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Inledning

Som liten var jag en flitig besökare på stadsbiblioteket i den lilla staden jag växte
upp i. Biblioteket låg, och ligger fortfarande, placerat centralt invid stadshotellet
och torget vid den breda gågatan, och ofta slank jag in där när jag hade helt andra
ärenden på stan. Oftast var dock ärendet just att besöka biblioteket.

Till en början var det inga problem att hitta; allt jag behövde veta var var nå-
gonstans i biblioteket Hcf- och Hcg-hyllorna befann sig. Senare om åren stod det
Hc alternativt Hce på bokryggarna. Biblioteket hade även en separat avdelning för
fantasy och science-fiction och en för deckare och thrillers. Med dessa hyllor och
bokstavskombinationer klarade jag mig mer än väl under många år. Letade man
efter böcker som inte fanns på någon av dessa hyllor frågade man någon i disken
om boken och så hämtade de den åt en.

Att  Hcf och  Hcg på  något  sätt  betecknade barn-  och  ungdomsböcker  och
Hc/Hce vuxenböcker hade jag räknat ut, men mer än så tyckte jag mig inte behöva
veta om det system för uppställning man begagnade sig av på stadsbiblioteket.

Böckerna jag hade hemma i en trähylla över sängen var inte så många, men
jag ställde upp dem, pocket för sig och inbundna för sig, alternativt i sluttande
storleksordning efter höjd. Senare utkristalliserades även en fantasyavdelning och
en deckaravdelning samt en övrig dito.

På vissa av stadsbibliotekets hyllor fanns det på kortsidan ett inplastat A4-ark
fastsatt med en uppställning från A till Ä med en mängd märkliga ämnen intill sig
–  Biografi  med  genealogi,  Samhälls-  och  rättsvetenskap,  Teknik,  industri  och
kommunikationer och Musikalier med flera. H stod för skönlitteratur, men ingen-
stans fann jag Hc, Hce, Hcf eller Hcg. Inte heller stod det fantasy, science fiction,
deckare eller thrillers någonstans och jag ryckte på axlarna och brydde mig inte
mer om den uppställningen. Vad var förresten skönlitteratur?  Extra mjuka och
njutbara böcker?  

När jag började studera märkte jag att de besynnerliga koderna verkligen kun-
de vara till  hjälp, särskilt vid självstudier. Jag intresserade mig under en period
väldigt mycket för det före detta Jugoslavien, dess folk, historia och särskilt det
böljande vackra men också karga slaviska språk som talas i regionen. 

När jag glupskt skannade hyllorna på stadsbiblioteket märkte jag snart att hyl-
la Kn samlade en hel del av det jag var ute efter. Istället för att med en axelryck-
ning acceptera detta faktum och börja botanisera stannade jag upp och tittade lite
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noggrannare på förklaringen på hyllans kortsida: Kn – Balkanländernas historia.
Så det  var  därför  även Albanien och Grekland fanns med bland böckerna om
Bosnien, Kroatien och Serbien och forna Jugoslavien. På större bibliotek fann jag
vad jag sökte: hylla Knb – Jugoslaviens historia!

Här någonstans började jag förstå vitsen med det som jag senare lärde känna
som det svenska SAB-systemet och dess klassifikationskoder. Varje bokstav  be-
tecknade någonting särskilt. H stod för skönlitteratur, c för litteratur på svenska, e
för böcker översatt till svenska från andra språk. K stod för historia, n för balkan-
länderna och b för Jugoslavien. 

I takt med att mina egna samlingar av skivor och böcker växte uppstod beho-
vet  att mer systematiskt ordna dem efter allt från format, ämne, genre, efternamn i
bokstavsordning och dylikt. Ett intresse även för bibliotekets uppställningssystem
tog form. Jag tittade allt oftare på bokryggarna och lärde mig till slut ett antal rele-
vanta hyllavdelningar utantill.

När jag nu hade ”knäckt koden”, så att säga, och förstod vad bokstäverna be-
tecknade började jag återigen fundera över fallet Jugoslavien. Jugoslavien finns ju
inte längre (trots att min far och många med honom envisas med att kalla stadens
bosnier och serber för jugoslaver), men hyllan heter fortfarande Jugoslaviens his-
toria. Är det likadant med serbokroatiskan? Med tanke på hur infekterad konflik-
ten på Balkan var, och hur känsligt just detta med benämningar av språk och na-
tionell, etnisk och religiös tillhörighet var och fortfarande är i området tedde sig
detta som ett mycket intressant ämne att fördjupa sig i.

Ett bibliotek behöver ett system för hur man organiserar sina samlingar, dels
för att få en överblick och kunna återfinna sökta böcker eller andra dokument på
en viss plats, i en viss hylla, dels för att på ett smidigt sätt kunna infoga nya doku-
ment i redan existerande samlingar. I Sverige använder de flesta folbibliotek fort-
farande Klassifikationssystem för  svenska bibliotek (även kallat  SAB-systemet)
medan man i många andra länder, men även i Sverige, använder, eller håller på att
gå över  till,  det  amerikanska  Dewey Decimal  Classification (DDC),  skapat  av
Melvil Dewey.1  I och med att biblioteken i Sverige står i begrepp att överge bok-
stavskombinationerna i det svenska SAB-systemet för Deweys internationellt an-
vända decimalsifferkoder så kommer min undersökning att bestå av en jämförelse
av de två klassifikationssystemen DDCoch SAB-systemet. 

Jag kommer att använda Jugoslavien som exempel för att komma åt likheter
och skillnader i de bägge systemen över tid. Hur har de bägge systemen hanterat
det faktum att nya balkanstater utropats och gamla gått i graven? Hur speglas detta
i klassifikationen?

1 En svensk översättning av detta system, som används av Kungliga biblioteket (KB) på deras webbsida, lyder
Dewey decimalklassifikation (DDK). I uppsatsen kommer jag att använda mig av akronymen DDC, eftersom
min uppsats undersöker äldre upplagor av det internationella systemet.

6



Frågeställningar

Hur väl kan ett klassifikationssystem avspegla en ständigt föränderlig verklighet?
Det är förstås en väldigt svår fråga att besvara. Imperier och stater uppstår, delas
eller  faller  samman och nya stater och imperier  bildas.  Saker och ting får nya
namn, omvärderas med tiden och placeras in i nya fack. Ett klassifikationssystem
andas givetvis sin tillkomsttids luft men att förändring, korrigering och uppdate-
ring behövs vittnar de många reviderade upplagorna av både SAB (8 st.) och DDC
(23 st.) om.

Ett relativt nytt exempel på hur en förändrad verklighet  kräver korrigeringar
och förändringar är det forna Jugoslaviens sammanbrott i sex nya stater (sju om
man räknar in det senaste tillskottet Kosovo) och även det tidigare gemensamma
slaviska  språkets,  serbokroatiskans,  uppdelning  i  serbiska,  kroatiska,  bosniska
(och montenegrinska). Att språk inte bara är en lingvistisk angelägenhet, utan ock-
så en i hög grad politisk dito i tät anslutning till den egna identiteten, visar med all
önskvärd tydlighet språkfrågan i det forna Jugoslavien. De nya staterna som bil-
dats i omgångar efter krigen på 1990-talet  och därmed behöver klassificeras om
kan synas vara mindre kontroversiellt. Här kan frågor som inbördes ordning bli in-
tressant ur klassifikationssynpunkt, men även frågan om när och under vilka om-
ständigheter ett land tar sig in i klassifikationen och på vilken nivå i systemet.

Jag kommer i denna uppsats titta närmare på hur respektive klassifikationssys-
tem har behandlat  regionen Jugoslavien  ur geografiskt,  historiskt  och språkligt
hänseende. För att göra det måste jag först och främst förhålla mig till vad klassifi-
kationssystem är, hur de är uppbyggda och vad de är till för. 

Mina frågeställningar lyder således som följer:

• Hur ser möjligheterna till förändring ut i SAB respektive DDC? Hur har
man gått tillväga rent praktiskt när klassifikationen har behövts ändras?

• Finns det några likheter eller skillnader i  hur SAB respektive DDC har
klassificierat Jugoslavien och serbokroatiskan genom åren?

• Hur väl klassificerar respektive system denna region?

Avgränsningar 

DDC och SAB
Sverige står i begrepp att på nationell nivå övergå till det amerikanska och interna-
tionella klassifikationssystemet DDC efter åtta upplagor av det svenska SAB-sys-
temet. Vi ansluter oss nu till en mängd andra länder (Norge exempelvis) som klas-
sificerar enligt DDC. Ett beslut om nationell övergång är fattat av Kungliga biblio-
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teket (KB), men processen går trögt och är inte på lång väg i hamn överallt. Jag
ställer mig alltså frågan vad som skiljer dessa system åt och även implicit om vi
går över till ett system som bättre klarar av förändringar och korrigeringar (som
bättre beskriver en föränderlig verklighet) än det vi överger. En tydlig skillnad är
notationen, SAB använder det latinska alfabetet i svensk tappning, medan DDC
använder arabiska siffror. Huvudklasserna i DDC är alltså färre än de i SAB ex-
empelvis, men skiljer de sig åt strukturellt på andra sätt?

Det finns en rad andra klassifikationssystem som skulle vara intressanta att
ställa emot de ovan nämnda, men tid och utrymme tillåter inte en så omfattande
undersökning.

Forna Jugoslavien
Jugoslaviens sammanbrott och utropandet av en rad nya suveräna stater samt ser-
bokroatiskans nya uppdelning i tre (fyra) nya nationalspråk fungerar för att på fle-
ra plan illustrera möjligheten till förändring. Det har nu gått ett tag sedan den tidi-
ga 1990-talet och de nya staterna har etablerat sig i olika grad och olika starkt.
Man skulle även kunna tänka sig Tjeckoslovakien eller Sovjetunionen som exem-
pel, men min bedömning är att det i det första fallet skulle bli för litet och i det
andra alldeles för stort för denna masteruppsats. En annan aspekt som gör Jugosla-
vien intressant är uppdelningen och splittringens politiska sida. Språkfrågan är allt
annat än okontroversiell (såväl ur lingvistisk som ur politiskt hänseende) och frå-
gan om vad som händer med ett land och ett språk som inte längre finns – i ett
klassifikationssystem – är även den intressant. 
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Disposition

I det följande kommer jag att redogöra för tidigare forskning på området. Därefter
kommer ett teoriavsnitt som behandlar olika aspekter av klassifikationsteori följt
av ett avsnitt om komparativ metod.

För att få en nödvändig bakgrund till mina två undersökningsobjekt kommer
sedan ett avsnitt om Melvil Dewey och bakgrunden och tillkomsten av Dewey De-
cimal  Classification (DDC),  följt  av  ett  avsnitt  om  Klassifikationssystem  för
svenska bibliotek – SAB-systemets – tillkomsthistoria och sammansättning och en
kortare redogörelse för de förändringar och revisioner de båda systemet genomgått
under åren.

För att få en nödvändig bakgrund till det komplexa ämnet forna Jugoslavien
och den nuvarande språksituationen, presenteras ett kort sammanfattande avsnitt
om statsbildningens historia och sammanbrottet under 1990-talet, samt ett avsnitt
som redogör för den sydslaviska språksituationen i stort och den serbokroatiska i
synnerhet.

Själva undersökningen kommer att vara en jämförelse av olika utvalda uppla-
gor av SAB och Dewey och kommer att redogöra för hur Jugoslavien respektive
dess avknopparstater, landets historia och slaviska språk har klassificerats över tid.

Därpå följer analys, diskussion och sammanfattning av resultaten samt käll-
och litteraturförteckning.

9



Tidigare forskning

Klassifikation

Per Nyströms avhandling Att göra historia. En kritisk studie av historieämnet som
kunskapsorganiserande system från  2011 är  en  studie  av  historieämnet  i  både
SAB och i DDC. Genom att betrakta bibliografiska klassifikationssystem som de-
lar av en bredare genre av systematiserade sammanställningar av vetande, och i
Nyströms fall, framställningar och översiktsverk av historisk karaktär, skriver han
om ett  vidgat  KOS-begrepp,  där  KOS står  för  kunskapsorganiserande system.2

Klassifikationen i SAB ställs mot den i DDC, även om Nyström uteslutande ägnar
sig åt avdelning K i SAB och avdelning 900 i DDC.

Monserrat  Arias magisteruppsats  SAB-systemet som svenskt kulturarv – En
jämförelse studie [sic] mellan två universella klassifikationssystem från 2007 är en
komparativ studie av huvudavdelningarna och avdelningarna för historia i SAB
och DDC. Utgångspunkten är klassifikationsteoretisk, men även en diskussion om
kulturarvets betydelse förs. Båda systemen reflekterar ideologiska diskurser och är
anpassade för de kulturer de uppstod i. Arias argumenterar mot en övergång till
DDC, delvis på grund av kulturarvsaspekten och dels på basis av kunskapsorgani-
sationen, som med en övergång till DDC inte innebär en övergång till ett ”bättre”
system i det avseendet.3

Joacim Hanssons doktorsavhandling  Klassifikation,  bibliotek och samhälle.
En kritisk hermeneutisk studie av ”Klassifikationssystem för svenska bibliotek”
från 1999 berör tillkomsten av SAB-systemet och är en närläsning av dess första
upplaga från 1921. Särskilt inledningen undersöks, i  vilken en förklaring ges till
varför kommittén som tillsattes för att skapa ett klassifikationssystem för svenska
bibliotek resonerade som den gjorde. Hansson ger en historisk bakgrund till beslu-
tet att utveckla ett eget inhemskt system snarare än att importera Deweys, och här-
leder det till de underliggande politiska och ideologiska föreställningar som rådde
i  Bibliotekssverige vid  den tiden.  Sockenbiblioteken,  folkrörelsebiblioteken,  de
vetenskapliga biblioteken och inflytandet från de anglosaxiska public libraries på-

2 Nyström, P (2011), Att göra historia. s. 17.
3 Arrias, M. (2007), SAB-systemet som svenskt kulturarv, s. 72.
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verkade föreställningarna om vad ett folkbibliotek ska vara och vilket deras hu-
vudsakliga syfte var. Hanssons bok tar grundligt upp inställning till DDC i SAB:s
första upplaga och diskuterar även vilken världsbild som ger sig till känna i de hu-
vudavdelningar och den inbördes ordning som ges i SAB (1921).

Francis L. Miksas bok The DDC, the Universe of Knowledge, and the Post-
Modern Library från 1998 redogör för utvecklingen av Deweys decimaklassifika-
tionssystem genom dess olika upplagor och revideringar samt diskuterar hur DDC
förhåller sig till rörelsen för vetenskaplig klassifkation av världen. DDC förhåller
sig till  den vetenskapliga klassifikationen passivt,  menar  Miksa,  och Dewey är
mer intresserad av ekonomism och praktikaliteter, än av de filosofiska grundvalar-
na för den vetenskapliga klassifikationen, när han utformar sitt system.4 Även den
moderna klassifikationsteorins framväxt berörs.

John Phillip Comaromis The Eighteen Editions of the Dewey Decimal Classi-
fication från 1976 analyserar och går igenom utvecklingen av och ändringarna i de
dittills arton utgåvorna av DDC. 

Hope A. Olsons The Power to Name: Locating the Limitis of Subject Repre-
sentation in Libraries från 2002 innehåller en poststrukturalistisk och feministisk
kritik av  den univeralitet som uttrycks i DDC och det osynliggörande av det eller
dem som hamnar utanför  systemets  uppställning och världsbild.  Olsons artikel
”Mapping  Beyond  Dewey's  Boundaries:  Constructing  Classificatory  Space  for
Marginalized Konowledge Domains” från 1998 handlar om hur marginaliserade
grupper  och kunskapsdomäner  oundvikligen får  en undsanskymd plats  i  DDC.
Alla klassifikationssystem kommer på något sätt att marginalisera och exkludera,
men Olson föreslår alternativa tillvägagångssätt för att synliggöra de osynliggjorda
genom att skapa ”paradoxical spaces” som senare kan leda till revisioner av syste-
met.5

Två uppsatser  som berör  SAB-systemets  syntesmöjligheter,  varav  den  ena
specifikt undersöker hyllan för språkvetenskap, är Therése Bengtzelius och Hanna
Sofi Davidssons magisteruppsats  SAB-systemets syntesmöjligheter. En undersök-
ning av klassifikationskoders struktur från 2001 och Eva Axelson och Linda Ax-
elssons magisteruppsats Syntes och struktur i SAB. En studie av avdelningen för
språkvetenskap genom den första, den fjärde och den sjunde upplagan från 2005.
Den förstnämnda behandlar syntesmöjligheter och tabeller för tilläggsbeteckningar
i SAB och dess utveckling över tid med hjälp av bland andra den indiske klassifi-
kationsteoretikern Ranganathans teorier och idéer. Den andra uppsatsen berör un-
gefär samma aspekter av klassifikationssystemet men med fokus på avdelningen
för språkvetenskap. Även här pekar resultaten på en utveckling av tilläggsbeteck-
ningar över tid.

4 Miksa, F. L. (1998), The DDC, the Universe of Knowledge, and the Post-Modern Library, s. 42 f.
5 Se Olson, H. A. (1998), ”Mapping Beyond Dewey's Boundaries”.

11



Övrig litteratur och översiktsverk

Mig veterligen finns inga studier gjorda på hur just klassifikationen av regionen
Jugoslavien har sett ut och förändrats. Joakim Liljengren har skrivit  en artikel,
”Tankar kring Kosovo, Kaukasien, crnogorski6 och klassifikation”,  publicerad i
Biblioteksbladet 2009, där han berör ämnet och särskilt intressant för denna upp-
sats är de delar som just berör Jugoslavien – dess stater och språk – ur klassifika-
tionssynpunkt.

Göran Berntssons Klassifikation enligt SAB-systemet är ett läromedel riktat till
bibliotekariestuderande som vill tillägna sig verktyg för att kunna klassificera efter
SAB-systemet. Bokens inledningskapitel kan fungera som en första inblick i SAB-
systemets uppbyggnad och även upplysningar om vad de olika revisionerna har in-
neburit står att finna. Boken utkom i samband med att den sjunde upplagan av
SAB-systemet utkom 1997 och har alltså åtskilliga år på nacken i bibliotekssam-
manhang.

Melvil Deweys egna förord till den första upplagan av DDC 1876, samt en ar-
tikel – "Decimal Classification Beginnings" –  som gavs ut i den av honom grun-
dade Library Journal 19207, i samband med att den tionde upplagan utkom, ger
insyn i hur Dewey resonerade vid DDC:s tillkomst.

Grosvenor Dawes biografi  Melvil Dewey: Seer: Inspirer: Doer från 1932 är
att  likna  vid  en jubileumsskrift  tillägnad den store reformatorn  och visionären
Melvil  Dewey. Förutom den beundrande och anekdotiska tonen är texten dess-
utom skriven enligt  de förenklade stavningsregler som Dewey lanserade i  The
Spelling Board. Boken innehåller rikligt med biografiska referenser, och Dawe har
fått tillgång till bland annat Deweys dagböcker och privata brev. Jag har i första
hand haft nytta av boken i bakgrundskapitlet om Dewey Decimal Classification.

Wayne Wiegands Irrepressible reformer från 1996 är en kritisk biografi om
Melvil Dewey som fokuserar mer på de många andra områden, förutom biblio-
teksfältet, som Dewey verkade inom och hade starka åsikter om, t.ex undervisning
och rättstavning.

