologins historia (särskilda perioder) 

 Dobz – Särskilda personer 

Doc Särskilda riktningar och skolor 

 Doca – Karakterologi 

 Docb – Psykoanalys 

 Docc – Gestaltpsykologi 

 Docd – Behaviorism 

 Docö – Övriga särkilda riktningar 

Dod Fysiologisk psykologi 

 Dodb – Sinnesförnimmelser, perception 

 Dode – Rörelser, motorik 

 Dodf – Känslor, känsloreaktioner 

Doe Kognitiv psykologi 

 Doea – Inlärning och minne 

 Doeb – Tänkande och fantasiliv 

 Doec – Intelligens och begåvning 

 Doee – Viljeprocessen 

Doef – Kommunikationspsykologi 

Doeg - Drömmar 

Dof Utvecklingspsykologi 

 Dofa – Barn- och ungdomspsykologi 

 Doff – Vuxenpsykologi 

                                                
190 Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 8:e upplagan. Webbversionen, s. 74-78. [2012-10-05]. 

http://deweysv.pansoft.de/webdewey/index_11.html?recordId=ddc%3a157
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 Dofg – Ålderdomens psykologi 

Dog Differentiell psykologi 

 Doga – Personlighetspsykologi 

 Dogb - Könspsykologi 

Dok Tillämpad psykologi 

 Doka - Arbetspsykologi 

 Dokb - Personlig utveckling och träning 

 Dokc – Människan inför döden 

Don Grafologi 

Dop Parapsykologi 

 Dopa – Extrasensorisk perception 

 Dopb – Spiritism 
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Förteckning över psykologiska begrepp 

Abnormal psychology: 

I USA en gren av psykologin som handlar om psykiska störningar och är alltså den teoretiska 
delen av det som kallas klinisk psykologi (clinical psychology).191 

 

Artificiell intelligens (AI):  

AI är den generella vetenskapen om intelligent beteende och allmänt tillämpliga metoder för 
att lösa olika problem. Den syftar inte till att studera den mänskliga intelligensen utan att 
överskrida de mänskliga begränsningarna, t ex i form av intelligenta datorprogram.192 

 

Associationism: 

Filosofisk och psykologisk teori enligt vilken själslivet består av tankar och föreställningar 
om enskilda fenomen och dessa tankar eller föreställningar kopplas ihop, associeras, enligt 
vissa lagbundenheter”193 

 

Atomism: 

Benägenhet att uppfatta ting, händelser, personer, kunskaper o s v som kombinationer av 
självständiga smådelar.194 

 

Clairvoyance: se Klärvoajans*  

 

Comparativ psychology: se Komparativ psykologi* 

 

Differential psychology: se Differentiell psykologi* 

 

Differentiell psykologi:  

 Den gren av psykologin som sysslar med skillnader mellan individer och grupper (individual 
and group differences). Till den differentiella psykologin räknas även den del av 

                                                
191 Psykologiguiden > Psykologilexikon, sökord: abnormal psychology [2012-09-06]. 
192 Egidius, H. (2008), s. 58. 
193 Egidius, H. (2008), s. 60. 
194 Egidius, H. (2008), s. 63. 
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personlighetspsykologin som utforskar intraindividuella skillnader, dvs skillnader i hur 
uttalade olika egenskaper är hos en och samma individ.195 

 

Drift:  

Behov som är av driftmässig karaktär, d v s har samband med kroppsliga processer vilka 
leder till hunger som ger driften att söka föda, sexuella spänningar som leder till driften att 
söka en könspartner o s v.196 

 

Drive: se Drift* 

 

Frenologi:  

Teori om att det skulle finnas ett samband mellan hjärnans form och styrkan hos olika 
egenskaper hos människor.197 

 

Fysiologisk psykologi: 

Sammankopplingen av biologi och psykologi blev vanlig i början av 1900-talet när även 
andra tvärvetenskapliga områden började ta form som t ex biokemi (biologisk kemi). Det nya 
området, biologisk psykologi eller psykobiologi (eng: biological psychology respektive 
psychobiology) kom att betecknas som biologisk psykologi eller psykobiologi, beteckningar 
som fortfarande används men som på engelska mer och mer ersätts av termer som 
behavioural neuroscience, am: behavioral neuroscience, på svenska ibland av termen 
neuropsykologi, trots att denna har en stark bibetydelse av klinisk neuropsykologi. och trots 
att området är snävare än det som täcks av begreppet biologisk psykologi.198 

 

Genetic psychology: se Genetisk psykologi* 

 

Genetisk psykologi:  

1. Utvecklingspsykologi, antingen den som gäller individens utveckling under livscykeln eller 
med anknytning även till komparativ psykologi, då ägnad åt jämförelser mellan olika 
djurarter beträffande ungarnas beteendeutveckling. 2. Forskning om hur arvsanlag, eventuellt 
också tidiga intryck och beteenden, inverkar på barns psykiska utveckling.199 

 

Gestaltpsykologi:  

En av huvudinriktningarna i psykologin under första hälften av 1900-talet med stort 
inflytande även därefter. Grundtanken i gestaltpsykologin är att själslivet inte är en passiv 
mottagare av intryck, som man velat göra gällande i associationismen (baserad som den var 
på brittisk empirism), utan att det är aktivt gestaltande vid uppfattandet av omvärlden. De 

                                                
195 Egidius, H. (2008), Psykologilexikon, s. 134. 
196 Egidius, H. (2008), s. 146. 
197 Egidius, H. (2008), s. 216. 
198 Psykologiguiden > Psykologilexikon, sökord: biologisk psykologi [2012-09-28]. 
199 Egidius, H. (2008), s. 244. 
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föremål, händelser, situationer osv som vi tycker oss se i vår omvärld är i själva verket 
resultat av vårt psykes aktiva strukturering av den ström av intryck som sinnena tar emot.200 

 

Hypnos: 

Förändrat medvetandetillstånd som består i begränsning av uppmärksamhetsfältet till vissa 
stimuli. När en person försätts i hypnotiskt tillstånd genom suggestioner från en annan person, 
uppstår ett starkt beroendeförhållande som ökar suggestibiliteten ända därhän att 
abnormpsykiska tillstånd kan kommenderas fram, såsom amnesi, hypermnesi, okänslighet för 
smärta och muskelstelhet. Den hypnotiserade kan också förmås utföra handlingar efter 
uppvaknandet utan att kunna förklara varför han eller hon utför dem.201 

 

Klassisk betingning:  

Det klassiska exemplet på betingning är den ryske fysiologen Ivan Pavlovs (1849-1936) 
betingning av salivavsöndring hos hundar vid experiment som han gjorde under 1900-talets 
första årtionden. Pavlov konstaterade att hundarna avsöndrade saliv när de fick mat i munnen. 
Maten var den stimulus som fick smaklökarna att reagera och denna påverkan på 
smaklökarna utlöste den obetingade (naturliga) responsen salivavsöndring. När Pavlov gav en 
signal med en lampa eller lät en metronom ticka några sekunder före matningen, började 
hundarna efter ett tag avsöndra saliv redan när signalen gavs. Denna reaktion var betingad, 
inlärd. Den hade som ’betingelse’ att en ljus- eller ljudsignal getts upprepade gånger före 
utspisningen.202  

 

Klinisk psykologi: 

Den del av psykologin som handlar om psykiska störningars och utvecklingsstörningars 
orsaker, natur och behandling.203 

 

Klärvoajans: 

Term för påstådd förmåga hos somliga personer att kunna uppfatta vad som skett i det 
förgångna och vad som sker i framtiden och på platser som vederbörande inte har direkt 
kontakt med. En sådan person sägs vara ’synsk’. 204 

 

Se även Parapsykologi*205 

 

Kognition: 

Den aspekt av beteende och reaktioner, medvetna eller inte, som består av uppfattning, 
erfarenheter, minne, tänkande och inlärning.206 