Dewey Decimal Classification. A Practical Guide gavs ut i en reviderad ver-
sion i samband med den 21:a upplagan av DDC som utkom 1996. Den innehåller,
som titeln antyder, praktiska tips vid klassifikation enligt DDC och går grundligt
igenom de olika  tilläggstabellerna.  2010 utkom även  Dewey decimalklassifika-
tion: principer och tillämpning, en svensk översättning av Dewey decimal classi-
fication: principles and applications från 2003, i samarbete med Kungliga Biblio-
teket. Boken ger en uttömmande beskrivning av hur DDC skall användas och hur
systemet är uppbyggt. Inledningskapitlen om systemets tillkomst och bakgrund, i
båda de ovan nämnda verken, har varit användbara.

6 Montenegrinska. Montenegro heter på serbiska/montenegrinska Crna Gora (Svarta berget).
7 Artikeln återutgavs i Library Journal 1990, i samband med den tjugonde utgåvan av DDC som utkom 1989.
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Den kroatisk-amerikanske  historieprofessorn  Ivo  Banac'  bok  The  National
Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics från 1984 behandlar de natio-
nella rörelsernas uppkomst, och främst hur de olika nationella rörelserna förhöll
sig till den jugoslaviska tanken. Även om det var i det habsburgska Kroatien som
tanken om en sydslavisk identitet och stat växte fram så var det de facto Serbien
som kom att dominera och sätta sin prägel på det första Jugoslavien. Banac' bok
behandlar dock utvecklingen fram till  1921, när den jugoslaviska gemensamma
identiteten så att säga befästes rent intellektuellt genom bland annat gemensamma
ansträngningar,  bland ledande kroater,  slovener  och serber,  mot en  gemensam
skriftspråksnorm.

Historieprofessorn  John  Lampes  bok Yugoslavia  as  History:  Twice  There
Was a Country är en grundlig redogörelse för de både jugoslaviska staternas upp-
komst och utformning och vad som fick Jugoslavien att kollapsa i början av 1990-
talet.

Den norske professorn i slaviska språk vid Oslo universitet, Svein  Mønnes-
land, skrev i början av 1990-talet översiktsverket Før Jugoslavia og etter, vilket
fick utökade slutkapitel i en rad nyutgåvor, allt eftersom utvecklingen och krigen
fortskred på Balkan. Jag har använt mig av den fjärde upplagan från 1999. Boken
är en mycket bra första inblick i regionens historia och utveckling fram till Jugo-
slavienkrigen på 1990-talet. 

Mønnesland  har  även  sammanställt Bosnisk  kroatisk  serbisk  grammatikk
(2002) för studenter vid universitet och andra språkintresserade. De avdelningar
som övergripande berör språksituationen i forna Jugoslavien har varit särskilt an-
vändbara för denna uppsats. Även de listor över lånord och andra skillnader mel-
lan bosniska, kroatiska och serbiska har varit matnyttiga. Grammatikans uppställ-
ning följer inte den traditionella uppställningen vad gäller kasusböjningen, utan
applicerar en för nordiska läsare utvecklad uppställning, som kan förvirra en aning
om man samtidigt läser andra, mer traditionella grammatikböcker.

Roger Gyllin och Ingvar Svanbergs Slaviska folk och språk från 2000 ger en
illustrativ bild av de olika slaviska språkens karaktär och utseende. Avsnitten om
serbokroatiskan och  dess inbördes förhållande är informativa om än inte uttöm-
mande. Främst har jag använt mig av bokens avsnitt om de olika slaviska språk-
grenarna mer generellt.

I Language and Identity in the Balkans från 2011, går lingvistikprofessorn och
adjunkten i slaviska språk och litteraturer, Robert Greenberg, igenom språken som
förut gick under namnet serbokroatiska ur såväl historisk, lingvistisk som politisk
synpunkt. Boken ger en utmärkt bild över hur nationalistisk politik samverkar med
historia och språkhistoria för att skapa nya språk i regionen, samtidigt som Green-
berg tydligt redogör för både det som knyter språken samman och det som faktiskt
skiljer dem åt.
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Teori 

Klassifikationsteori

Klassifikationsteori har inom Bibliotek- och informationsvetenskap formulerats på
två skilda vis:  ett praktiskt och systeminriktat förhållningssätt som fokuserar på
klassifikationsens systematiska uppbyggnad och de problem som uppstår vid kon-
struktionen och utvecklandet av klassifikationssystem  och en mer teoretisk och
generaliserbar inriktningsom försöker utforska vad klassifikationen får för konse-
kvenser ”utöver de enskilda systemens konstruktion”.8 Till den senare inriktningen
hör även bland annat frågor om klassifikationens social konsekvenser. 

Som exempel på kritisk klassifikationsteori kan nämnas Hope A. Olson som
har sysslat med frågor om makt, marginalisering och genus i fråga om klassifika-
tionen i DDC. En annan framträdande forskare är exempelvis Jens-Erik Mai som
kritiskt granskar klassifikation i artiklar som ”The Modernity of Classification”
från 2011 och ”Classification in a Social World: Bias and Trust” från 2009. I den
senare diskuteras exempelvis hur klassifikationen ställer sig till relativism och det
faktum att alla klassifikationssystem uttrycker partiskhet (bias).9 Även Geoffrey C.
Bowkers och Susan Leigh Stars  tar i Sorting Things Out: Classification and its
Consequences från 1999 upp olika aspekter av vetenskaplig och mänsklig klassifi-
kation. Kapitlet om rasklassificering under apartheid i Sydafrika och omklassifice-
ringens sociala konsekvenser är ett tydligt exempel på klassifikations problematis-
ka sidor.10 

Jag har valt att anlägga ett mer praktiskt och systeminriktat perspektiv och an-
vänder mig därför nedan av den klassifikationsteori som fokuserar på detta. Detta
har att göra med att min undersökning i första hand skall söka svaret på hur för-
ändringar i verkligheten har påverkat systemet och inte vad systemet har för påver-
kan på verkligheten. Det senare är visserligen en mycket relevant och intressant
fråga, särskilt med tanke på de sociala och politiska sidorna av konflikterna på
Balkan och hur identitet formas, men jag bedömer dock att en sådan fråga blir all-

8 Hansson, J. (1999), Klassifikation, bibliotek och samhälle, s. 30.
9 Mai, J-E. (2009), ”Classification in a Social World: Bias and Trust”, s. 639.
1 0 Bowker, G. C. & Star, S. L. (1999), Sorting Things Out, s. 195-225.

14



deles för omfattande att söka svar på i denna uppsats, samtidigt som jag skall re-
dogöra för hur systemet förhåller sig till verklighetens förändrade villkor.

Det som i första hand intresserar mig i denna undersökning är alltså hur själva
systemen, sådana de är konstruerade, förhåller sig till  förändringar och korrige-
ringar och inte primärt varför de är konstruerade som de är. Vilka världsbilder
som har spelat roll vid skapandet av systemen är förvisso mycket intressant och
inverkar givetvis på hur klassindelningen ser ut, men det är här alltså främst syste-
mens mer praktiska utformning och utseende som kommer att beröras.

Från nedanstående  uppställning över  klassifikationssystems  beståndsdelar
kommer jag i den kommande undersökningen särskilt att använda mig av begrep-
pen klassindelning och  notation. Även  fasetter kommer att beröras,  även om de
inte förekommer lika frekvent. Delarna om fasetterade system och deras uppbygg-
nad tas med för att belysa en viktig riktning inom systeminriktad klassifikationste-
ori, som har haft påverkan även på många enumerativa system.

Brian Buchanans bok Theory of  Library Classification från 1979 har tillsam-
mans med relevanta kapitel i Jennifer Rowley och Richard Hartleys  Organizing
Knowledge: An Introduction to Managing Access to Information från 2008 fått ut-
göra grundstommen för redogörelsen nedan.

Varför klassifikation?

Att skapa kategorier för de ting och företeelser som omger oss är något helt grund-
läggande för det mänskliga lärandet. Att skapa taxonomier, att klassificera objekt i
vardagen utifrån deras likheter och olikheter, är någonting vi ägnar oss åt, vare sig
vi vill eller inte, hela tiden för att försöka strukturera världen omkring oss och för
att lättare försöka förstå den, göra den mer begriplig och orientera oss i den.11

Man kan vardagligt illustrera detta med hur  ett snabbköp är organiserat och
sedan försöka föreställa oss detsamma utan någon som helst systematisk ordning.
Det skulle ta onödigt mycket tid att göra sin inköp utan den.12 Brian Buchanan be-
skriver allmänt klassifikationens syfte som ”the act of grouping like things toget-
her”.13 Ett klassifikationssystem, fortsätter Buchanan, visar relationen mellan ting-
en och mellan klasser av ting. Resultatet av klassifikation blir en uppvisning (dis-
play) av ett nätverk eller ett mönster av relationer.14

Behovet av att arrangera en boksamling och problemen som medföljer upp-
kommer först när någon annan än den som samlat böckerna skall leta bland dem.
Det handlar ytterst om att bespara besökaren den tid det kommer att ta att behöva

1 1 Rowley, J. & Hartley, R. (2008), Organizing Knowledge. s. 172.
1 2 Brian Buchanan skriver  angående denna liknelse: ”without  classification,  supermarkets would be even
more unpleasant to use than they are with it” i Buchanan (1979), Theory of Library Classification, s. 11.
1 3 Buchanan, B. (1979), Theory of Library Classification, s. 9.
1 4 Buchanan, B. (1979), Theory of Library Classification, s. 9 f.
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gå igenom en stor samling böcker, för att finna något som man med en välfunge-
rande ordning kan förkorta.15 Man skall kunna återfinna vilket som helst dokument
man söker från hela samlingen så fort och så lätt som möjligt.16

För vem? 

Vem eller vilka är klassifikationssystemet till för? Skall det i första hand klargöra
för bibliotekarien hur ämnen hänger samman och skall klassificeras, och skapa ett
system för hylluppställning enligt vissa principer, för att  man  sedan, vid behov,
skall  kunna leta fram rätt material? Är det till för användaren av biblioteket som
själv skall kunna navigera så smidigt som möjligt?

Man måste inte ha ett klassifikationssystem för att ställa upp böcker i hyllor
på ett bibliotek. Man kan tänka sig uppställning efter dokumentets form: folianter
för sig, mindre böcker för sig. Detta var vanligt förr i tiden och har levt kvar i vis-
sa former. Folkbibliotek har ibland en särskild pockethylla där innehållet i böcker-
na kan variera men där det gemensamma är just den yttre formen. Bilderböcker i
större format kan hamna för sig, liksom exempelvis uppslagsverk och kartböcker.
Ett  bibliotek som ordnar sitt  bestånd i strikt  storleksordning med bokhöjd som
första bärande princip är dock inte särskilt vanligt.

Hylluppställning enligt färg (på bokryggen) är även en variant som, hur este-
tiskt tilltalande den än är, inte är en vanligt förekommande syn på bibliotek, men
förekommer säkerligen i en och annan privat boksamling av mindre omfång. An-
talet färger är inte heller särskilt många så grupperna kommer i en stor och växan-
de samling att bli väldigt stora.17 

En annan form för hylluppställning som förekommer är helt enkelt att ordna
samlingen  kronologiskt,  t.ex.  efter  tryckår  eller  inköpsdatum.  Numerus cur-
rens-systemet är exempel på ett liknande system. I till exempel stängda magasin,
där  allmänheten normalt inte har tillträde, behövs egentligen inget ämnesbaserat
uppställningssystem, utan det räcker att böckerna har ett unikt löpnummer som
finns katalogiserat så att bibliotekarierna lätt kan återfinna boken vid behov.

En uppställning efter upphovsman är betydligt mer hjälpsamt och ger oss fler
ledtrådar till bokens innehåll om upphovsmannen är känd för oss.18

Allra vanligast när det gäller klassifikationssystem är dock att man grupperar
och indelar samlingarna enligt ämne. Man brukar då tala om bibliografisk klassifi-
kation.

Bibliografisk klassifikation har enligt  Jennifer Rowley och Richard Hartley
två huvudsakliga funktioner:

1 5 Palmer, B. I. & Wells, A. J. (1951), The Fundamentals of Library Classification, s. 17.
1 6 Buchanan, B. (1979), Theory of Library Classification, s. 11.
1 7 Palmer, B. I. & Wells, A. J. (1951), The Fundamentals of Library Classification, s. 17.
1 8 Palmer, B. I. & Wells, A. J. (1951), The Fundamentals of Library Classification, s. 18.
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• den ger oss en översikt över ett visst ämne, och
• den möjliggör återvinningen av information om ett visst ämne, utan att be-

höva söka igenom en hel samling.19 

Ett klassifikationssystems uppbyggnad

Man kan skilja mellan allmänna och särskilda klassifikationssystem. Ett allmänt,
eller universellt system skall söka täcka in ”alla” ämnen, medan ett särskilt, eller
speciellt, system endast behandlar ett visst ämne eller område eller en specialsam-
ling.20

I det följande kommer jag att använda mig av en uppställning som återfinns i
Rowley och Hartleys Organizing Knowledge från 2008, för att tydliggöra klassifi-
kationssystemets  huvudsakliga  beståndsdelar.  De  punkter  som  tas  upp  i  ovan
nämnda verk återges här, för tydlighetens skull med siffror. Ett klassifikationssys-
temuppbyggnad består i huvudsak av: (1) klassindelning, (2) huvudklasser, (3) fa-
setter, (4) underfasetter, (5) notation, (6) alfabetiskt index.21 

Klassindelning

Enumerativa system
Att ett system är  enumerativt betyder att det är uppräknande och förtecknar alla
klasser som finns i ett system.22 Alla ämnen har sin givna plats i systemet. Enume-
rativa  klassifikationssystem är  hierarkiska  system som uttrycker  en  relation  åt
gången. En strikt hierarkisk struktur är upprepande och riskerar därför att skapa
långa notationskoder.23 Därför använder sig t.ex. det till största delen enumerativa
SAB-systemet, av s.k. sveprubriker, alltså avsteg från den hierarkiska uppbyggna-
den, för att förkorta notationen.24 Ett exempel på en sveprubrik kan hämtas från
SAB-systemets avdelning för språkvetenskap, avdelning F. Fb--Fr Indoeuropeis-
ka språk används i systemet för att indikera att dessa språk tillhör den indoeurope-
iska språkstammen, men det syns inte i notationen. En stor vinst med detta är, som
nämnts, att förkorta notationskoderna avsevärt.

Fasetterade (analytisk-syntetiska) system
Om enumerativa system kännetecknas av vad Rowley och Hartley betecknar som
”a top-down, deductive procedure applied to documents” så är fasetterade system

1 9 Fritt återgivet och översatt från Rowley, J. & Hartley, R. (2008), Organizing Knowledge. s. 172 f.
2 0 Rowley, J. & Hartley, R. (2008), Organizing Knowledge. s. 172.
2 1 Rowley, J. & Hartley, R. (2008), Organizing Knowledge. s. 175-188.
2 2 Buchanan, B. (1979), Theory of Library Classification, s. 27.
2 3 Rowley, J. & Hartley, R. (2008), Organizing Knowledge. s. 177.
2 4 Bertnsson, G. (1997), Klassifikation enligt SAB-systemet: ett läromedel, s. 10.
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konstruerade i ”an inductive bottom-up manner”.25 Istället för att leta efter en på
förhand given plats i systemet (som i ett enumerativt) så analyserar man ämnets
aspekter (fasetter) och kombinerar dessa aspekter utifrån listor som finns återgiv-
na i systemet. Ett ämne måste först analyseras för att man skall kunna utröna vilka
aspekter som bör kombineras för att bäst beskriva ett dokument. 26 De är syntetiska
på så vis att olika fasetter kombineras ur de listor med fasetter som finns. 27 Det är
alltså mycket enklare att lägga till en ny klass inom en fasett i ett fasetterat system
utan att behöva ändra på omkringliggande klasser. I ett enumerativt system måste
varje ny klass få en specifik plats i hierarkin.28

Huvudklasser
Huvudklasserna sammanfaller ofta med de grundläggande vetenskapliga discipli-
nerna. Melvil  Dewey tänkte först ut sitt  decimalsystem och passade därefter in
klasserna i det.29 I hans fall var formen given och huvudklasserna, av nödvändig-
het, begränsade till tio. Ett fasetterat system behöver ha breda huvudklasser – pri-
märfasetter – att välja bland.30

Fasetter och underfasetter
Underfasetterna och deras uppställningsordning måste vara på förhand fastställd i
systemet. Buchanan skriver att de grundläggande klasserna i ett fasetterat system
brukar kallas foci (pluralis av focus): ”Foci are organised to form 'facets'; a facet
consists of all the foci which are kinds of the same thing, and that thing gives the
facet its name”.31 Grupperingar av  foci inom en given fasett kallas  underfasetter.
Buchanan skriver vidare att "a subfacet is defined as a set of foci produced by the
application of one characteristic of division”.32 Ett exempel på en fasett skulle kun-
na vara Byggnader, bestående av foci som kyrkor, skolor, stenbyggnader, timmer-
byggnader etc. Inom fasetten  byggnader kan man gruppera foci efter, i vårt fall,
exempelvis material och användningsområde. Kyrkor och skolor skulle då hamna
under  underavdelningen/subfasetten  användningsområde,  medan  sten-  och  tim-
merbyggnader skulle hamna under material.33

Citationsordning
Citationsordningen är den ordning enligt vilken ämnena ett dokument behandlar
(om det behandlar flera) skall ordnas. Den indiske klassifikationsteoretikern Ran-

2 5 Rowley, J. & Hartley, R. (2008), Organizing Knowledge. s. 175 f, 178.
2 6 Buchanan, B. (1979), Theory of Library Classification, s. 27.
2 7 Buchanan, B. (1979), Theory of Library Classification, s. 28.
2 8 Buchanan, B. (1979), Theory of Library Classification, s. 34.
2 9 Rowley, J. & Hartley, R. (2008), Organizing Knowledge. s. 208.
3 0 Rowley, J. & Hartley, R. (2008), Organizing Knowledge. s. 181.
3 1 Buchanan, B. (1979), Theory of Library Classification, s. 45.
3 2 Buchanan, B. (1979), Theory of Library Classification, s. 45 f.
3 3 Buchanan, B. (1979), Theory of Library Classification, s. 46.
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ganathan och tillika skaparen av ett eget uteslutande fasetterat klassifikationssys-
tem, Colon Classification (CC), föreslog följande citeringsordning i sin Elements
of Library Classification från 1962:  Personality –  Matter –  Energy –  Space –
Time, vanligen förkortat PMEST.34 

Fileringsordning 
I vilken ordning skall fasetterna komma? Buchanan menar att det är ämnet som
avgör fileringsordningen och att den därför skiljer sig åt ämnen emellan. Han ger
ändå följande förslag:  kronologisk ordning,  utvecklingsordning,  rumslig/spatial
ordning, ökande komplexitet och ökande storlek.35 

Rowley och  Hartley förslår följande inbördes ordning, vilken skiljer sig en
aning från Buchanans: kronologi, evolution, ökande storlek och komplexitet, spa-
tialitet/rumslighet.36 Ranganathan talade om ”canonical  order”, en ordning god-
känd av ämnesexpert på området.37 En regel bör vara att bredare klasser filerar före
smalare.  Fileringsordningen följer  sedan  inversionsprincipen,  vilket  betyder  att
den  minst  kännetecknande  aspekten  listas  först  och  den  mest  kännetecknande
sist.38 