 

                                                
200 Psykologiguiden > Psykologilexikon, sökord: gestaltpsykologi [2012-10-07]. 
201 Egidius, H. (2008), Psykologilexikon, s. 291. 
202 Egidius, H. (2008), s. 90. 
203 Egidius, H. (2008), s. 354. 
204 Egidius, H. (2008), s. 505. 
205 Egidius, H. (2008), s. 112. 
206 Egidius, H. (2008), s. 356. 
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Kognitionsvetenskap:  

Ett tvärvetenskapligt forskningsfält där man studerar de strukturer eller scheman i människans 
psyke som gör att vi kan förvärva kunskap om det som finns och händer i oss själva och vår 
omvärld.207 

 

Kognitiv terapi: 

Det utmärkande för kognitiv terapi är att patient och terapeut gemensamt söker kartlägga hur 
patienten tänker och tolkar olika händelser. [---]. De prövar sedan riktigheten av vad de 
kommit fram till genom en öppen dialog (som ska göra det möjligt för patienten att själv få en 
fördjupad insikt i sitt sätt att se på sig själv, tänka och känna). De genomför också 
beteendeexperiment (där patienten ges i hemuppgift att pröva nya förhållningssätt för att se 
om effekterna verkligen blir sådana som han eller hon fruktar).208 

 

Komparativ psykologi: 

Jämförelser mellan djurs och människors själsliv och beteende samt mellan olika djurarters 
beteende. Den komparativa psykologin blomstrade i slutet av 1800-talet och början av 1900-
talet, delvis med nära anknytning till den biologiska utvecklingsläran (darwinismen). Från 
mitten av 1900-talet har många av de frågor som tidigare behandlades inom komparativ 
psykologi kommit att tas upp inom etologin, evolutionspsykologin och sociobiologin.  209 

 

Magnetism: se hypnos* 

 

Mental hygien: 

Läran om hur människor bäst bevarar och främjar sin psykiska hälsa, och åtgärder som vidtas 
för aktivt främjande av psykisk hälsa.210 

 

Morfologi: 

Läran om organismers form och struktur.211 

 

Neuropsykologi:  

Forskningsområde inom vilket sambandet hjärna-själsliv studeras ur olika synvinklar, och 
med metoder som gör det möjligt att följa förändringar i hjärnans aktivitet i samband med att 
försökspersonerna löser olika typer av uppgifter eller har olika typer av känslomässiga 
upplevelser, är vakna eller sover.212 

 

                                                
207 Egidius, H. (2008), Psykologilexikon, s. 356. 
208 Egidius, H. (2008), s. 361. 
209 Egidius, H. (2008), s. 366. 
210 Egidius, H. (2008), s. 432. 
211 Egidius, H. (2008), s. 450. 
212 Egidius, H. (2008), s. 471. 
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Neuros: 

Psykisk störning som består av känsloreaktioner, tankar, impulser och beteenden som 
individen kan uppleva som besvärande och jagfrämmande eller som sin sanna natur, men som 
människor i omgivningen upplever som bisarra eller omotiverade, t ex tvångshandlingar, 
fobier, ångestattacker utan yttre orsak, omotiverad och extrem sparsamhet, upprepning av 
misstag i kärleksrelationer utan att ta lärdom och så vidare.213 

 

Occult sciences: se Ockultism* 

 

Ockultism:  

Läran om det mystiska och för vanliga sinnen fördolda, det ockulta.214  

 

Se även parapsykologi* 

 

Operant (instrumentell) betingning: 

Redan innan Pavlov börjat med sina betingningsexperiment hade E L Thorndike (1874-1949) 
i USA gjort försök med liknande lärande. Han hade katter i bur. Utanför burarna låg mat. 
Katterna hade varit utan föda i flera timmar. I varje bur fanns en ring i ett snöre som var 
kopplat till grindöppningen. Om katterna av en slump, en "trial", kom att sätta tassen i ringen 
som var fäst i snöret, öppnades grinden och de kunde komma åt maten. Efter hand kom 
katterna allt oftare och alltmer direkt att dra i snöret och hoppa ut. De hade genom försök och 
misstag, trial and error, betingats att dra i ett snöre för att komma ut ur en bur. Maten hade 
varit den förstärkande stimulus.215 