Exempelvis skulle vi kunna säga att citationsordningen för litteraturfasetten är
ursprung - period - litterär form - litterär rörelse. Fileringsordningen skulle då bli
att gå från det generella till det specifika och utforma en klassifikation som börjar
med  litterär  rörelse  och  fortsätter  med  litterär  form,  period och  slutligen  ur-
sprung.39

Notation
En notations längd påverkar i stor grad hur väl den fungerar att kopiera, ställa upp
böcker i hyllor efter och memoreras av användaren. Ju kortare notationen är, desto
enklare  är den  att memorera. Här kan man se att ett alfabetiskt system har fler
möjligheter till huvudklasser än ett numeriskt och därför torde koderna relativt sett
vara kortare i exempelvis SAB-systemet jämfört med DDC, helt enkelt eftersom
det finns fler bokstäver till antalet än siffror.40 Å andra sidan är siffrorna 0-9 väl-
kända för de allra flesta människor, medan just det svenska alfabetet inte kanske
är givet för människor med andra alfabet som grund.41

DDC är ett exempel på ett klassifikationssystem med  ren notation (om man
bortser från punkten som följer efter de tre första siffrorna för att underlätta för
3 4 Miguel Benito föreslår översättningen Personlighet – Materia – Energi – Plats – Tid. Benito, M. (2001),
Kunskapsorganisation, s. 115 f.; Buchanan, B. (1979), Theory of Library Classification, s. 39.
3 5 Buchanan, B. (1979), Theory of Library Classification, s. 40.
3 6 Rowley, J. & Hartley, R. (2008), Organizing Knowledge. s. 182.
3 7 Buchanan, B. (1979), Theory of Library Classification, s. 41.
3 8 Rowley, J. & Hartley, R. (2008), Organizing Knowledge. s. 183.
3 9 Rowley, J. & Hartley, R. (2008), Organizing Knowledge. s. 184.
4 0 Rowley, J. & Hartley, R. (2008), Organizing Knowledge. s. 185.
4 1 Bokstaven å kommer exempelvis sist i det norska alfabetet, efter deras motsvarigheter till ä och ö  (æ och
ø). Det kyrilliska alfabetet har t. ex. en helt annan ordning än det latinska.
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minnet, men som i sig inte betyder någonting) och SAB är ett exempel på ett sys-
tem med blandad notation.42 En fördel med blandad notation är att det ger än läng-
re notationsbas eftersom fler symboler kan användas – koderna blir alltså kortare.43

4 2 Benito, M. (2001), Kunskapsorganisation, s. 117.
4 3 Buchanan, B. (1979), Theory of Library Classification, s. 75.
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Metod och material

För att undersöka skillnader och likheter i SAB och DDC kommer jag att använda
mig av komparativ metod, och det kommer att röra sig om en textstudie om man
utgår från att en skriven manual för ett klassifikationssystem är en text.44 I denna
uppsats kommer jag att jämföra olika upplagor av SAB och DDC för att illustrera
hur klassifikationen såg ut när staten Jugoslavien existerade och vad som har hänt
efter dess sammanbrott. Här blir det intressant att följa det äldre systemet (DDC)
som skapades före Jugoslaviens tillkomst.  SAB tillkom 1921, efter  det att  den
första sydslaviska staten utropats.

Thomas Denk skriver i Komparativ metod – förståelse genom jämförelse om
hur man kan använda komparativa metoder inom statskunskapen för att jämföra
olika länder. Man kan använda komparativ metod för ”att få förståelse för politis-
ka system, deras uppbyggnad, orsaker och betydelser”45. Detta gäller för statskun-
skap men kan i en utökad betydelse även appliceras på min undersökning. De kri-
terier och begrepp Denk rör sig med kan även vara behjälpliga vid min jämförelse
av två klassifikationssystem. Byter man ut ”politiska system” mot ”klassifikations-
system” i citatet ovan så kommer man närmare min uppsats fokus.

Denk skriver om tre typer av komparativa studier: beskrivande studier, förkla-
rande studier och predikationsstudier.46 Jag kommer att göra en mestadels beskri-
vande undersökning.

I  kapitlet  om undersökningsdesign finns fem frågor som Denk anser att en
komparativ studier bör grundas i och de kan sammanfattas  som: a) vilka egenska-
per, b)  vilka objekt, c)  vilka fall och d)  vilka tidsperioder som skall undersökas,
samt e) hur underlaget skall insamlas.47  

Jag kommer med utgångspunkt i ovan nämnda uppställning i det följande att
undersöka a) klassifikationen (främst notationen) av forna Jugoslaviens stater och
de aktuella sydslaviska språken, b) de två klassifikationssystemen SAB och DDC,
c) avdelningarna för språk, historia och geografi i respektive system, d) tiden före
och efter 1918 (det första Jugoslavien),  tiden efter 1945 (det andra Jugoslavien)
och tiden efter 1991 (Jugoslaviens upplösning).

4 4 Jämför Joacim Hansson metodologiska resonemang i Hansson, J. (1999), Klassifikation, bibliotek och sam-
hälle, s. 70.
4 5 Denk, Thomas (2002), Komparativ metod, s. 8.
4 6 Denk, Thomas (2002), Komparativ metod. s. 8.
4 7 Denk, Thomas (2002), Komparativ metod. s. 32
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Underlaget för min jämförelse är utvalda tryckta upplagor av SAB och DDC
samt de elektroniska versionerna, som också är de senaste upplagorna, av de bäg-
ge systemen (eSAB och WebDewey).

För att svara på den sista punkten, hur materialet skall insamlas, skall jag ne-
dan redogöra för de upplagor jag har valt att undersöka och varför.

För DDC blir den allra första utgåvan från 1876 (DDC1) aktuell samt den när-
mast efter 1918, vilken är den tionde upplagan från 1919 (DDC10). Den 18:e upp-
lagan från 1965 (DDC17), samt den 19:e upplagan från 1979 (DDC19), används
för att för att se vad som eventuellt ändrats efter andra världskriget. De upplagor
som jag kommer att använda mig av för att visa på förändring i klassifikationen
efter  Jugoslaviens  sammanbrott  1991  är  den  tjugoförsta  upplagan  från  1996
(DDC21), den tjugoandra från 2003 (DDC22) och den senaste uppdaterade versio-
nen från WebDewey – vilken jag har tillgång till genom Uppsala universitetsbibli-
otek.

Vad beträffar SAB så kom ju den första upplagan ut 1921 (SAB1) och därmed
efter första världskrigets slut och det första Jugoslaviens uppkomst. Den fjärde,
starkt reviderade, upplagan från 1956 (SAB4) används för att se på eventuella för-
ändringar efter andra världskrigets slut. Även upplagorna från 1972 (SAB5) och
1984 (SAB6) kommer att undersökas. Slutligen så kommer den sjunde upplagan
från 1997 (SAB7), den åttonde från 2006 (SAB8) och eSAB från 2013 att under-
sökas för att se på utvecklingen under 1990-talet.

I ovannämnda upplagor kommer jag alltså att titta närmare på hur Jugoslavi-
en, dess delrepubliker och avknopparstater samt hur serbokroatiskan har klassifi-
cerats i huvudavdelningarna Språkvetenskap, Historia och Geografi. I SAB mot-
svaras dessa av varsin huvudavdelning (F Språkvetenskap, K Historia och N Geo-
grafi och lokalhistoria), medan DDC samlar Geografi och Historia under samma
huvudavdelning (400 Language, 900 History & geography). 

I DDC får man notationen för Geografi genom att kombinera 910 med num-
mer från Table 2 – Areas (T2), som i sin tur tar sina nummer från avdelningen för
Historia (930-990). Även i SAB hör avdelning K och N tätt samman och uppställ-
ningarna på K motsvarar i stort de i N.48

Jag kommer på grund av närheten mellan avdelningarna för Historia och Geo-
grafi att behandla dem under samma rubrik och i mesta möjliga mån utforma ta-
beller som ställer upp ämnena sida vid sida. 

Eftersom slovenskan och makedoniskan båda är slaviska språk som hade offi-
ciell  status  i  respektive  delrepublik under det  andra Jugoslavien  mellan  1945–
1991, så kommer jag även att ta med dem i redovisningen. Däremot kommer jag

4 8 T.ex. Knb –  Historia: Balkanländerna: Jugoslavien och Nnb – Geografi och lokalhistoria: Balkanländerna:
Jugoslavien. I DDC: 914.97 History and geography: Geography and travel: Europe: Other parts of Europe:
Serbia, Croatia, Slovenia, Bosnia and Hercegovina, Montenegro, Macedonia och 949.7 History and Geograp-
hy: History of Europe: Other parts of Europe:  Serbia, Croatia, Slovenia, Bosnia and Hercegovina, Monteneg-
ro, Macedonia. (se WebDewey  > Main classes; eSAB )
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inte att beröra bulgariskan, trots att den hör till de sydslaviska språken. Tabellerna
skulle bli för omfattande och det hör en annan, utökad undersökning till. Jag moti-
verar mitt val av slovenskan och makedonskan med att Slovenien och Makedoni-
en var delrepubliker i Jugoslavien, medan Bulgarien, under tidsperioden, var en
självständig stat.

Albanskan utelämnas här, trots att den talas i Kosovo och i delar av södra Ser-
bien, helt enkel på grund av att det inte är ett slaviskt språk. 
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Bakgrund

DDC 

Deweys decimalklassifikation, eller  Dewey Decimal Classification and Relative
Index som det också heter, är och förblir synonymt med dess skapare, den ameri-
kanske biblioteksmannen,  reformatorn  och mångsysslaren Melvil  Dewey.  Hans
fullständiga namn var egentligen Melville Louis Kossuth Dewey, men han ändrade
och förkortade det i tjugoårsåldern.49 Detta var ett led i hans allomfattande ekono-
miska syn på tillvaron, vilket även skulle resultera i engagemang för införande av
metersystemet i USA och reformarbete för att förenkla stavningen av det engelska
språket.50

Dewey föddes i Adams Center, Jefferson County, New York 1951 i en reli-
giös och strävsam men bitvis ekonomiskt ansatt familj.51 Detta med att hushålla
och "tänka ekonomiskt" kom att spela en stor roll för mycket av det som Dewey
kom att ägna sig åt senare i sitt liv. Fred Lerner beskriver Dewey som "[a]n ear-
nest young man from rural upstate New York [who] had a lifelong passion for ra-
tionality and efficiency".52

I unga år var han bland annat aktiv medlem i den amerikanska nykterhetsrö-
relsen och även en stor beundrare av det franska metersystemet, som han tyckte
var logiskt och lätt  att  lära – dessutom byggde det på decimaler, vilket inte är
ovidkommande för utformningen av Deweys eget klassifikationssystem för biblio-
teket i Amherst College, det som senare skulle bli DDC.53

Dewey begav sig så småningom till Amherst för att läsa på college och börja-
de där, efter inte så lång tid, engagera sig i collegebiblioteket och erbjöd sig att
börja arbeta i det, vilket han även gjorde, inledningsvis utan att ta ut någon lön.54

4 9 Dawe, G. (1932), Melvil Dewey, s. 17.
5 0 Se t.ex. Chan, L. M. & Mitchell, J. S. (2010) Dewey decimalklassifikation, s. 20.
5 1 Wiegand, W. A. (1996), Irrepressible Reformer, s. 4 ff..
5 2 Lerner, F. (2009), The Story of Libraries, s. 120.
5 3 Dawe, G. (1932),  Melvil Dewey, s. 35.  Melvil Dewey skriver om metersystemet i "Decimal Classification
Beginnings": "Nearly all the world now uzes the metric system just as they finaly abandoned roman numerals
for the simple decimal arabic", (s. 87) 1876, samma år som det första decimalklassifikationssystemet utkom i
skrift grundade han American Metric Bureau.
5 4 Dawe, G. (1932), Melvil Dewey, s. 47 ff.
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Bibliotek i Amherst College använde sig vid den tiden av fast hyllplacering
(fixed location) där böcker placerades och fick sin klassifikation efter den hylla de
stod i. När hyllutrymmet tog slut fick klassifikationen göras om och detta irritera-
de Dewey.55 I  artikeln "Decimal Classification Beginnings" från 1920 skriver han:

In visiting over 50 libraries, I was astounded to find the lack of efficiency, and waste of time
and money in constant recataloging and reclassifying made necessary by the almost universal-
ly fixt system where a book was numbered according to the particular room, tier and shelf
where it chanced to stand on that day, insted of by class, division and section to which it be-
longd yesterday, today and forever.56

Istället ville Dewey söka effektivisera denna process genom att ge böcker en rela-
tiv placering (relative location) så att böckerna fick en placering och en intellektu-
ell plats i ett klassifikationssystem, snarare än en fysisk plats i ett bibliotek.57 På så
vis kunde man klassificera och katalogisera en bok en gång för alla, och slapp
göra om det varje gång böcker behövdes flyttas till nya hyllor samt kunde ha en li-
kadan klassifikation i en mängd bibliotek och på så vis spara arbete och tid. 

Sin revolutionerande idé om decimalklassifikationen fick han slutligen, enligt
egen utsaga, under en predikan då han plötsligt hoppade upp och nästan utropade
"Eureka"!

The first essential of the solution must be the greatest possible simplicity. The proverb said
'simple as a, b, c,' but stil simpler than that was 1,2,3. [...] the solution flasht over me so  that I
jumpt in my seat and came very near shouting 'Eureka!' It was to get absolute simplicity by
using the simplest known symbols, the arabic numerals as decimals, with the ordinary signifi-
cance of nought, to number a classification of all human knowledge in print[...]58

Han började arbeta på systemet för Amherst  College bibliotek 1873 och i maj
samma år presenterade han sin första plan för decimalklassifikationssystemet, en-
dast tjugoett år gammal.59

 År 1876 publicerades  A Classification and Subject Index for Cataloguing
and Arranging the Books and Pamphlets  of  a Library  (DDC1) för användning
även för andra bibliotek.60 Världens samlade kunskap skulle nu samlas i tio huvud-
kategorier (classes),  som i  sin  tur kunde delas upp i  tio  underkategorier (divi-
sions), som även de kunde uppdelas i tio ytterligare kategorier (sections) och så vi-
dare. Varje decimalsiffra "renders greater detail for the context of the book and
places it next to other books of the same related topic".61

De tio klasserna, hundra divisionerna och tusen sektionerna som förekom i
DDC1 hade Dewey, med hjälp av lämpliga professorer inom olika ämnen, utarbe-

5 5 Chan, L. M. (red.) (1996), Dewey Decimal Classification: A Practical Guide, s. 2.
5 6 Dewey, M. (1990), "Decimal Classification Beginnings", s. 88.
5 7 Chan, L. M. (red.) (1996), Dewey Decimal Classification: A Practical Guide, s. 2 f.
5 8 Dewey, Melvil (1990), "Decimal Classification Beginnings", s. 88.
5 9 Dawe, G. (1932), Melvil Dewey, s. 49.
6 0 Chan, L. M. (red.) (1996), Dewey Decimal Classification: A Practical Guide, s. 2.
6 1 Chan, L. M. (red.)  (1996), Dewey Decimal Classification: A Practical Guide, s. 3 f.
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tat  efter  en  inverterad  baconsk  uppställning.62 Den  engelske  filosofen  Francis
Bacon (1561 – 1626) hade i The Advancement of Learning från 1605 delat upp all
mänsklig kunskap i  History (memory),  Poesy (imagination) och  Philosphy (rea-
son) med tillhörande underavdelningar.63 Dewey placerade således filosofin i den
första klassen, litteratur i den åttonde och historia i den nionde och sista. Däremel-
lan placerade han de återstående huvudklasserna. Francis L. Miksa menar dock att
det inte var hänsyn till den filosofiska traditionen i första hand som spelade in vid
skapandet av systemet, utan snarare eknomistiska och praktiska hänsyn.64

DDC har reviderats en hel del genom åren. Den andra upplagan utkom 1885
och var grundligt reviderad och kraftigt utökad och har legat som grund till kom-
mande revisioner. Efter Deweys död 1931 utkom en  Memorial Edition, DDC13
från 1932, som var den första att bära hans namn i titeln.65 Efter en rad misslycka-
de ändringar som sedan återkallades, revitaliserades DDC på 1960- och 70-talet,
bland  annat  genom  att  områdestabellen  utvecklades  avsevärt.  Stegen  mot  ett
mycket mer utvecklat fasetterat system togs under Benjamin A. Custers redaktör-
skap under  1970-talet  och flera nya tabeller  tillkom. DDC utkom nu också  för
första gången i tre volymer. Arbetet mot att integrera DDC i en elektronisk utgåva
har pågått ända sedan början av 1990-talet och idag finns WebDewey med ett ut-
vecklat söksystem att tillgå för bibliotek runt om i världen.66

DDC förblir ett mestadels enumerativt system med ett stort inslag av fasetter i
form av de många hjälptabeller som går att applicera på grundnotationen. Notatio-
nen är ren och endast siffror används. Punkten som läggs till efter den tredje siff-
ran betyder i sig ingenting.

Den första versionen av Dewey Decimal Classification från 1876 hade de tio
huvudavdelningarna nedan till vänster, till höger ges dagens uppställning i Web-
Dewey:67 

Tabell 1.  DDC:s huvudavdelningar

Notation Ämne i DDC1 (1876) Ämne i WebDewey (2014)

000 (General) Computer science, information & general works

100 Philosophy Philosofy and psychology

200 Theology Religion

300 Sociology Social sciences

400 Philology Language

6 2 Dewey, M. (1990), "Decimal Classification Beginnings", s. 89.
6 3 Lerner, F. (2009), The Story of Libraries, s. 120.
6 4 Miksa, F. L. (1998), The DDC, the Universe of Knowledge, and the Post-Modern Library, s. 42 f.
6 5 Chan, L. M. & Mitchell, J. S. (2010), Dewey decimalklassifikation, s. 20.
6 6 Chan, L. M. & Mitchell, J. S. (2010), Dewey decimalklassifikation, s. 20 f.
6 7 1920 skriver Dewey: "if we cud start anew today we shud mak varius changes, e.g., abandon the Baconian
order theory and transpose classes 4 and 9 so that history wud follow sociology and philology wud stand nest
literature". Se Dewey, M. (1990), "Decimal Classification Beginnings", s. 90. När man införde DDC i Dan-
mark införde man de facto en liknande förändring. Se not 75.
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500 Natural Sciences Science

600 Useful Arts Technology

700 Fine Arts Arts & recreation

800 Literature ---

900 History History & geography

Källa: Dewey, M. (1876), A Classification and Subject Index for Cataloguing and Arranging the
Books and Pamphlets of a Library, ej pag.; WebDewey > Main classes.

SAB

Det svenska SAB-systemets uppkomst är intimt sammankopplat med de svenska
folkbibliotekens utveckling under de första decennierna under början av 1900-ta-
let. Föregångarna på svensk mark fanns i sockenbiblioteken och de olika folkrö-
relsebiblioteken. Sockenbiblioteket var en offentlig institution som organisatoriskt
var kopplad till folkskolan och statskyrkan.68 De olika folkrörelsebiblioteken rikta-
de sig i första hand till sina respektive medlemmar och målgrupper.

Tanken om allmänna bibliotek riktade till folket var inte ny och inspirationen
kom från de anglosaxiska public libraries och främst utvecklingen i USA. Redan
1852 skrev den inflytelserike folkbildaren P. A. Siljeström en bok om en resa till
Amerika där han entusiastiskt presenterade den amerikanska folkbiblioteksrörel-
sens idéer och även propagerade för genomförandet av dessa tankar i Sverige.69

1905 ges de första statsbidragen till folkbiblioteksverksamhet och sockenbib-
lioteken kommer att bli den institution som ligger till grund för folkbiblioteken. 70

Målsättningen var att ”skapa ett enhetligt allmänt bibliotekssystem som vänder sig
till hela befolkningen”.71 Folkbibliotekspionjären Valfrid Palmgren förespråkade i
detta sammanhang termen allmänna bibliotek och inte  folkbibliotek, vilka kunde
förknippas med enbart den kroppsarbetande befolkningen – folket – och föredrog
därför en term mer i linje med de anglosaxiska public libraries.72 1912 revideras
statsbidragen grundligt efter att den första stora folkbiblioteksutredningen genom-
förts året innan och det tillsätts statliga bibliotekskonsulenter för att övervaka för-
delningen av det nyinrättade statsbidraget och folkbibliotekens verksamhet.73

Med den amerikanska biblioteksorganisationen ALA (American Library As-
sociation) som förlaga hade allmänna biblioteksföreningar skapats i Finland 1910
och Norge 1913 och senare följde även Danmark 1917. I Sverige tas de första ini-
tiativen till en allmän biblioteksorganisation i skolbibliotekariekretsar och fram till

6 8 Hansson, J. (1999), Klassifikation, bibliotek och samhälle, s. 95 (not 230, s. 277).
6 9 Hansson, J. (1999), Klassifikation, bibliotek och samhälle, s. 79.
7 0 Hansson, J. (1999), Klassifikation, bibliotek och samhälle, s. 97 f.
7 1 Hansson, J. (1999), Klassifikation, bibliotek och samhälle, s. 95.
7 2 Hansson, J. (1999), Klassifikation, bibliotek och samhälle, s. 95.
7 3 Hansson, J. (1999), Klassifikation, bibliotek och samhälle, s. 77, 86.
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1915 förs diskussioner om hur en sådan skulle kunna se ut. I januari 1915 hålls ett
allmänt biblioteksmöte i Stockholm vilket resulterar i bildandet av  Sveriges All-
männa Biblioteksförening  (SAB) och föreningen håller sitt första konstituerande
årsmöte i augusti samma år.74

1917, två år efter det att SAB bildats tillsätts en kommitté ”'med uppdrag att
utarbeta ett för folk- och skolbibliotek samt andra med dem jämförliga bibliotek
lämpligt  katalogsystem,  innefattande  anvisningar såväl  för boktitlarnes  förteck-
nande som för arbetenas klassificering'”.75 

År 1921 utkommer så  Klassifikationssystem för svenska bibliotek  som för-
utom ett förklarande inledningskapitel, där bakgrunden till systemets tillkomst och
utseende berörs, innehåller de 22 huvudavdelningarna och därtill  hörande under-
avdelningar, samt anvisningar om hur systemet skall användas. Kommittén har,
står det i inledningen, haft ”68 sammanträden åsyftandes klassifikationssystem”.76

Det står klart att man har övervägt Deweys decimalsystem men avfärdat det av en
mängd skäl. Deweys system har varit på tapeten i och med att det har införts i
oförändrad form i Norge och i en omarbetad version i Danmark och faktiskt an-
vänds i ytterst begränsad omfattning även på vissa bibliotek i Sverige.77

Först och främst är man bekymrad över den undanskymda plats Sverige får i
DDC. Deweys system är anpassat efter amerikanska förhållanden och är ”ej utan
vidare fullt  lämpligt  för andra länder,  då det t.ex.  för svensk historia,  geografi
o.s.v. behövs långa signaturer med decimaler”.78 Detta var inte helt okända tanke-
gångar. 1916 recenserade den namnkunnige biblioteksmannen Fredrik Hjelmqvist
en bok om biblioteksskötsel som förordade införandet av DDC med följande ord

[...]de svårigheter som faktiskt möta vid tillämpningen av Deweys system i ett land som Sveri-
ge, vilket fått sig anvisat en plats så långt ned [i den geografiska indelningen], att litteratur an-
gående detsamma oftast måste betecknas med fyra, fem eller fler siffror. [...]både barnbiblio-
teket i Stockholm och stadsbiblioteket i Malmö har ansett sig böra vidtaga vissa modifikatio-
ner[...]79 

Joacim Hansson menar att den retorik som utvecklats i de övergripande folkbibli-
oteksdiskussioner som föregrep utformandet av ett nytt svenskt klassifikationssys-
tem bland annat syftade till ”att främja en ny typ av nationell självkänsla”.80 Syste-
met var trots allt riktat till en svensk allmänhet och betonandet av Sveriges plats
var central.  Man leker med tanken, att  likt  Danmark, omarbeta systemet så att

7 4 Hansson, J. (1999), Klassifikation, bibliotek och samhälle, s. 112 f.; (not 275, s. 280)
7 5 Klassifikationssystem för svenska bibliotek, (1921), s. 3.
7 6 Klassifikationssystem för svenska bibliotek (1921), s. 3.
7 7 Deweys system användes t.ex. på stadsbiblioteket i Malmö och barnbiblioteket i Stockholm. Hansson, J.
(1999), Klassifikation, bibliotek och samhälle, s. 12, 122; Klassifikationssystem för svenska bibliotek (1921),
s. 5.
7 8 Klassifikationssystem för svenska bibliotek, (1921), s. 5.
7 9 Ur Biblioteksbladet, återgivet i Hansson, J. (1999), Klassifikation, bibliotek och samhälle, s. 128.
8 0 Hansson, J. (1999), Klassifikation, bibliotek och samhälle, s. 128.
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Sverige kommer högre upp i hierarkin, men avfärdar den idén med att systemets
internationella karaktär då försvinner.81

Trots att man tillmäter Deweys siffersystems enkelhet vid användning ett visst
värde så anser man det inte vara mer överskådligt än ett bokstavssystem. Man är
också missnöjd med de disparata sammanförandena av mycket olika ämnen som
bland annat sker under avdelning 600 Praktiska yrken i DDC och vill, som man
skriver, ”undvika en onaturlig sammankoppling av olikartade ämnen”.82 Huvudka-
tegorierna i ett alfabetiskt system kommer även att bli fler än Deweys tio. Avgö-
rande blir argumentet att man i det nya systemet tar hänsyn och anknyter till en
äldre svensk bibliotekspraxis som i sin tur ”vilar på i det stora hela samma klassi-
fikation som de vetenskapliga bibliotekens gemensamma accessionskatalog”.83

Tidigare hade två typer av system löpt sida vid sida på svenska bibliotek; en
folklig alfabetisk och notationslös akademisk.84 Från 1850-talet och framåt hade så
kallade mönsterkataloger använts på ”folkliga bibliotek” och  av sockenbibliote-
ken. Dessa kompletterades även av studentföreningarna Verdandis och Heimdals
klassifikationssystem som utformades med inriktning mot folkrörelsernas biblio-
tek.85 Både dessa var alfanumeriska och använde blandad notation. Heimdals sys-
tem hade 13 huvudavdelningar (A-M) och underavdelningar betecknades av siff-
ror. Verdandis system hade 14 huvudavdelningar med romerska siffror (I-XIV)
och underavdelningar med både siffror, parenteser och gemener.86 Som ett exem-
pel på folkrörelsekaraktären kan nämnas att det inte var helt ovanligt att nykter-
hetsfrågan fick en särbehandling och en framträdande plats i dessa äldre system.87

Inom akademien var det vanligt med förkortningar av ämnesbeteckningar – Histo-
ria = Hist. -, vilket exempelvis användes vid Kungliga biblioteket i Stockholm.88

Den accessionskatalog som det hänvisas till hade faktiskt en numerisk nota-
tion. Det hade utvecklats från 1886 och hade vid SAB-systemets tillkomst 31 av-
delningar. Tidigare nämnde Fredrik Hjelmqvist utarbetade Grundkatalogen (GK)
ur Accessionskatalogen89 (AK) på 1910-talet och ersatte då den numeriska notatio-
nen med en konsekvent  dito. GK publicerades 1915 och nydanade var då de teo-
retiska ansatser som fanns i  t.ex.  de,  av Dewey influerade,  parallellindelningar

8 1 Klassifikationssystem  för  svenska  bibliotek, (1921), s.  5. Förutom detta  kastade  danskarna  om bland
huvudavdelningarna. Man delade på Geografi och Historia i avdelning 9 och placerade Geografi i avdelning
4  (som innehöll  Språk).  Språk flyttade  man istället  till  avdelning  8,  och  slog  alltså  samman  Språk och
Litteratur i den avdelningen. Således fick man: 4 Geografi, 8 Språk & Litteratur och 9 Historia. Se Hansson,
Joacim (2012), Folkets bibliotek?, s. 134.
8 2 Klassifikationssystem för svenska bibliotek (1921), s. 5 f.
8 3 Klassifikationssystem för svenska bibliotek (1921), s. 6.
8 4 Hansson, J. (1999), Klassifikation, bibliotek och samhälle, s. 132.
8 5 Hansson, J. (1999), Klassifikation, bibliotek och samhälle, s. 133 f.
8 6 Hansson, J. (1999), Klassifikation, bibliotek och samhälle, s. 134 ff.
8 7 Hansson, J. (1999), Klassifikation, bibliotek och samhälle, s. 137.
8 8 Hansson, J. (1999), Klassifikation, bibliotek och samhälle, s. 138.
8 9 Sveriges offentliga biblioteks accessionskatalog. Klassifikationssystem för svenska bibliotek (1921), s. 7.
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som fanns mellan olika avdelningar ”vilket vi för första gången i ett svenskkon-
struerat system möter i GK”.90

Den fjärde upplagan av SAB från 1956 reviderades kraftigt för att även kunna
användas vid vetenskapliga bibliotek. Hänvisningar finns till  motsvarande nota-
tion i DDC och i UDK. Den sjätte upplagan från 1984 var även den kraftigt revi-
derad och introducerade en mängd sveprubriker och anvisningar.91

SAB-systemet är liksom DDC ett enumerativt system med stora inslag av fa-
setter i  form av de många tilläggstabeller som finns och har  utvecklats  genom
åren. Notationen är blandad. SAB-systemets första upplaga hade 22 huvudavdel-
ningar,  som anges nedan till  vänster. Till  höger återfinns dagens uppställning i
eSAB från 2013.92  

Tabell 2. SAB:s huvudavdelningar

Notation Ämne i SAB1 (1921) Ämne i eSAB (2013)

A Bok- och biblioteksväsen ---

B Skrifter av allmänt och blandat innehåll Allmänt och blandat

C Religion ---

D Filosofi Filosofi och psykologi

E Uppfostran och undervisning ---

F Språkvetenskap ---

G Litteraturvetenskap ---

H Skönlitteratur ---

I Skön konst (med musik och teater) Konst, musik, teater, film och  fotokonst

J Arkeologi ---

K Historia ---

L Biografi (med genealogi) Biografi med genealogi

M Antropologi och folkkunskap Etnografi, socialantropologi och etnologi

N Geografi Geografi och lokalhistoria

O Samhälls- och rättsvetenskap (med 

nationalekonomi och statistik)

Samhälls- och rättsvetenskap

P Teknologi Teknik, industri och kommunikationer

Q Ekonomi (med industri, handel och 

kommunikationer)

Ekonomi och näringsväsen

R Gymnastik, sport, lek och spel Idrott, lek och spel

S Krigsväsen Militärväsen

T Matematik ---

9 0 Hansson, J. (1999), Klassifikation, bibliotek och samhälle, s. 139 f.
9 1 Berntsson, G. (1997), Klassifikation enligt SAB-systemet, s. 3.
9 2 Tillkommit har genom åren huvudavdelningarna X. Musikalier, Y. Musikinspelningar och  Ä. Tidningar.
Strukits har Å. Kartor, som nu finns under N. Z används inte. 
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U Naturvetenskap ---

V Medicin ---

Källa: Klassifikationssystem för svenska bibliotek (1921); eSAB (2013), s. 23.

Jugoslavien

Det område som idag utgör forna Jugoslavien befolkades under antiken av bland
annat illyriska, trakiska och dakiska stammar som talade egna språk, men som un-
der romarnas erövring mellan 200 f.Kr och 14 e.Kr kom att blandas upp med och
slutligen assimileras med nykomlingarna och även anta latinet, om än i regionala
varianter.93 Vissa forskare menar att dagens albanska är en ättling till den illyriska
som talades i området innan romarna anlände, om än med många latinismer.94

Området som idag till stor del utgörs av Dalmatien i Kroatien kallades under
romersk tid för Illyricum. Under 1800-talet uppstod en illyrisk rörelse, som förvis-
so var slavisk, men som anknöt till det antika området. Den illyriska rörelsen hör-
de  tätt  samman  med  strävan  efter  en  gemensam sydslavisk  rörelse. Detta  har
mycket att göra med att Napoleon upprättade illyriska provinser längs den adria-
tiska havskusten under sin ockupation av området. Den illyriska rörelsen övergick
senare i den jugoslaviska.95

Under 500- och 600-talet invandrade en stor mängd slaver från områden norri-
från. Tre av de slaviska stammar som anlände i en andra våg av slavisk invandring
var slovener, kroater och serber och kom att prägla de västra delarna av Balkan-
halvön. Till dessa "sydslaver" kom också att höra bulgarerna, som från början var
benämningen på ett turkfolk som kom att dominera den slaviska befolkningen i de
östra delarna och sedermera assimileras med den.96

Skiljelinjen mellan Öst- och Västrom gick mitt genom det som senare kom att
bli Jugoslavien, vilket resulterade i att de olika slaviska folken kristnades från oli-
ka håll. Slovener och kroater antog katolicismen, medan serber och bulgarer blev
ortodoxa. De slaviska makedonierna, som länge betraktades som antingen serber
eller bulgarer, är även de ortodoxa.

Under  medeltiden  utvecklades  en  rad  stater  som senare  kom att  ligga  till
grund för statsbildningar eller strävanden efter att återuppliva medeltidsstaten, un-
der perioder av ockupation. Kroatien existerade som stat i början av 1000-talet in-
nan  det  uppgick  i  och delades  mellan  bland  annat  Ungern,  Österrike  och
Venedig.97 De serbiska staterna Zeta (dagens Montenegro) och Raška (ungefär da-

9 3 Mønnesland, S. (1999), Før Jugoslavia og etter, s. 29. Rumänskan är ett exempel på att det dialektala lati-
net har levt kvar ända in i vår tid på Balkan.
9 4 Se t.ex. Malcolm, N. (2002) Kosovo, s. 30-40.
9 5 Lampe, J. R. (2009), Yugoslavia as History, s. 41-46.
9 6 Mønnesland, S. (1999), Før Jugoslavia og etter, s. 31 f.
9 7 Mønnesland, S. (1999), Før Jugoslavia og etter, s. 71 f.
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gens  Kosovo  och Sandžak)  sammangick  med  Hum (dagens  Hercegovina)  och
sträckte sig under Stefan Dušan (1331-55)  från Belgrad i norr till  den grekiska
korintbukten i söder.98

Även en bosnisk statsbildning existerade samtidigt med den serbiska medel-
tidsstaten. 

Mot slutet av 1300-talet expanderade det osmanska riket och efter det mytom-
spunna slaget vid  Kosovo Polje  utanför dagens Priština i Kosovo, där serberna,
tillsammans med bland andra den bosniska kung Tvrtko, misslyckades med att be-
segra turkarna. Stora delar av Balkan intogs så småningom och uppgick i det os-
manska riket och förblev i det i närmare 500 år.

Slovenien ingick i det habsburgska riket fram till första världskrigets slut. Det
som idag är Kroatien (områdena Slavonien i nordöst, det egentliga Kroatien om-
kring huvudstaden Zagreb i norr och Dalmatien längs den adriatiska havskusten i
sydväst) förblev splittrat mellan Österrike, Ungern och Venedig fram till tiden för
den första jugoslaviska staten 1918.

Bosnien och Hercegovina, Serbien och dagens Makedonien förblev under os-
mansk överhöghet fram till 1800-talet. De mestadels västkristna slaverna i Bosni-
en kom att konvertera till islam i större utsträckning än de ortodoxa serberna, som
behöll sin religion under den långa turkiska ockupationen.99 Även stora antal alba-
ner övergick till islam under perioden.

Den osmanska närvaron innebar också att  stora flyktingströmmar rörde sig
norrut mot gränstrakterna i Österrike och Ungern. Många katoliker flydde Bosnien
och bosatte sig i de kroatiska delarna i norr, likaså flydde serber först in i Bosnien
från de delarna som turkarna tog först, och sedan även in i Habsburg och Ungern
(dagens Krajinaområden i Kroatien och dagens Vojvodina).

Det etniska lapptäcke  som uppstod  kom att spela stor roll under 1800-talets
romantiska nationalism liksom senare under konflikterna under både andra världs-
kriget och vid Jugoslaviens sammanbrott  på 1990-talet. Det blev synonymt för
kroater att vara katoliker och för serber att vara ortodoxa. De muslimska bosnier-
na, som också var slaver, betraktades länge som antingen muslimska kroater eller
serber.100

Österrike-Ungern ockuperade Bosnien och Hercegovina 1878 och annekterade
området 1908. Denna utveckling, i samband med att en serbisk självständig stat
uppstod mot slutet av 1800-talet, samverkade till  att slutligen  leda till skotten i
Sarajevo och det första världskrigets utbrott.

9 8 Mønnesland, S. (1999), Før Jugoslavia og etter, s. 91 f.
9 9 Åsikterna går isär om varför det var just invånarna i Bosnien som konverterade i så stor utsträckning. Att
vara muslim i det osmanska riket  innebar fördelar gentemot de kristna, som ålades extraskatter, men ändå
tilläts utöva sin religion. I det medeltida Bosnien hade det uppstått en separat bosnisk kyrka som varken var
katolsk eller ortodox och betraktades som kättare. En teori är att på grund av det så var det lättare att anta
islam när väl turkarna kom. Se Malcolm, N. (2002), Bosnia, s. 51-69 och Mønnesland, S. (1999), Før Jugo-
slavia og etter, s. 120.
1 0 0 Mønnesland, S. (1999), Før Jugoslavia og etter, s. 127.
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Serbien hade varit segerrikt i de båda balkankrigen 1912-13 och återtagit Ko-
sovo och även delar av Makedonien. Detta ledde till  att serber i Bosnien, men
även kroater och slovener, såg framför sig en sydslavisk stat ledd av det starka
Serbien, som en möjlighet till frigörelse från Habsburg.101

En jugoslavisk (sydslavisk) rörelse hade uppstått bland kroater, serber och slo-
vener i Habsburg under 1800-talet, och som menade att dessa tre folk hörde ihop
och egentligen var ett och samma folk. Även en utveckling mot ett, för serber och
kroater, gemensam skriftspråksnorm började utvecklas av ledande språkhistoriker
som kroaten Ljudevit Gaj och serben Vuk Karadžić.102

Efter första världskriget sammangick de forna habsburgska områdena Sloveni-
en och Kroatien med Serbien i det första Jugoslavien. Ingick gjorde även Bosnien
och Hercegovina, med dess blandade befolkning av katoliker, ortodoxa och musli-
mer. I Serbien ingick Makedonien och Kosovo (som de hade tillskanskat sig under
balkankrigen) och det förut habsburgska Vojvodina i norr. Jugoslavien betyder or-
dagrant  Sydslavien (serbokroatiska:  Jugoslavija) och existerade som stat mellan
åren 1918-1941 och 1945-1991.103 Det officiella namnet på den första staten var
Serbers,  kroaters  och  sloveners  kungarike, och  var  en  monarki  under  serbisk
kung. Kungadömet benämndes redan då inofficiellt Jugoslavien.