 

Parapsykologi:  

Gren av psykologin i utkanten av vad som kan betraktas som vetenskaplig psykologi. 
Forskning på detta område gäller bl a information som människor tycks få utan hjälp av 
sinnena, s k extrasensorisk perception, ESP […] och ingripande i fysiska förlopp utan hjälp 
av kroppslig påverkan, s k psykokinesi, PK […]. Parapsykologin sysslar dessutom med den 
förbindelse med avlidnas andar som vissa personer anses ha. Dessa personer kallas medier 
därför att de förmedlar budskap mellan andevärlden och sinnevärlden”.216  

 

Inom parapsykologin studeras bland annat telepati*, klärvoajans* och 

prekognition*.217 

 

 

 

 

                                                
213 Egidius, H. (2008), Psykologilexikon, s. 472. 
214 Egidius, H. (2008), s. 485. 
215 Egidius, H. (2008), s. 91. 
216 Egidius, H. (2008), s. 505. 
217 Egidius, H. (2008), s. 505. 
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Pediatrik: 

[…] medicinskt kunskapsområde som omfattar sjukdomar och hälsobetingelser hos barn och 
under adolescensen, samt i vissa avseenden även hos foster under tiden närmast före 
födelsen.218 

 

Perception: 

Varseblivning i betydelsen den process som gör att vi uppfattar oss själva, andra och vår 
omvärld, föremål, händelser, situationer, talade och skrivna ord och meddelanden osv som 
objekt. 2. Den uppfattning som finns i medvetandet under tiden man har sinnesintryck (syn-, 
hörsel-, lukt-, smak- och känselintryck) av det fenomen som man just då riktar 
uppmärksamheten mot. Perception i denna mening kallas också percept. Perceptioner skiljer 
sig från sinnesintryck på det sättet att de är uppfattningar av objekt, medan sinnesintryck är 
något man upplever just som sinnesprocesser, […]. 
3. Hypotetiskt begrepp för det som ligger mellan stimulus och respons. Denna betydelse är 
behavioristisk och uppkom på grund av de radikala behavioristernas strävan kring mitten av 
1900-talet att bedriva forskning om djurs och människors beteende utan att ta till studium av 
processer som man inte kan registrera objektivt (t ex andra medvetanden än det egna). 219 

 

Phrenology: se Frenologi*  

 

Prekognition:  

Uppfattande av något som kommer att hända i framtiden.220 

 

Psykiatri: 

Den gren av medicinen som gäller forskning om, diagnos och behandling av psykiska besvär, 
störningar och sjukdomar, beteenderubbningar och personlighetsavvikelser samt metoder för 
förebyggande av sådana störningar och sjukdomar.221 

 

Psykoanalys: Med psykoanalys avses, enligt Teigen, någon av följande saker: 

En undersökningsmetod för att finna ”dolda” psykologiska orsaker till neurotiska symptom, 
emotionella reaktioner, felhandlingar och egentligen allt beteende.[---] 

En behandlingsmetod (psykoterapi) för mentala problem som under olika tider beskrivits 
som avreaktion (katharsis), insikt och etablering och behandling av överföring. [---] 

En neurosteori. Freud såg ursprungligen på ”psykoneuroserna” som ett resultat av sexuella 
övergrepp i barndomen (traumateorin), senare som en produkt av avvisade (bortträngda) 
sexuella fantasier. [---] 

En teori om det omedvetna.[---] 
En teori om personlighetens struktur och dynamik.[---] 
En kulturteori. [---] 