Under mellankrigstiden blev det uppenbart att  särskilt  kroaterna befann sig
dominerade av de flertaliga serberna och de serbiska ledarna gick in för en centra-
listisk politik, medan kroatiska nationalister eftersträvade ökad federalism. Slove-
nerna, som tidigare varit lovligt byte för italienare och österrikare, accepterade ser-
bisk dominans.104

Under andra världskriget ockuperades Serbien av Tyskland samtidigt som det
upprättades en självständig kroatisk stat, nära lierad med Nazityskland som även
innefattade  Bosnien  och  Hercegovina.  Serbiska  kungatrogna  förband,  četnici,
stred, förutom mot tyska ockupanter, mot den kroatiska ustaša-rörelsen som styr-
de i Kroatien, och även mot kommunistiska partisanförband. De allierade kom se-
nare att stödja partisanerna i striderna på Balkan.105 

Efter andra världskriget bildades den socialistiska federativa staten Jugoslavi-
en under marskalk Josip Broz Tito, som gått segrande ur kriget med sina partisan-
styrkor. Nationalism och religiös tillhörighet undertrycktes till förmån för den ge-
mensamma socialistiska, jugoslaviska, sammanhållningen. Ledordet blev bratstvo
i jedinstvo – broderskap och enhet.

Namnet till trots så var inte alla i Jugoslavien sydslaver. Majoriteten av Koso-
vos befolkning var albaner och Vojvodina inhyser bl.a. en stor ungersk befolk-
ning. Till sydslaverna brukar räknas slovener, kroater, serber, bošnjaker (bosniska
1 0 1 Mønnesland, S. (1999), Før Jugoslavia og etter, s. 109.
1 0 2 Greenberg, R. D. (2011), Language and Identity in the Balkans, s. 25 f; Banac, I. (1984),  The National
Question in Yugoslavia, s. 89.
1 0 3 Lampe, J. R. (2000), Yugoslavia as History, s. 1.
1 0 4 Mønnesland, S. (1999), Før Jugoslavia og etter, s. 169, 171, 182.
1 0 5 Se exempelvis Lampe, J. R. (2000), Yugoslavia as History, s. 201-232.

33



muslimer),  bulgarer och  makedonier. Jugoslavien var i själva verket en multiet-
nisk och mångkulturell stat, som förutom de ovan nämnda folken, även befolkades
av romer, slovaker, tyskar, rusiner, turkar och italienare.106

Före sammanbrottet i början av 1990-talet bestod Jugoslavien av sex delrepu-
bliker: Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro och Ma-
kedonien, och två autonoma områden: Vojvodina och Kosovo107 med visst admini-
strativ självstyre. Staten hölls samman av en diktatoriskt ledarskap, personkult av
Tito och den överordnade jugoslaviska identiteten. Att Tito bröt med Stalin 1948
gjorde också att sammanhållningen i landet ökade mot detta yttre hot.108

Efter Titos död 1980, tilltagande ekonomisk nedgång, nationalistiskt uppvak-
nande och slutligen Berlinmurens fall, ökade motsättningarna i den  jugoslaviska
federativa republiken. Spänningar mellan serber och albaner i Kosovo resulterade
i att Slobodan Milošević kunde rida på den nationalistiska vågen och utmanövrera
sina motståndare. De rikare norra delrepublikerna Slovenien och Kroatien röstade
för att lämna federationen 1991, vilket resulterade i stridigheter, först i Slovenien,
och sedan i Kroatien, där den stora serbiska minoriteten motsatte sig ett självstän-
digt Kroatien och fick stöd av den jugoslaviska armén. 109

I det  multietniska  och mångreligiösa Bosnien och Hercegovina  utbröt  kort
därpå ett blodigt inbördeskrig där bosnienserbiska styrkor, stödda av Milošević,
under ledning av Radovan Karadžić, motsatte sig ett självständigt Bosnien – som
man såg det – dominerat av muslimer. Etnisk rensning följde och även en långva-
rig belägring av huvudstaden Sarajevo. Strider utbröt även senare mellan kroater
och muslimer i centrala Bosnien och i Hercegovina.

Slutligen slöts fred i Dayton, Ohio 1995 där Bosnien och Hercegovina delades
in i en muslimsk-kroatisk och en serbisk administrativ del.110

Kvar av Titos Jugoslavien fanns nu de fem självständiga staterna Slovenien,
Kroatien, Bosnien och Hercegovina, "Restjugoslavien" (Serbien och Montenegro)
och Makedonien. "Restjugoslavien" (1991-2003) kom sedan att heta Serbien och
Montenegro (2003-2006) innan Montenegro röstade för självständighet 2006.

1998-1999 utbröt krig i Kosovo, i södra Serbien, mellan albaner och serber,
vilket resulterade i en NATO-intervention för att förhindra en upprepning av vad
som hade hänt i Bosnien. Mål i "Restjugoslavien" bombades och Milošević tvangs
retirera. Kosovo utropade sig självständigt från Serbien 2008, men en rad stater
har inte erkänt den, ofta med hänvisning till egna likartade nationella separatistis-
ka rörelser och frågan om Kosovos status förblir infekterad, särskilt i Serbien, som
inte erkänner självständigheten.111

1 0 6 Mønnesland, S. (1999), Før Jugoslavia og etter, s. 14.
1 0 7 Även omnämnt Kosovo i Metohija (Kosmet). Båda områdena ingick i delrepubliken Serbien.
1 0 8 Se exempelvis Lampe, J. R. (2000), Yugoslavia as History, s. 245.
1 0 9 Se exempelvis Silber, L. & Little, A. (1996), The Death of Yugoslavia för en utförlig redogörelse för Ju-
goslaviens sammanbrott.
1 1 0 Se kommentarerna till Tabell 27 nedan.
1 1 1 Mønnesland, S. (1999), Før Jugoslavia og etter, s. 365-373.
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Serbokroatiska (serbiska/kroatiska/bosniska)

Serbokroatiskan är ett  sydslaviskt språk och ingår tillsammans med  västslaviska
(polska,  tjeckiska,  slovakiska,  rusinska  m.fl.)  och  östslaviska (ryska,vitryska,
ukrainska, rutenska) språk i den större slaviska språkfamiljen. Slaviska språk (som
även uppvisar vissa likheter med de baltiska språken) ingår i sin tur bland de indo-
europeiska språken.112

Sydslaviska  språk  delas  upp  inbördes  i  slovenska,  serbokroatiska (serb-
iska/kroatiska/bosniska113),  bulgariska och  makedoniska.  De två  sistnämnda har
mycket gemensamt men skiljer sig från SKB och slovenska. Slovenskan i sin tur
skiljer sig från SKB på många sätt, men har mycket gemensamt med nordliga kro-
atiska dialekter. De största skillnaderna mellan serbiska, kroatiska och bosniska
ligger i ordförrådet, vilket främst är ett resultat av olikartad historisk och kulturell
bakgrund.114

Det serbokroatiska språkområdet brukar delas in i olika dialekter efter vilket
ord som mostsvarar frågeordet "vad" – kaj?, ča? och što?. I Kroatien talas av tra-
dition de tre dialekterna  kajkaviska (i området runt Zagreb och vid gränsen mot
Slovenien),  čakaviska (på  öarna  i  Adriatiska  havet  och  i  Dalmatien)  och
štokaviska (i delar av Slavonien och resten av Dalmatien). Štokaviska talas även i
Bosnien och Hercegovina, Serbien och Montenegro och blev därför grundlaget för
det gemensamma serbokroatiska språk som utformades på slutet av 1800-talet. I
södra Serbien talas torlakiska, som är en övergångsdialekt mot bulgariskan.115

Štokaviskan kan i sin tur delas in i tre dialektgrupper baserade på hur ett forn-
kyrkslaviskt jat (Ѣ) – som är ett slags e-ljud – utvecklades. Štokaviskan delas såle-
des in i ikaviska, ijekaviska och ekaviska. Som exempel kan man ta frasen "vacker
flicka", som på  ikaviska heter  'lipa divojka', på  ijekaviska heter  'lijepa djevojka'
och på ekaviska heter 'lepa devojka'.116

Dialekten i Serbien är ekavisk, medan man i Montenegro talar ijekaviska, lik-
som i stora delar av Bosnien och Hercegovina och Kroatien. Ikaviska talas både i
Bosnien och Hercegovina och i Dalmatien. De olika dialekterna hindrar inte att ta-
larna av SKB förstår varandra lika bra som en nyzeeländare och en amerikan för-

1 1 2 Gyllin, R. & Svanberg, I. (2000), Slaviska folk och språk. s. 39.
1 1 3 Oenighet råder om i vilken ordning dessa tre språk skall omnämnas. På Uppsala universitet ger man kur-
ser i Serbiska, kroatiska och bosniska (SKB) och det torde vara antalet talare av respektive språk – alternativt
storleken på respektive stat – som har fått bestämma den ordningen. Svein Mønnesland, professor i slaviska
språk vid Oslo universitet, har döpt sin grammatik till Bosnisk, kroatisk, serbisk grammatikk (BKS) och följer
således den alfabetiska ordningen. BKS är även förkortningen vid Oslo universitet och används också vid
Göteborgs universitet och av Folkuniversitetet. SKB används för språkkurser givna av ABF och på Uppsala
universitet. Jag kommer i det följande att använda mig av akronymen SKB när jag refererar till de tre språken ,
helt enkelt för att det är bruket vid Uppsala universitet. Det är även den ordningsföljd som har etablerats i
SAB-systemet efter Jugoslaviens sönderfall. Vissa vill även inkludera montenegrinska i ekvationen, men idag
talar man oftast om SKB.
1 1 4 Gustavsson, S. (1999), "Kroatiska, serbiska och bosniska i de nya ortografierna", s. 67.
1 1 5 Greenberg, R. D. (2011), Language and Identity in the Balkans, s. 32 ff.
1 1 6 Kajkaviskan är ekavisk medan čakaviskan är ikavisk. Se Mønnesland, S. (2002), Bosnisk kroatisk serbisk
grammatikk, s. 17, 26.
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står varandra. Man brukar säga att det är större skillnad på olika slovenska dialek-
ter än vad det är mellan serbiska, bosniska och kroatiska.117

De štokaviska dialekter som standardiserades under mitten av 1800-talet kal-
lades, i de delar som idag utgör Kroatien, i regel illyriska, slavonska eller slovins-
ka, och inte kroatiska.118 

Slovenskan och kroatiskan skrivs med  latinskt alfabet, medan serbiskan och
makedonskan, till följd av de ortodoxa grekiska munkarna Methodios och Kyrillos
missionerande, skrivs med det kyrilliska alfabetet, särskilt utvecklat för just slavis-
ka språkljud. Även bulgariskan skrivs med kyrilliska bokstäver.119

Serbokroatiskan  var  alltså  det  gemensamma  språket  för  kroater,  serber,
bošnjaker och montenegriner. Nationalismen har alltid betonat sambandet mellan
folk och språk, och i forna Jugoslavien har detta resulterat i att man idag istället
oftast  talar om tre språk:  serbiska (för ortodoxa serber), kroatiska (för katolska
kroater)  och  bosniska (för bosniska muslimer).  Vissa talar också,  särskilt  efter
Montenegros självständighet, om  montenegrinska (för ortodoxa montenegriner),
även om montenegrinerna historiskt sett har identifierat sig som serber och där-
med med det serbiska språket.120 

Bosniens muslimer har historiskt sett haft en egen identitet, skild från landets
katoliker och ortodoxa, men har inte sett sig själva som ett eget folk förrän senare
i historien. 1974 erkändes muslimerna som en egen nation (vilket i den jugoslavis-
ka terminologin  även betyder folk),  likställd  med serber,  kroater,  slovener  och
andra folk i Jugoslavien.121

I och med inbördeskriget på 1990-talet blossade språkfrågan upp igen. Även
bosniskan skulle nu urskiljas och man betonade de orientaliska drag som utmärkte
språket i Bosnien från det i Kroatien och Serbien. Bosnien och Hercegovinas ser-
ber  och  kroater  talar  däremot  serbiska  respektive  kroatiska  enligt  dem själva.
Språket kom att höra samman med religion och etnicitet och trots att en bosnien-
kroat, en bošnjak och en bosnienserb talar samma dialekt (ijekavisk štokaviska) så
talar man nu tre språk, kroatiska, bosniska och serbiska.  

De flesta montenegriner hade ännu inga problem med att omnämna sitt språk
som serbiska. Efter Montenegros självständighet har dock tanken om ett montene-
grinskt språk, skilt från serbiskan, väckts, enligt den gamla nationalistiska devisen
ett språk, ett folk, ett land. 

Det som de facto skiljer serbiska, kroatiska och bosniska åt, återfinns snarare
på lexikal nivå, till följd av de olika kulturkretsar folken tillhört under historien.
1 1 7 Se Mønnesland, S. (1999),  Før Jugoslavia og etter, s. 62.
1 1 8 Kordić, S. (2010), "Moderne Nationalbezeichnungen und Texte aus vergangenen Jahrhunderten", s. 40.
1 1 9 Mønnesland, S. (2002), Bosnisk kroatisk serbisk grammatikk, s. 27.
1 2 0 Greenberg, R. D. (2011), Language and Identity in the Balkans. s. 91.
1 2 1 Mønnesland, S. (1999), Før Jugoslavia og etter, s. 16 f, 24 f. Greenberg skriver, angående begreppet na-
tion: "The English terms 'people' and 'nation' are both rendered as narod in the former Serbo-Croatian langua-
ge. The term permeated political discourse in Tito's Yugoslavia, where refernces would repeatedly be made to
the 'nations and nationalities' of the country." Greenberg, R. D. (2011), Language and Identity in the Balkans,
s. 11.
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Bosniska och serbiska har exempelvis många turkiska lånord, medan kroatiskan
tenderar att vara mer puristisk. Serbiskan har i stort fler internationella ord än kro-
atiskan, som likt isländskan, uppfinner egna ord för nya företeelser. 'Universitet'
heter exempelvis på serbiska universitet och på kroatiska sveučilište, 'teater' heter
på serbiska teatar och på kroatiska kazalište. Andra skillnader finns i basordförrå-
det, till exempel ordet för bröd: hleb på serbiska och kruh på kroatiska.

Bosniskan har i stor utsträckning låtit sig påverkas av islamsk vokabulär, och
har många så kallade orientalismer. Nobelpristagaren Ivo Andrić är känd för att i
sina berättelser om Bosnien använda sig av sådana orientalismer. Ett talande ex-
empel återfinns redan i titeln på hans bok Bron över Drina från 1945, som i origi-
nal heter Na Drini ćuprija. Det slaviska ordet för 'bro' är most, men Andrić använ-
der här ćuprija, som är en regional orientalism med stark stilistisk prägel.122

Ivo Andrić var  kroatisk katolik från Bosnien,  som så småningom kom att
identifiera sig som serb och skriva på ekavisk dialekt, istället för på sin den ijeka-
viska som han vuxit upp med.123 Andrić kan ses som ett illustrativt exempel på hur
komplicerad och flytande frågan om språk och identitet är i denna del av Balkan.

1 2 2 Mønnesland, S. (2002), Bosnisk kroatisk serbisk grammatikk, s. 327 f.
1 2 3 Mønnesland, S. (1999), Før Jugoslavia og etter, s. 186.
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Undersökning

F – Språkvetenskap/400 – Language

Nedan kommer jag att presentera, först en tabelluppställning från repektive uppla-
ga av DDC och SAB i kronologisk ordning, sedan ett kommenterande stycke hö-
rande till  tabellens uppställning.  Tabellredovisningarna har delats in i tre delar:
före 1918, efter 1945 och efter 1991. Därefter följer en kort sammanfattning.

Före 1918

DDC1 - 1876

Tabell 3. Avdelning för språk i DDC1

Notation Ämne i DDC1 (1876)

400 Philology

490 Other languages

497 Slavic

Källa: Dewey, M. (1876), A Classification and Subject Index for Cataloguing and Arranging the
Books and Pamphlets of a Library, ej pag.

I den allra första utgåvan av DDC från 1876 finns inte serbokroatiska/serbiska el-
ler kroatiska utskrivna som distinkta språk utan måste förväntas hamna under den
allmänna avdelningen för slaviska språk. Avdelning 400 heter här Philology – Fi-
lologi – vilket  Svenska  Akademiens  ordlista  beskriver  som:  "vetenskapen  om
språket i litteraturen".124 Termen var dock förr vanlig för att beteckna språk och
dialekter.

Uppställningen i DDC1 är hierarkisk, även om 490 Other languages i sig inte
säger någonting nytt om språken under den klassen annat än att det rör sig om
andra språk än de som listats mellan 420-480.125 Tre hierarkiska nivåer behövs för

1 2 4 Svenska akademiens ordlista över svenska språket. 13. uppl. (2006). Stockholm: Svenska akademien, s.
210. 
1 2 5 Se not 130.
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att komma ner till de slaviska språken och detta innebär att notationen får tre siff-
ror.

Efter 1918

DDC10 - 1919

Tabell 4. Avdelning för språk i DDC10

Notation Ämne i DDC10 (1919)

400 Philology

490 Minor languages

491 Minor Indo-European

491.8 Other Slavonic

(Southeast Slavonic Group)

491.82 Serbian

491.83 Kroatian

491.84 Slovenian

Källa: Dewey, M. (1919), Decimal Classification and Relative Index for Libraries, Clippings, No-
tes, etc., ej pag.

I den tionde upplagan av DDC från 1919, året efter första världskrigets slut har av-
delning 400 utvecklats en del. Other languages har bytts ut mot Minor languages,
vilket egentligen inte förtydligar vad det handlar om, mer än att de kan räknas till
mindre (betydande) språk. Klassifikationen av språk som Minor eller  Other  kan
delvis  ha att  göra med antal  talare och säkerligen,  ur amerikanskt/anglosaxiskt
perspektiv, hur pass betydelsefull litteraturen på de språken är. Man måste hålla i
åtanke att språken inte delats in efter strikt  lingvistiska hänseenden med rötter,
stammar och träd, utan,  synes det,  snarare efter just hur betydelsefull litteraturen
på de språken varit och säkerligen också hur pass kända de var för en bildad ame-
rikansk publik.

DDC10 skiljer också mellan å ena sidan ryska,  Russian, (som är ett slaviskt
språk) och  Other Slavonic, alltså övriga slaviska språk. Utskrivna finns nu i tur
och ordning serbiska, kroatiska och slovenska. Även här lockas man att tolka rys-
kans särställning som en indikation på att det just är litteraturen på  det språket
som har fått avgöra.

Jämfört med DDC1 så har de hierarkiska nivåerna utökats och vi når de övriga
slaviska språken på en fjärde nivå och de tre sydslaviska språken på en femte nivå.
Notationen är ren. Punkten som nu finns som ett avskiljande tecken efter de tre
första siffrorna i notationen uttrycker inte någon ny relation utan fungerar som ett
stöd för memorabiliteteten.
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DDC10 har även en språktabell som kan användas som fasetter. Koderna sam-
manfaller med dem från avdelning 400, men med inledande 8 istället för 4. Table
3 – Languages innehåller en alfabetisk lista över språk och, av särskilt intresse för
oss, varianter på stavning.  Serbian/Servian får alltså 891.82,  Croatian/Kroatian
891.83 och Slovenian 891.84. 

SAB1 – 1921

Tabell 5. Avdelning för språk i SAB1

Notation Ämne i SAB1 (1921)

F Språkvetenskap: Allm. o. jämförande

Fm Slavisk o. baltisk

Fmf Slovenisk

Fmg Serbo-kroatisk

Källa: Klassifikationssystem för svenska bibliotek. (1921), s. 22.