                                                
218 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: pediatrik [2012-09-25]. 
219 Egidius, H. (2008), Psykologilexikon, s. 511–512. 
220 Egidius, H. (2008), s. 505. 
221 Egidius, H. (2008), s. 545. 
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Ett yrke och en internationell rörelse. Psykoanalysen blev till skillnad från de tidigare 
omtalade skolorna utgångspunkt för en yrkesgrupp med en egen identitet, egna 
godkännanderegler, utbildningsinstitut och så vidare.[---] 222: 

Psykodynamisk: 

1. Något som gäller människans behovs- och driftliv. Uttrycket används som en beteckning 
på teorier som förklarar mänskligt beteende som ett konfliktfyllt samspel mellan behov, 
känslor och rationella överväganden.[…] 2. Psykoanalytiskt inriktad. Ordet används i denna 
betydelse om teorier som bygger på eller har viss anknytning till den psykoanalytiska 
teorin.223 

 

Psykolingvistik:  

Språkpsykologi. Vetenskap om hur man talar, skriver, uppfattar och tillägnar sig ett språk 
samt hur olika sätt att formulera sig ger uttryck för eller åstadkommer känsloreaktioner, 
attityder och motiv”. 224 

 

Psykopatologi: 

Läran om psykiska störningar.225 

 

Reductionism: Se reduktionism* 

 

Reduktionism: 

Tendens och medveten strävan att förklara komplexa fenomen genom att föra dem tillbaka på 
enklare fenomen, av vilka man anser att de är sammansatta. Inom den fysiologiska 
psykologin (psykofysiologin och psykobiologin) har man strävat efter att förklara psykiska 
fenomen genom att betrakta dem som fysiologiska processer. Etologer och sociobiologer har i 
många fall försökt reducera människors sociala beteenden till instinktiva reaktionsmönster. 
Behavioristerna försökte återföra alla psykiska fenomen till reflexer och betingade reflexer.226 

 

Respons: 

Reaktion på stimulus227  

 

Sensation:  

Sinnesintryck. I äldre psykologi sökte man dra en gräns mellan sensation och perception 
vilket numera anses omöjligt228 

                                                
222 Teigen, K. H. (2006), En psykologihistoria, s. 194–195. 
223 Egidius, H. (2008), Psykologilexikon, s. 550. 
224 Egidius, H. (2008), s. 553. 
225 Egidius, H. (2008), s. 561. 
226 Psykologiguiden > Psykologilexikon, sökord: reduktionism [2012-10-06]. 
227 Egidius, H. (2008), s. 587. 
228 Egidius, H. (2008), s. 613. 
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Somnambulism: 

sömngång229 

 

Spiritism: 

Lära enligt vilken det finns andar och psykiska fenomen helt frigjorda från en mänsklig kropp 
eller ett nervsystem med pågående fysiologisk aktivitet.230 

 

Spiritualism: 

1.Uppfattning enligt vilken den sanna verkligheten är av andlig natur och sinnevärlden blott 
en kopia eller parallell företeelse som vi uppfattar som materiell, men som i själva verket 
består av våra tankar och uppfattningar, vilka är andliga. [---]. 2. Uppfattning att människans 
personlighet består av andlig materia (en själ), som kan lösgöras från kroppen både tillfälligt 
och permanent efter döden, samt att det är möjligt att via medier komma i kontakt med 
avlidnas andar.231  

 

Stimulus: 

Retning som får nerverna i något av sinnena att reagera.232 

 

Telepathy: se Telepati* 

 

Telepati:  

Utomsinnlig varseblivning. Sådan kan gälla överföring av tankar från en person till en 
annan233 

 

Trance: se Trans* 

 

Trans:  

Medvetandetillstånd som utmärks av försjunkenhet och koncentration, djup vila kombinerad 
med känsla av klarhet och hänryckning eller inlevelse i andras medvetanden234 

 

 

 

 

                                                
229 Egidius, H. (2008), Psykologilexikon, s. 648. 
230 Egidius, H. (2008), s. 655. 
231 Egidius, H. (2008), s. 655–656. 
232 Egidius, H. (2008), s. 664. 
233 Egidius, H. (2008), s. 505. 
234 Egidius, H. (2008), s. 695. 