Till skillnad från DDC vid ungefär samma tid är det intressant att notera att  den
första upplagan av Klassifikationssystem för svenska bibliotek har en avdelning för
slaviska språk (som även innefattar baltiska), medan DDC har två. Slovenska (här
stavat sloveniska) hamnar även före serbokroatiska i SAB, medan DDC listar den
sist av de tre. 

Uppdelningen  på F  sammanfaller med avdelningarna för G.  Litteraturveten-
skap och H. Skönlitteratur där serbokroatisk litteraturvetenskap och skönlitteratur
hamnar under Gmg respektive Hmg.126 Att makedonskan inte finns med i SAB1 är
inget  konstigt  eftersom det  inte  erkändes som separat litteraturspråk (skilt  från
bulgariskan) förrän 1945, då det blev den jugoslaviska republiken Makedoniens
officiella språk.127 

SAB är, liksom DDC, ett i grunden enumerativt system och har därför en hie-
rarkisk uppställning och klassindelning. Serbokroatiska och slovenska hamnar tre
steg ner på samma hierkiska nivå  och får således tre notationstecken. Uppställ-
ningen är tydlig och saknar i detta fall övrigt-klasser som DDC tvingas till efter-
som nivåuppställningarna där är begränsade till nio av den numeriska notationen.
serbokroatiska har alltså kortare notation i SAB1 (tre tecken) än i DDC10 (fem
tecken).

1 2 6 Klassifikationssystem för svenska bibliotek. (1921), s. 22.
1 2 7 Makedonskan erkändes som separat litteraturspråk 1944 och ortografin fastslogs 1945. Gyllin, R. & Svan-
berg, i. (2000), Slaviska folk och språk, s. 127. 
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DDC13 - 1932

Tabell 6. Avdelning för språk i DDC13

Notation Ämne i DDC13 (1932)

400 Philology128

490 Other languages

491 Indo-European languages in general

491.8 Other Slavic or Slavonic languages

(Southeast Slavonic Group)

491.82 Serbo-Kroatian    Serbian

491.83 Kroatian

491.84 Slovenian

Källa: Dewey, M. (1932) Decimal Classification and Relative index. Vol 1, ej pag. 

Den trettonde upplagan av DDC, vilket är en särskild Memorial edition, den första
upplaga att utkomma efter Melvil Deweys död 1931, har utvecklats en del från
den tionde, vad gäller benämnandet av språken jag undersöker. 

Först och främst så har man bytt ut Minor languages och Minor Indo-Europe-
an mot de inte lika laddade Other languages och Indo-European languages in ge-
neral. Även 491.8 har fått ett förtydligande, som egentligen är lite dunkelt: Other
Slavic or Slavonic languages. Slavonic i det här fallet betyder helt enkelt 'slaviskt'
och Slavic måste ses som en synonym till Slavonic.129

491.82 klassar nu serbokroatiska sida vid sida med serbiska och kan därför
förstås som att den skulle ligga närmare serbiskan än kroatiskan. Detta beror nog i
första rummet på "platsbrist", och inte på ett ställningstagande för vilket av språ-
ken – serbiska eller kroatiska – som mest liknar serbokroatiskan.

Till skillnad från SAB1 så behåller DDC13 kroatiskan som separat språk, vil-
ket har att göra med att det redan hade sin fasta placering i systemet. 

Indexet  innehåller  även  den  alternativa  stavningen  Croatian för  491.83.
Deweys stavningsreformer har med saken att göra, men säkert också det tyska bru-
ket.

1 2 8 Innehållsförteckningen  till  DDC13  innehåller  istället  den  mycket  "deweyska" stavningen  Filolojy.  Se
DDC13 s. 6.
1 2 9 Slavonic är det äldre bruket och kommer möjligen från en benämning på slaver från Slavonien, men an-
vänds också parallellt med Slavic, som har kommat att bli det vanligare av de två sedan 1800-talet. SeDictio-
nary.org > Search > Slavonic; Dictionary.org > Search > Slavic; Online Etymology Dictionary > Slavic.
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Efter 1945

SAB4 - 1956

Tabell 7. Avdelning för språk i SAB4

Notation Ämne i SAB4 (1956)

F Språkvetenskap

Fm Slaviska och baltiska språk

(Fmf Slovenska --> Fmg)

Fmf Serbo-kroatiska

(Fmg Serbo-kroatiska --> Fmf)

Fmg Slovenska

Fmj Makedoniska

Här avses det nymakedoniska (slaviska) skriftspråk, som konstituerades 1945.

Källa: Klassifikationssystem för svenska bibliotek (1956), s 29.

Vi kan här notera att man har bytt plats på slovenskan (nu stavat utan i) och serbo-
kroatiskan i den starkt utökade fjärde utgåvan av SAB som utkom 1956.  Inflytan-
det från DDC har säkert spelat in där slovenskan  placeras  efter serbokroatiskan.
Uppställningen i SAB4 har även hänvisningar till motsvarande DDC- och UDK-
notation invid SAB-notationen, vilket tyder på att man har varit fullt medveten om
hur DDC klassificerar i fallet sydslaviska språk. 

Serbokroatiskan var det större språket av de båda och var även lingua franca
för invånarna i Jugoslavien (oavsett om de hade något annat språk – t.ex. slovens-
ka, albanska eller makedonska – som modersmål) och därför kan man se logiken i
att det hamnar före slovenskan.

Makedonska (här stavat  makedoniska) gör även entré med hänvisningen att
det rör just det slaviska skriftspråket och inte  språket i  det antika Makedonien,
grekiska eller någonting annat. Som ovan nämnts så fick det slaviska makedonska
språket officiell status i Jugoslavien 1945.

DDC - 1965

Tabell 8. Avdelning för språk i DDC17

Notation Ämne i DDC17 (1965)

400 Language

490 Other languages

491 East Indo-European and Celtic languages

491.8 Balto-Slavic languages
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Including Common Slavic

(491.81-491.84 South Slavic languages)

491.819 Macedonian

491.82 Serbo-Croatian

Including Croatian [formerly 491.83]

491.83 Croatian

Class in 491.82

491.84 Slovenian

Källa: Dewey, M. (1965), Decimal Classification and  Relative Index. Vol 1, s. 469.

I den sjuttonde upplagan av DDC har man bytt ut  Philology mot  Language, och
gjort andra ändringar tyder på att man här har strävat efter att anpassa språkavdel-
ningen 400 efter lingvistiska snarare än historiskt-litterära hänsyn. Indo-European
languages in general har bytts ut mot East Indo-European and Celtic languages,
vilket kräver att vi stannar upp. DDC13:s rubrik är missvisande eftersom även alla
de andra språk som listas mellan 420-480 i DDC  tillhör av den indoeuropeiska
språkfamiljen.130 Visserligen listas de indoeuropeiska språken under Other langua-
ges, i den typiska uppsamlingsavdelningen som 9 ofta fungerar som i DDC.

Att just östindoeuropeiska skiljs från keltiska språk är också olyckligt efter-
som även de keltiska språken tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen. 

491.8 Balto-Slavic languages har fått ersätta den något överflödiga Other Sla-
vic and Slavonic languages från DDC13. I detta fall liknar man SAB som redan
från start sammanfogar slaviska och baltiska språk i en avdelning (Fm). Ryskan
(tillsammans med de andra östslaviska språken) har fortfarande en egen avdelning
i DDC.

Nytt i DDC17 är att den sveprubrik har lagts in under 491.8 för att utrycka ett
hierarkiskt förhållande som existerar men ej återfinns i själva uppställningen. Sve-
prubriken  rör  de  sydslaviska  språken  (491.81-491.84  South  Slavic  languages).
Detta görs i enumerativa system för att förkorta notationen, även om avsteg görs
från den hierarkiska strukturen. Inte heller SAB4 har någon egen klass för de syd-
slaviska språken utan de hamnar en nivå under de balto-slaviska.

Makedonskan hamnar i DDC, till  skillnad från i SAB, före serbokroatiskan
och slovenskan, som ett led under bulgariskan. Detta är inte konstigare än att bul-
gariskan, som det språk ur vilket fornkyrkslaviskan uppstod, premieras före de öv-
riga språken. Även här är det litteraturspråksaspekten som spelar in. Detta resulte-
rar i att makedonskan hamnar en hierkisk nivå under övriga sydslaviska språk och
får en notation på sex tecken istället för de övrigas fem.

1 3 0 420 English & Anglo Saxon, 430 Germanic languages, 440 French, Provençal, Catalan, 450 Italian, Ro-
manian, etc., 460 Spanish & Portuguese, 470 Italic languages, 480 Classical & Greek. Se  Dewey, M. (1965),
Decimal Classification and Relative Index, s. 115.
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Slutligen anvisas man att klassa kroatiska i 491.82 Serbo-Croatian istället för
i 491.83. Språkpolitiken i Jugoslavien tryckte på 1960-talet hårt på devisen bratst-
vo i jedinstvo – broderskap och enhet – och följaktligen var det önskvärt att kroa-
ter och serber, efter andra världskrigets blodbad, nu skulle enas i sin gemensamma
stat med hjälp av sitt gemensamma språk – serbokroatiskan (eller kroatoserbiskan
som man även fick kalla den om man så önskade).131

SAB5 - 1972

Tabell 9. Avdelning för språk i SAB5

Notation Ämne i SAB5 (1972)

F Språkvetenskap

Fm Slaviska och baltiska språk

Fmf Serbo-kroatiska

Fmg Slovenska

Fmj Makedoniska

Hit slavisk makedoniska

Källa: Klassifikationssystem för svenska bibliotek (1972), s. 28f.

SAB5 uppvisar inga skillnader vad gäller de sydslaviska språken vi här berör jäm-
fört med den förra upplagan från 1956, förutom kommentaren på Fmj Makedonis-
ka som nu är kortare än tidigare.

DDC19 - 1979

Tabell 10. Avdelning för språk i DDC19

Notation Ämne i DDC19 (1979) T6

400 Language

490 Other languages -9

491 East Indo-European and Celtic languages -91

491.8 Slavic languages -918

491.819 Macedonian -91819

491.82 Serbo-Croatian -9182

491.84 Slovenian -9184

Källa: Dewey, M. (1979) Dewey Decimal Classification and Relative Index. Vol 1, s 424; Dewey,
M (1979), Dewey Decimal Classification and Relative Index. Vol 2, s. 491f.

Uppställningen i DDC19 sammanfaller med den i DDC17, med undantag för att
491.8 nu heter  Slavic languages istället för  Balto-Slavic languages. De baltiska

1 3 1 På serbokroatiska: srpskohrvatski eller hrvatosrpski.
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språken var och förblir klassade på 491.9 och ändringen är således inget att orda
om.

SAB6 - 1984

Tabell 11. Avdelning för språk i SAB6

Notation Ämne i SAB6 (1984)

F Språkvetenskap

(Fb--Fr Indoeuropeiska språk)

Fm Slaviska och baltiska språk

(Fmf--Fmj Sydslaviska språk)

Fmf Serbo-kroatiska

Fmg Slovenska

Fmj Makedonska

Hit slavisk makedonska

Källa: Klassifikationsystem för svenska bibliotek (1984), s 52.

I den sjätte upplagan av SAB har man, i likhet med vad vi har sett ovan i DDC17,
infört  sveprubriker (Fb--Fr  Indoeuropeiska språk;  Fmf--Fmj  Sydslaviska språk)
som visar hierarkier som inte syns i systemet.  Uppställningen sammanfaller i öv-
rigt med den från SAB4 med undantaget att makedonskan nu stavas utan i.

Efter 1991

DDC21 - 1996

Tabell 12. Avdelning för språk i DDC21

Notation Ämne i DDC21 (1996) T6

400 Language

490 Other language -9

491 East Indo-European an Celtic languages -91

491.8 Slavic (Slavonic) languages -918 Including Common Slavic

491.819 Macedonian -91819

491.82 Serbo-Croatian -9182 Including Dalmatian language (Slavic)

491.84 Slovenian -9184

Källa: Dewey, M. (1996) Dewey Decimal Classification and Relative Index. Vol 1, s 472; Dewey,
M (1996), Dewey Decimal Classification and Relative Index. Vol 2, s. 886 f.
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491.8 Slavic languages har nu åter bytt namn och fått Slavonic inom parentes. Ad-
jektiven Slavic och Slavonic vållar tydligen en hel del huvudbry för DDC:s redak-
törer. Två ord som i allt väsentligt verkar syfta till samma sak.132 

Språktabellen T6 har en fasettfunktion i det att den notationen kan sammanfo-
gas med andra klasser och uttrycka språklig aspekt. T6 har den något dunkla kom-
mentaren Including Dalmatian language (Slavic). Denna kommentar är en smula
kryptisk och det är inte helt självklart vad som menas. Det handlar alltså inte om
en eventuell illyrisk dialekt som kan ha förekommit under antiken och inte heller
om något italienskinfluerat talspråk som kan ha talats i regionen. Möjligen åsyftas
de kroatiska čakaviska dialekter som talas vid och längs den dalmatiska kusten el-
ler, mera troligt, så kan det syfta på den kroatiska litterära tradition i samma områ-
de  som var  livaktig  under  medeltiden.  Denna  tradition  skrevs  i  Dalmatien  på
čakavisk dialekt och hade en skriftlig tradition där man använts sig av det glagoli-
tiska alfabetet,  en föregångare till  det kyrilliska alfabetet,  som gick tillbaka till
1100-talet.133 

SAB7 – 1997

Tabell 13. Avdelning för språk i SAB7

Notation Ämne i SAB7 (1997)

F Språkvetenskap

(Fb--Fr Indoeuropeiska språk)

Fm Slaviska och baltiska språk

(Fmf--Fmj Sydslaviska språk)

Fmf Serbokroatiska

Fmg Slovenska

Fmj Makedonska

Hit slavisk makedonska

Källa: Noaksson, A. (1997) Klassifikationssystem för svenska bibliotek, s. 54 f.

Som synes sammanfaller uppställningen med den i SAB6. Den enda skillnaden är
att serbokroatiska nu stavas utan bindestreck. Vi det här laget har Jugoslavien fal-
lit samman och återuppstått som "Restjugoslavien". Slovenien, Kroatien, Bosnien

1 3 2 Man kan här som exempel på ytterligare förvirring i bruket av de slaviska appellativet ta de olika område -
na Slovakien, Slovenien och Slavonien. Alla förleden syftar till samma sak – slaverna. Slovakien heter dess-
utom Slovenska på slovakiska och Slovenien Slovenija på slovenska! På SKB heter slav sloven och jugoslav
blir således jugosloven.
1 3 3 Mønnesland, S. (2002), Bosnisk kroatisk serbisk grammatikk, s. 20; Mønnesland, S. (1999), Før Jugosla-
via og etter, s. 72. Snježana Korić skriver att "die Bezeichning kroatisch (hrvatski) [hatte] Jahrhunderte lang
eine andere Bedeutung als heute. So unterscheidet 1767 Matija Anton Reljković in seiner Grammatik Nova
slavonska  i  nimacska  gramatika die  slavonische  Sprache  (=  štokavisch)  von  der  kroatischen  Sprache
(=kajkavisch),  der  dalmatinischen  (=čakavisch),  polnischen,  tschechischen  und   deutschen  Sprache."  Se
Kordić, S. (2010) "Moderne Nationalbezeichnungen und Texte aus vergangenen Jahrhunderten", s. 40.
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och Hercegovina och Makedonien existerar som självständiga stater och endast
Serbien och Montenegro ingår i det nya Jugoslavien. Vad språken anbelangar så
har strävandena mot egna nationella språk i de olika nybildade staterna inte gett
utslag i 1997 års upplaga.

DDC22 - 2003
Uppställningen överensstämmer till fullo med den i DDC21, med den enda skill-
naden att kommentaren Including Dalmatian language (Slavic) inte finns med un-
der -918 2 Serbo-Croatian i T6.134

SAB8 - 2006

Tabell 14. Avdelning för språk i SAB8

Notation Ämne i SAB8 (2006)

F Språkvetenskap

(Fb--Fr Indoeuropeiska språk)

Fm Slaviska och baltiska språk

(Fmf--Fmj Sydslaviska språk)

Fmf Serbiska, kroatiska och bosniska

Hit serbokroatiska

Fmfs Serbiska

Hit endast arb om det serbiska standardspråk, som utvecklats ur det tidigare Jugoslaviens delning

Fmft Kroatiska

Hit endast arb om det kroatiska standardspråk, som utvecklats ur det tidigare Jugoslaviens delning

Fmfu Bosniska

Hit endast arb om det bosniska standardspråk, som utvecklats ur det tidigare Jugoslaviens delning

Fmg Slovenska

Fmj Makedonska

Hit slavisk makedonska

Källa: Klassifikationssystem för svenska bibliotek. (2006), s. 57-60.

I SAB8 har det hänt en hel del under Fm Slaviska och baltiska språk. Istället för
serbokroatiska heter Fmf nu Serbiska, kroatiska och bosniska och de tre språken
har  nu fått  varsin  underavdelning på samma nivå  i  hierarkin (Fmfs,  Fmft  och
Fmfu) med kommentaren att endast arbeten om  standardspråken som utvecklats
efter Jugoslaviens delning skall klassas där. 

Under Fmf,  som nu fungerar som en överigande klass, skall arbeten om det
serbokroatiska klassas. Man har alltså behållit Fmf med nytt namn och skapat tre

1 3 4 Dewey, M. (2003),  Dewey Decimal Classification and Relative Index. 22.ed, vol. 1 s. 690; Dewey, M.
(2003), Dewey Decimal Classification and Relative Index. 22.ed, vol. 2 s. 920.

47



underavdelningar.  I jämförelse  med hur  DDC senare  kommer  att  göra om sin
klassning av serbiska, kroatiska och bosniska  måste man säga att SAB:s är väldigt
logisk. Eftersom huvudavdelningarna är fler i SAB så blir heller inte notationen
särskilt lång.135 De tre språken får nu fyra notationstecken och hamnar på samma
hierarkiska nivå, vilket inte är fallet i DDC. Betänker man så de politiska implika-
tionerna i hur dessa språk behandlas, så kan det definitivt uppfattas som problema-
tiskt att bosniskan hamnar på en hierarkisk nivå under kroatiskan i DDC. Detta har
förmodligen mycket att göra med "platsbrist" i DDC och att decimalsystemet en-
dast tillåter just tio decimaler på varje avdelning. 

eSAB 2013
Uppställningen i eSAB sammanfaller i detalj med uppställningen från SAB8.136

WebDewey 2014

Tabell 15. Avdelning för språk i WebDewey

Notation Ämne i WebDewey T6

400 Language

(420-490 Specific languages)

(420-480 Specific Indo-European languages other than east Indo-European languages 

and Celtic languages)

490 Other languages -9

491 East Indo-European and Celtic languages -91

491.8 Slavic (Slavonic) languages -918

491.819 Macedonian -91819

491.82 Serbian

Class here Serbo-Croatian (languages of Serbs, Croats, and Bosnians treated together as a single

language).

Croatian relocated to 491.83

Bosnian relocated to 491.839

-9182

491.83 Croatian [formerly 491.82] and Bosnian

Subdivisions are added for Croatian and Bosnian together, for Croatian alone

-9183

491.839 Bosnian [formerly 491.82] -91839

491.84 Slovenian -9184

Källa: WebDewey, URL:http://dewey.org/webdewey/index_11.html?recordId=ddc%3a491.8

Under 491.82  Serbian finns anmärkningen:  Class here Serbo-Croatian (langua-
ges of Serbs, Croats, and Bosnians treated together as a single language). 

1 3 5 Jämför exempelvis Fmfu Bosniska i eSAB med 491.839 Bosnian i WebDewey (se Tabell 15).
1 3 6 eSAB, s. 99.
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Kroatiska och bosniska har alltså brutits ur 491.82 och återfinns nu tillsam-
mans under 491.83. Bosnian har den egna koden 491.839 och har alltså hamnat en
nivå under serbiska och kroatiska i hierarkin. Att man ”buntar ihop” kroatiska och
bosniska, och inte t. ex. serbiska och bosniska torde ha delvis lingvistisk grund ef-
tersom både kroatiskan och bosniskan är  ijekavisk medan serbiskan är  ekavisk.137

Politiskt sett finns det även fog att låta serbiskan stanna under det som förut var
serbokroatiskan eftersom Serbien, på pappret och till namnet, värnade Jugoslavien
och tillsammans med Montenegro ingick i "Restjugoslavien" (1991-2003). Något
olyckligt för bosniskan hamnar den på en nivå under kroatiskan och kan uppfattas
som just underställd denna. Detta innebär också att bosniskan, liksom makedons-
kan nu får sex notationstecken. 

Sammanfattning
De sydslaviska språken är skilda från ryskan, och de östslaviska språken, i DDC.
Grunduppställningen tyder på att det har varit andra kriterier än strikt lingvistiska
som har påverkat utformningen. Ett angloamerikanskt perspektiv på bedydelseful-
la språk (ur litterär synpunkt) verkar ha spelat stor roll för utformningen av språk-
klassifikationen. Serbiska, kroatiska och slovenska hamnar på samma nivå i hiera-
kin, men när serbokroatiskan gör entré i systemet får den samsas med serbiskan i
samma klass. Kroatiskan flyttas även senare upp i den gemensamma serbokroatis-
ka (tidigare serbiska) klassen. När bosniskan så småningom skall infogas sker det-
ta på en hierarkisk nivå under kroatiskan, vilket i första hand tycks bero på ”plats-
brist” i systemet, men också kan tolkas som att bosniskan och kroatiskan har den
ijekaviska dialekten gemensam, medn serbiskan är ekavisk. Bosniskan kan dock
uppfattas som underställd kroatiskan, vilket är en aning olyckligt. Notationen blir
även lång för de sydslaviska språken mycket beroende på att de övriga slaviska
språken hamnar under de två samlingsklasserna för övriga språk och övriga östin-
doeuropeiska och keltiska språk.

I SAB har de slaviska språken genomgående haft en egen klass (tillsammans
med de angränsade baltiska).  I jämförelse med DDC:s uppställning så är SAB:s
mer logisk utifrån lingvistiska kriterier.  Att systemet  tillkom efter Jugoslaviens
grundande har gjort att serbokroatiskan hamnar på samma hierkiska nivå som slo-
venskan och när serbiska, kroatiska och bosniska skall infogas så sker detta på en
hierkisk nivå under serbokroatiskan. Detta sker smidigare än i DDC, mycket på
grund av den alfabetiska notationens större valmöjligheter. Klassen för serbokroa-
tiska döps om till  Serbiska, kroatiska och bosniska och man hänvisas att klassa
serbokroatiskan där. Detta förfarande skiljer sig från DDC där man skall klassa
serbokroatiska under serbiska.

1 3 7 Se t.ex. Mønnesland, S. (2002), Bosnisk kroatisk serbisk grammatikk, s. 26.
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K – Historia & N - Geografi/900 History and Geography

Nedan kommer jag, liksom i avsnittet om språk ovan, att presentera, först en tabel-
luppställning från repektive upplaga av DDC och SAB i kronologisk ordning, se-
dan ett kommenterande stycke hörande till tabellens uppställning.  Tabellredovis-
ningarna har även här delats in i tre delar: före 1918, efter 1945 och efter 1991.  

Före 1918

DDC1 - 1876
1876 fanns inget Jugoslavien,  även om tanken på ett  framtida sydslaviskt  land
hade etablerats. Det osmanska riket var på nedgång och förlorade terräng på Bal-
kan, samtidigt som Österrike-Ungern avancerade. Serbien hade erhållit viss själv-
ständighet från osmanerna efter en rad bondeuppror under 1800-talet  och även,
tillsammans med Grekland, erhållit visst intresse och uppskattning i väst.138 

Inga av de länder som senare kommer att bilda Jugoslavien finns utskrivna i
systemet, men slår man i index så finner man  Austria på 943 (History: Europe:
Germany and Austria), Ottoman empire på dels 949 (History: Europe: Other) och
dels 956 (History: Asia: Turkey in Asia).  Servia139 återfinns under 949 (History:
Europe: Other) liksom Osmanska riket.

Efter 1918

DDC10 - 1919

Tabell 16. Avdelning för geografi och historia i DDC10

Notation Ämne i DDC10 (1919) T1

900 History

940 Europe -40

949 Minor countries of Europe -49

949.7 Jugoslavia: Serbia, Montenegro   Bulgaria -497

Källa: Dewey, M. (1919), Decimal Classification and Relative Index for Libraries, Clippings, No-
tes, etc., s. 925; ej pag. [avd. 900]

I DDC10 från 1919 har 949 döpts om från Other till  Minor countries of Europe,
vilket från vår horisont kan tyckas en aning förklenande och nedvärderande. Huru-
vida man skall tolka det som att det rör sig om till storleken mindre länder eller
mindre betydande länder kan man diskutera.  I Memorial edition från 1932 (se ne-

1 3 8 Glenny, M. (1999), The Balkans 1804-1999, s. 121.
1 3 9 Variant av Serbia som var vanlig vid den tiden och som är det grekiska namnet på Serbien. Serbien är den
tyska formen som vi också använder på svenska. På serbiska heter Serbien Srbija.
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dan) har 949 återgått till Other countries of Europe så helt lyckat var väl inte ord-
valet. Det implicerar också att det tydligt rör sig om ett nordamerikansk perspek-
tiv. Denna klassindelning är inte särskilt uttrycksfull, men det har att göra med att
9-an här har en uppsamlande funktion för övriga länder som inte fått plats i grund-
uppställningen.

Under 949.7 finns nu Jugoslavia (stavat med j och inte, som senare y). Jugo-
slavija var ju det serbokroatiska namnet på landet och j-et uttalas som en svensk j.
Dewey, som annars var så noga med stavning och uttal,  har här inte varit upp-
märksam.

Under Jugoslavien finns Serbien och Montenegro klassade och det har att göra
med att dessa två var de självständiga stater som brutit sig ur det osmanska riket
och existerade före första världskriget. Slovenien hade aldrig varit självständigt
och en kroatisk självständig statsbildning låg tusen år bakåt i tiden.

Bulgarien får samsas med Jugoslavien i samma klass.
Notationen för dessa balkanländer blir fyra tecken lång, vilket inte är särskilt

långt. 949.7 är dock en samlingskategori för flera olika länder och en finare upp-
delning kommer att leda till längre notationskoder. 

Den geografiska tabellen, som i DDC10 är Table 1, men som senare blir Ta-
ble 2, fungerar som fasett och tar sin notation från History, minus den begynnande
9-an. Här har vi omvända förhållanden gentemot SAB vid ungefär samma tid där
uppställningen i historia tar sin notation från geografin (se nedan).

SAB1 - 1921

Tabell 17. Avdelning för geografi och historia i SAB1

Notation Ämne i SAB1 (1921) Notation Ämne 

N Geografi: alla eller flera världsdelar K Historia: allm.

Nn Balkanländerna (med europeiska Turkiet) Kn Balkanländerna med Turkiet

Nnb Jugoslavien Knb Jugoslavien

Källa: Klassifikationssystem för svenska bibliotek (1921), s.32, 39.

SAB1 listar endast Jugoslavien och inte något av de områden som utgjorde stats-
bildningen.  N och  K har parallellindelning och notationen för  K tas från  N, som
alltså är grunden för uppställningen. 

Värt att notera är oregelbundenheten i  Nn respektive  Kn.  Nn förtydligar i en
parentes att det rör sig om europeiska Turkiet, något som inte speglas i Kn.

Notationen för Jugoslavien blir  tre tecken  lång. Klassindelningen är här fri
från de uppsamlingskategorier som finns i  DDC. Denna hierarkisk struktur där
Balkan nämns och länderna som ligger inom detta geografiska område kommer en
nivå under det, ser ut som den gör för att det är geografin som är den avgörande
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faktorn (även för  uppställningen på  K).  I detta  avseende skiljer  sig  SAB1 och
DDC10 åt.

DDC13 - 1932

Tabell 18. Avdelning för geografi och historia i DDC

Notation Ämne i DDC13 (1932) T1

900 History

940 Europe -40

949 Other countries of Europe -49

949.7 Jugoslavia: Serbia, Montenegro   Bulgaria

In addition to Serbia and Montenegro, Jugoslavia (Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, 

establisht in 1918) includes Dalmatia (943.69), Slavonia (943.93), Croatia (943.94), Bosnia 

(943.955), Herzegovina (943.96) and Slovenia140

-497

Källa: Dewey, M. (1932), Decimal Classification and Relative Index, ej pag.

Som nämnts ovan så har man i DDC13 återtagit  Other istället för  Minor i 949.
Den geografiska fasetten finns återigen listad som Table 1 och sammanfaller med
uppdelningen för särskilda länder i klass 900.

949.7 har här fått en fyllig kommentar med hänvisningar till de nummer som
övriga delar i Jugoslavien har. Man har här alltså noterat att det äldre klassifikatio-
nen inte stämmer längre, men inte ändrat notationen för exempelvis Bosnien eller
Slovenien, utan lagt in hänvisningar till deras nummer. Detta är en kompromiss
som visserligen är upplysande men inte särskilt lyckad i min mening. De olika de-
larna är dessutom spridda på avdelningarna 943.6 Austria och 943.9 Transleitha-
nia: Hungary, etc.,  vilket ytterligare förvirrar. Man kan trycka att det faktum att
staten Jugoslavien nu inkorporerar dessa nämnda områden borde har medfört en
förändring i klassifikationen dryga tiotalet år efter dess grundande.

1 4 0 Hänvisningarna är till 943 Germany and Austria, 943.6 Austria och 943.9 Transleithania: Hungary, etc.
Även Istrien, som inte tillföll Jugoslavien förrän efter andra världskriget, finns under 943.6  Austria. 943.9
Transleithania: Hungary, etc. har kommentaren: "By the peace of Versailles 1919 [...] Fiume [Rijeka, min
anm.](.94) was made independent, subject to plebiscit in 4 years (in 1924 assignd to Italy); Slavonia (.93)
Croatia (.94) Bosnia (.95) and Herzegovina (.96) wer recognized as part of Jugoslavia (949.7)". Se Dewey,
M. (1932),  Dewey Decimal Classification and Relative Index. Vol 1,  ej pag. Bruket att stava  Hercegovina
med z är tyskt och motsvarar, på tyska, det ts-ljud som c:et står för i serbokroatiskan. Se även not 146.
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Efter 1945

SAB4 - 1956

Tabell 19. Avdelning för geografi och historia i SAB4

Notation Ämne i SAB4 (1956) Notation Ämne 

N Geografi K Historia

Nn Balkanländerna Kn Balkanländernas historia

Nnb Jugoslavien Knb Jugoslaviens historia

Nnba Serbien Knba Serbiens historia

Nnbb Kroatien Knbb Kroatiens historia

Nnbc Slovenien Knbc Sloveniens historia

Nnbd Bosnien och Hercegovina Knbd Bosnien och Hercegovinas historia

Nnbe Montenegro Knbe Montenegros historia

Nnbf Makedonien Knbf Makedoniens historia

Hit det moderna Makedonien

Makedonien under antiken --> K.249

Källa: Klassifikationssystem för svenska bibliotek (1956), s.67, 79.

SAB-systemets fjärde upplaga från 1956 har fått en mycket mer utförlig klassifi-
kation av det jugoslaviska området. 

Först och främst så har de övergripande rubrikerna N Geografi och K Historia
blivit kvitt sina förtydligande från 1921 (N Geografi: alla eller flera världsdelar;
K Historia: allm.). Oregelbundenheterna vad gäller det europeiska Turkiet är nu
även borta.

Uppställningen  är  tydlig  och  uniform och  på  K  har  alla  länder  fått  geni-
tiv-tillägg och historia (t.ex. Kn Jugoslaviens historia istället för Kn Jugoslavien
från SAB1).

I SAB4 listas även alla de sex delrepublikerna i Titos Jugoslavien i en bland-
ning av storleksmässig/betydelsemässig uppställning och en geografisk uppställ-
ning som är nord-sydlig. Serbien listas först och därefter Kroatien och Slovenien.
Dessa tre områden var de som nämndes i just den ordningen i det första Jugoslavi-
ens  egentliga namn,  Serbers,  kroaters  och sloveners  kungarike.141 Därefter  kan
man säga att uppställningen följer en nord-sydlig geografisk uppdelning: Bosnien
och Hercegovina, Montenegro och Makedonien. Denna uppställning sammanfaller
även med DDC17 (se nedan), med den skillnad att de två förstnämnda delrepubli-
kerna hamnar tillsammans i en klass på samma hierarkiska nivå som Serbien och

1 4 1 På serbokroatiska:  Kraljevina  Srba,  Hrvata  i  Sloveneca.  Se exempelvis  Cohen,  L.  J.  (1995),  Broken
Bonds, s. 13. Från 1929 omnämndes staten, även officiellt, Jugoslavija, vilket den hela tiden inofficiellt hade
kallats.
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Kroatien, och i slutändan alltså på en lägre hierarkisk nivå i systemet (se Tabell
20).

Notationen blir fyra tecken lång för för de sex delrepublikern som alltså ham-
nar på samma hierkiska nivå.

Under Knbf Makedoniens historia finns kommentaren att denna klass rör det
moderna Makedonien, och inte det anrika området, vilket skall klassas på K.249.

DDC17 - 1965

Tabell 20. Geografisk hjälptabell i DDC17

Notation Table 2. Areas i DDC17 (1965)

-4 Europe

-49 Other parts of Europe

-497 Yugoslavia and Bulgaria

(-4971---4976 Yugoslavia)

-4971 Serbia

Including Vojvodina, Kosovo i Metohija; Yugoslav Banat [formerly area 43915]

-4972 Croatia [formerly area 4394]

Including Slavonia [formerly area 4393], Dalmatia [formerly area 4369], Istria [formerly area 4368]

-4973 Slovenia [formerly area 4367]

Including Maribor (Marburg) [formerly area 43655], Karst [formerly area 4368]

-4974 Central republics

-49742 Bosnia and Herzegovina [formerly areas 4395-4396]

-49745 Montenegro [formerly area 4975]

[-4975] Montenegro

Class in area 49745

-4976 Yugoslav Macedonia (Vardar Macedonia)

Källa: Dewey, M. (1965), Decimal Classification and Relative Index, Vol. 2, s. 1309.

I den sjuttonde upplagan av DDC från 1965 så börjar geografifasetten i  Table 2
(förut i  Table 1) skilja sig en del från uppställningen på 949.7  Yugoslavia and
Bulgaria i DDC13 från 1932.

-49 har Other parts of Europe istället för Other countries of Europe.
Den största skillnaden är att de jugoslaviska delrepublikerna nu finns klassade

under -497 Yugoslavia and Bulgaria, med hänvisningar inom klamrar till de klas-
ser  där delrepublikerna,  respektive  dem tillhörande områden tidigare återfanns.
Serbien och Montenegro har alltså fått stiga ner en nivå i hierarkin.  Detta är lo-
giskt, eftersom Serbien och Montenegro, vid sidan av de andra republikerna, nu
ingår i det andra, federala, Jugoslavien under Josip Broz Tito. -497 har även en
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sveprubrik för Jugoslavien, vilket är en nyhet jämfört med DDC13, där inga un-
deravdelningar fanns.

Underavdelningarna till -497 följer den uppställning som återfinns i SAB4 (se
Tabell 19) med det stora undantaget att Bosnien och Hercegovina och Montenegro
återfinns i klassen -4974 Central republics. De båda delrepublikerna hamnar alltså
en nivå under de övriga republikerna. Detta är inte bara olyckligt, utan även myck-
et märkligt. Särskilt när Montenegro i mellanperioden mellan DDC13 och DDC17
har haft en egen plats på -4975 , som den sedan flyttats från för att ingå, tillsam-
mans med Bosnien och Hercegovina i -4974. Bosnien och Hercegovina och Mon-
tenegro har ingen särskild gemensam historia eller annat som motiverar en sam-
manslagning. Serbien och Montenegro, däremot,  skulle man kunna argumentera,
har  gemensam religion  och en  historia  av  autonomi  från  osmanerna,  med  det
mångreligiösa och muslimskt präglade Bosnien inte har det. Att de båda är centralt
belägna känns inte som en en adekvat anledning till att slå samman dessa. 

Det faktum att en samlingsklass för centrala republiker har införts medför att
notationen för de republikerna blir längre än för övriga republiker. De övroga re-
publikerna har en fyra tecken lång notation, medan Bosnien och Hercegovina och
Montenegro har fem.

Närmast under -4974 kommer -4976 Yugoslav  Macedonia (Vardar Macedo-
nia)  Varför inte -4975 Montenegro används och varför två av delrepublikerna
därmed hamnar i samma klass förblir ett mysterium. Detta har uppenbarligen inte
at göra med någon ”platsbrist” i systemet på grund av den numeriska notationen,
eftersom -4975 nu blir tom.

I övrigt är kommentarerna, som nu finns, till -4971 Serbia och -4972 Croatia
mycket instruktiva. På -4971 skall alltså klassas regionerna Vojvodina, Kosovo142

och Banatet. Under Kroatien på -4972 skall man även klassa de geografiska områ-
dena Slavonien, Dalmatien och Istrien som nu ingick i den jugoslaviska delrepu-
bliken Kroatien.   -4973  Slovenia  innehåller kommentarer om att staden Maribor
och området Karst skall klassas här. I det här fallet DDC mycket tydligare än vad
SAB är under samma tid.

-4976 har  , förutom förledet  Yugoslav,  förtydligandet  Vardar Macedonia för
att skilja den slavisktalande, jugoslaviska republiken, från det historiska, grekiska,
Makedonien.  Vardar syftar  på  det  slaviska  området  kring  floden  med  samma
namn, som nu ingick i Jugoslavien.143

1 4 2 Kosovo i Metohija, eller Kosmet, är en traditionell (serbisk) benämning på det som idag är den självständi-
ga staten Kosovo (Kosova på albanska). Metohija kan ungefärligt översättas till "kyrklandet" och betecknar
de västra delarna av området där många medeltida serbisk-ortodoxa kloster återfinns. Ordet kommer från by-
santinsk grekiska, metochia, och syftar på klostrens kantegendomar, som var särskilt stora i den västra delen
av området. Kosovo har traditionellt betecknat den östra delen och särskilt området kring Priština/Prishtina.
Utanför Priština ligger fältet, där det berömda medeltidsslaget stod 1389, Kosovo polje, vilket på serbiska be-
tyder 'trastfältet' (kos = trast, polje = fält). Möjligen har Kosovo gått från att beteckna detta fält till att beteck-
na det  större området. Se Malcolm, N. (2002), Kosovo, s. 3 f. 
1 4 3 Det historiska geografiska området Makedonien delades efter Balkankrigen 1912-13 mellan Serbien, Gre-
kland och Bulgarien. Delen som sedermera kom att ingå i Jugoslavien kallades Vardar-Makedonien, den gre-
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Tabell 21. Avdelning för historia i DDC17

Notation Ämne i DDC 17 (1965)

900 General geography and history and related disciplines

(940-990 The modern world)

940 Europe

949 Other parts of Europe

949.7 Yugoslavia and Bulgaria

(949.701-949.702 Historical periods of Yugoslavia)

949.701 Early history to 1918

For Balkan Wars see 949.6144

949.702 20th century, 1918-

Källa: Dewey, M. (1965), Decimal Classification and Relative Index, Vol. 1, s. 1200.

Avdelningen för historia i DDC17 skiljer sig, på samma sätt som T2, från DDC13
genom att  parts har fått ersätta  countries i 949. 949.7 heter nu  Yugoslavia and
Bulgaria men några delrepubliker listas inte. Däremot har DDC17 sveprubriken
Historical periods of Yugoslavia på 949.701 och 949.702, vilket är en nyhet från
DDC13. 

Huvudavdelningen har i DDC17 fått en längre och mer utförlig titel som in-
kluderar både geografi och historia, istället för DDC13:s History.

Klassindelningen har utökats för de olika historiska perioderna gällande Jugo-
slavien. Notationen har därför i dessa fall så många som sex tecken. Den avskil-
jande punkten gör dock att siffrorna blir lättare att komma ihåg än fallet skulle ha
varit utan.

SAB5 - 1972
Uppställningen för både K och N i SAB5 från 1972 sammanfaller i detalj med den
från SAB4 från 1956.145

DDC19 - 1979

Tabell 22. Geografisk hjälptabell i DDC19

Notation Table 2. Areas i DDC19 (1979)

-4 Europe   Western Europe

-49 Other parts of Europe

-497 Yugoslavia and Bulgaria

(-4971---4976 Yugoslavia)

kiska delen Egeiska Makedonien och den bulgariska delen Pirin-Makedonien. Se Mønnesland, s. (1999), Før
Jugoslavia og etter, s. 128.
1 4 4 949.6 Balkan Peninsula.
1 4 5 Klassifikationssystem för svenska bibliotek (1972), s. 65 f, 77.
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-4971 Serbia

Including Vojvodina, Kosovo i Metohija; Yugoslav Banat, Belgrade

-4972 Croatia

Including Slavonia, Dalmatia, Istria

-4973 Slovenia

-4974 Central republics of Yugoslavia

-49742 Bosnia and Hercegovina146

-49745 Montenegro

-4976 Macedonia (Vardar Macedonia)

Källa: Dewey, M. (1979), Dewey Decimal Classification and Relative Index, Vol 1, s. 122 f.

I T2 i DDC19 har -4 fått tillägget Western Europe vid sidan av Europe, förmodli-
gen för att skilja den allmänna Europaavdelningen från den övriga, på -49.

På -4971  Serbia skall man nu även klassa huvudstaden Belgrad. Slovenien,
däremot har blivit av med Maribor och Karst från DDC17, och nu finns inga sär-
skilda anvisningar på -4973  Slovenia. Man kan spekulera i  att  dessa områden,
1979 inte tarvade särskilda anvisningar, men bortfallet är ändå lite besynnerligt ef-
tersom områdena under Serbien och Kroatien fortfarande är tydliga.

Samlingsavdelningen,  innehållandes  både  Bosnien  och  Hercegovina  och
Montenegro, på -4974 har nu fått förtydligandet Central republics of Yugoslavia
till skillnad från DDC17:s Central republics. Makedonien, däremot, har blivit av
med sitt förtydligande Yugoslav Macedonia från DDC17 och heter nu Macedonia
men fortfarande med parentesen Vardar Macedonia.

Notationsmässigt har inget nytt tillkommit i DDC19.

Tabell 23. Avdelning för historia i DDC19

Notation Ämne i DDC 19 (1979)

900 General geography and history and their auxiliaries

(940-990 General history of modern world, of extraterrestrial worlds)

940 General history of Europe   Western Europe

949 Other parts of Europe

949.7 Yugoslavia and Bulgaria

949.701 From earliest times to 1918

For Balkan Wars see 949.6

949.702 20th century, 1918-

949.7021 Kingdom, 1918-1939

949.7022 Period of World War 2, 1939-1945

949.7023 Socialist Federal Republic, 1945-

1 4 6 Nu stavat med c istället för z. Se not 140.
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Regime of Josip Broz Tito, 1945-

949.71 Serbia

949.7101 From earliest times to 1918

949.71013 Turkish period to 1804

949.71014 Revolt and autonomy, 1804-1878

949.71015 Independence, 1878-1918

949.7102 20th century, 1918-

Källa: Dewey, M. (1979), Dewey Decimal Classification and Relative Index, Vol. 2, s. 1498 f.

Till att börja med så har man ändrat titeln på huvudavdelningen 900 i DDC19 till
General geography and history and their auxiliaries istället för DDC17:s General
geography and history and related disciplines. Sveprubriken för 940-990 gäller nu
även utomjordiska världar, förutom den moderna världen.

Under 949.7 har man döpt om och även utökat underavdelningarna tillhörande
Jugoslavien.  949.701 heter  nu  From earliest  times  to  1918 istället  för,  som i
DDC17, Early history to 1918. Detta verkar inte vara mer än en stilistisk föränd-
ring, men sedan följer utvidgade underavdelningar gällande tiden efter 1918, upp-
delat i tre perioder: det första Jugoslavien 1918-1939 under 949.7021  Kingdom
1918-1939, andra världskriget under 949.7023 Period of World War 2, 1939-1945
och  perioden  efter  kriget  på  949.7024  Socialist  Federal  Republic,  1945-  med
kommentaren att det gäller Josip Broz Titos regim.

DDC19 har gjort på ett annat sätt än vad man har i SAB genom att skilja på de
geografiska aspekten (med alla delrepubliker uppställda) och den historiska, där
endast de enskilda statsbildningarna finns med. I DDC har dock Serbien fått en
egen avdelning på 949.71 och till det en noggrann kronologisk uppställning under
949.7101 From earliest times to 1918, innefattande den osmanska perioden, tiden
av revolt  och uppror  under  1800-talet och slutligen självständigheten fram till
första världskrigets slut.

Att just Serbien har fått en utökad klassifikation, medan de andra delrepubli-
kerna inte har fått det, kan förklaras av just dess självständiga status och den spe-
ciella roll landet hade under bildandet av det första Jugoslavien. Det första Jugo-
slavien var de facto en serbisk monarki och dominerades av serbiska intressen. De
andra delrepublikerna, med Montenegro undantaget, ingick däremot i någon av de
omgivande stormakterna vid tiden för serbiska uppror och självständighetssträvan-
den. Hursomhelst kan man notera att Serbien här har något av en särställning.

Notationen för de utökade kronologin blir på sina ställen väldigt lång. Serbi-
ens historia fram till 1918 har klasser med åtta notationstecken (949.71013 Tur-
kish period to 1804 exemplevis) vilket inte är särskilt minnesvänligt. Detta kan sä-
gas ha en del att göra med attt DDC använder sig av ren notation. SAB använder
sig av blandad notation och när det rör sig om kronologiska fasetter så får detta i
SAB:s fall (se Tabell 28) som resultat att man tydligare ser vad som är grundupp-
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ställning och vad som är kronologi. SAB:s förfaringssätt har även att göra med att
det är geografiklassen som ger historieklassens notation och inte tvärtom.

SAB6 - 1984

Tabell 24. Avdelning för geografi och historia i SAB6

Notation Ämne i SAB6 (1984) Notation Ämne 

N Geografi K Historia

(Na--Nn Europa)

Nn Balkanländerna Kn Balkanländerna

Kronologisk uppdelning av Kn med underavd, utöver de 

perioder som utförts i tabellen, görs enligt grundschemat

Nnb Jugoslavien Knb Jugoslavien

Hit även områdets gemensamma historia före 1918

Nnba Serbien

Särsk orter --> Nnbz

Knba Serbien

Nnbb Kroatien

Särsk orter --> Nnbz

Knbb Kroatien

Nnbc Slovenien

Särsk orter --> Nnbz

Knbc Slovenien

Nnbd Bosnien och Hercegovina

Särsk orter --> Nnbz

Knbd Bosnien och Hercegovina

Nnbe Montenegro

Särsk orter --> Nnbz

Knbe Montenegro

Nnbf Makedonien

Särsk orter --> Nnbz

Knbf Makedonien

Hit samlade framställningar av områdets historia oavsett 

landtillhörighet.

Makedonien under antiken --> K.249

Källa: Klassifikationssystem för svenska bibliotek (1984), s. 95, 113.

Nytt för SAB6 från 1984 är de många sveprubriker som har införts. Här är det N
som har fått fått den sammanfattande sveprubriken Na--Nn Europa. 

En annan skillnad från tidigare upplagor är att det nu, säkerligen genom infly-
tande från DDC:s många förtydligande anvisningar, finns rikligt med kommenta-
rer och andra anvisningar på avdelningen för Balkanländerna. I övrigt är uppställ-
ningen densamma i SAB6 som i SAB4 och SAB5.

Under delrepublikerna på  Nnba – Nnbf  finns anvisningen  Särsk orter -->
Nnbz. Z-tillägget används här som en fasett som indikerar ortnamn. På andra av-
delningar, som G Litteraturhistoria och L Biografi med genealogier används det
tillsammans med personnamn. Z-tillägget ligger  här på Nnb  Jugoslavien för de
olika delrepublikerna, och inte på respektive delrepubliksnivå.
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K sammanfaller också med SAB4 och SAB5, förutom de kommentarer som
nu finns på Kn och Knb. I SAB6 har Knbf fått kommentaren att här skall klassas
arbeten som rör Makedonien oavsett landtillhörighet. Makedonien har under åren
tillhört  bland annat Grekland, Bulgarien,  Serbien och Turkiet. DDC omnämner
det, inom parentes, som Vardar Macedonia.147

Notationen förbli här som längst fyra tecken och inga nya klasser har tillkom-
mit.

Efter 1991

DDC21 - 1996

Tabell 25. Geografisk hjälptabell i DDC21

Notation Table 2. Areas i DDC21 (1996)

-4 Europe   Western Europe

-49 Other parts of Europe

-497 Yugoslavia, Croatia, Slovenia, Bosnia and Hercegovina, Macedonia

Class here Yugoslavia (1918-1991)

Class Yugoslavia (1991-) in -4971

-4971 Serbia

Including Belgrade, Kosovo i Metohija, Voivodina, Yugoslav Banat

Class here Yugoslavia (1991-)

For Montenegro see -49745

-4972 Croatia

Including Dalmatia, Istria, Slavonia

-4973 Slovenia

-4974 Bosnia and Hercegovina, Montenegro

-49742 Bosnia and Hercegovina

Including Sarajevo

-49745 Montenegro

-4976 Macedonia 

Class here Vardar River

Class comprehensive works on Macedonian region in -4956148

Källa: Dewey, M. (1996), Dewey Decimal Classification and Relative Index, Vol. 1, s. 137.

T2 i DDC21 från 1996 uppvisar en del skillnader från DDC19 från 1979. Jugosla-
vien har nu splittrats i en rad självständiga nationer, men överlevt, åtminstone till
namnet, med Serbien och Montenegro som enda kvarvarande republiker. I Serbien

1 4 7 Se not 152.
1 4 8 -4956 Former Macedonian region.
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ingår även de autonoma områdena Vojvodina i norr och Kosovo i söder. Sloveni-
en, Kroatien, Makedonien och Bosnien och Hercegovina har erhållit självständig-
het, i vissa fall med utdragna inbördeskrig som följd.

-497 heter nu Yugoslavia, Croatia, Slovenia, Bosnia and Hercegovina, Mace-
donia. Bulgarien har flyttats till -499 och -497 innehåller nu endast forna Jugosla-
viens delrepubliker samt "Restjugoslavien". Förtydligande kommentarer meddelar
att -497 innefattar Jugoslavien mellan 1918 och 1991, medan "Restjugoslavien"
1991- skall klassas under Serbien, en nivå ner, på -4971. Serbien har även fått sina
kommentarer  delvis  ändrade.  Vojvodina stavas nu  Voivodina och ordningen är
omkastad jämfört med den i DDC19. Att man stavar Vojvodina med i kan ha att
göra med translittereringen till engelska och det faktum att j-et skall uttalas som
ett svenskt j och inte som en engelskt j, som i judge, med d-tillslag. Varför man
inte har ändrat den serbiska stavningen i Kosovo i Metohija framgår inte.149

Samlingsrubriken  Central Republics of Yugoslavia i DDC19 på -4974 har i
DDC21 bytts ut mot Bosnia and Hercegovina, Montenegro, vilket är logiskt efter-
som Bosnien och Hercegovina inte  längre är delar av Jugoslavien.  Nu blir  det
dock ännu tydligare hur problematiskt det är att just dessa två republiker samsas i
en klass på samma nivå som resten av de forna delrepublikerna.

-49742 Bosnia and Hercegovina har nu fått tillägget Including Sarajevo. Det
påminner om tillägget om Belgrade på -4971 Serbia, och måste nog härledas till
den uppmärksamhet Sarajevo fick under den ca: tre år långa belägringen på 1990-
talet. Belgrad var Jugoslaviens huvudstad, men också delrepubliken Serbiens hu-
vudstad under jugoslavientiden.

-4976 Macedonia har blivit av med parentesen  (Vardar Macedonia) och har
istället fått en anvisning som lyder  Class here Vardar river tillsammans med en
anvisning om att klassa övergripande arbeten på -4956.

T2 i DDC21 uppvisar ganska stora förändringar jämfört med DDC19 och har i
hög grad anpassat sin uppställning till de nya förhållandena på Balkanhalvön.

Tabell 26. Avdelning för historia i DDC21

Notation Ämne i DDC 21 (1996)

900 Geography, history, and auxiliary disciplines

(940-990 General history of modern world, of extraterrestrial worlds)

940 General history of Europe   Western Europe

949 Other parts of Europe

1 4 9 Den brittiska författarinnan Rebecca West lanserade en, helt och hållet till engelskan anpassad, translitte-
ration i sin berömda reseberättelse från Jugoslavien, Black Lamb and Grey Falcon, från 1941. I boken stavas
det serbokroatiska j-et som antingen y eller i. Kosovo stavas även ljudhärmande med dubbel-s. "The spelling
of Yugoslavian names presents a serious problem.[...]I have therefore done my best to transliterate all Yugo-
slavian names to forms most likely to convey the sound of them to english ears. Cetinje is written here as Tse-
tinye, Jajce as Yaitse, Peč as Petch, Šestinje as Shestinye. Kosovo I have written Kossovo, though the Serbo-
Croat language uses no double consonants, because we take them as a sign that the preceding vowel is short."
West, Rebecca (1982), Black Lamb and Grey Falcon, s. vii.
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949.7 Yugoslavia, Croatia, Slovenia, Bosnia and Hercegovina, Macedonia

949.701 Early history to 1918 

[...]

949.702 Yugoslavia, 1918-1991

949.7021 Period of Kingdom, 1918-1939

Class 1939-1941 in 949.7022

949.7022 Period of World War II, 1939-1945

949.7023 Administration of Josip Broz Tito, 1945-1980

949.7024 1980-1991

949.703 Period of five sovereign nations, 1991-

See also 949.7103 for Yugoslavia (1991-)

949.71 Serbia

949.7101 Early history to 1918

949.71012 Ca. 640-1389

949.71013 Turkish period, 1389-1878

949.71014 Period of revolt and autonomy, 1804-1878

Class here 19th century

949.71015 Period of independence, 1878-1918

949.7102 1918-1991

Class here 20th century

949.7103 1991-

Källa: Dewey, M. (1996), Dewey Decimal Classification and Relative Index, Vol. 3, s. 891 f.

Avdelningen för historia har, liksom T2, fått en hel del ändringar i DDC21 från
1996. 949.7 har ändrat namn från Yugoslavia and Bulgaria till Yugoslavia, Croa-
tia, Slovenia, Bosnia and Hercegovina, Macedonia och Bulgarien har bytt klass
till 949.9.

949.701 har nu bytt tillbaka till  DDC17:s  Early history to 1918 istället för
DDC19:s  From earliest times to 1918. Man verkar brottas med formuleringarna
och har bestämt sig för att återgå till den kortare varianten. Likadant har man gjort
på 949.7101 vad gäller Serbiens historia fram till 1918.

949.702 heter nu  Yugoslavia 1918-1991 istället för DDC19:s  20th century,
1918-. 949.7021 heter nu Period of Kingdom, 1918-1939 och har fått kommenta-
ren Class 1939-1941 in 949.7022, vilket är klassen för andra världskriget, efter-
som kriget egentligen inte började, vad Jugoslavien beträffade, förrän 1941 när
Tyskland anföll Belgrad och den självständiga staten Kroatien (NDH150) utropades.

1 5 0 NDH var förkortningen av Nezavisna Država Hrvatska - den självständiga staten Kroatien, som leddes av
ustašaledaren Ante Pavelić.
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949.7023 har ändrats från  Socialist federal republic, 1945- från DDC19, till
Administration of Josip Broz Tito, 1945-1980 och perioden från 1980-1991 har
fått en egen plats, ett snäpp ner, på samma nivå i hierarkin på 949.7024.

Ny är även klass 949.703 Period of five sovereign nations, 1991-.
Underavdelningarna för Serbien har fått vissa namnändringar i anslutning till

de andra ändringarna på underavdelningarna till 949.7.  Period används här mer
konsekvent  och  ger  en  kontinuitet  i  uppställningen.  Den turkiska  perioden på
949.71013 har fått specificeringen 1389-1804 och ny även den närmast föregående
klassen 949.71012 Ca. 640-1389. 1389 betecknar det omskrivna slaget vid Koso-
vo Polje där serberna under prins Lazar förlorade mot de anstormande osmanska
turkarna. Klass 949.7102 heter nu 1918-1991 och har 20th century som en kom-
mentar, där man anvisas att klassa hela det serbiska nittonhundratalet i 949.7102.
Tillkommit har även 949.7103 1991-.

Serbien innehar fortfarande något av en särställning i DDC, jämfört med hur
det ser ut i SAB. Detta kan, som sagt, förklaras med att staten de facto vann sin
självständighet från turkarna före Jugoslaviens bildande, vilket de andra staterna
inte gjorde. Anpassningen till de nya förhållandena är annars stor och den krono-
logiska uppdelningen för Jugoslavien och Serbien har utvecklats ytterligare. 

SAB7 - 1997

Tabell 27. Avdelning för geografi i SAB7

Notation Ämne i SAB7 (1997)

N Geografi

(Na--Nn Europa)

Nn Balkanländerna

Nnb Jugoslavien

Nnba Serbien

Hit Förbundsrepubliken Jugoslavien ("Restjugoslavien") i dess helhet

Republika Srpska --> Nnbd

Särsk orter --> Nnbz

Nnbb Kroatien

Särsk orter --> Nnbz

Nnbc Slovenien

Särsk orter --> Nnbz

Nnbd Bosnien och Hercegovina

Hit Republika Srpska

Särsk orter --> Nnbz

Nnbe Montenegro

Förbundsrepubliken Jugoslavien ("Restjugoslavien") i dess helhet --> Nnba

Särsk orter --> Nnbz
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Nnbf Makedonien

Hit F d jugoslaviska republiken Makedonien

Särsk orter --> Nnbz

Källa: Noaksson, A. (1997), Klassifikationssystem för svenska bibliotek, s. 124.

1997, året för den sjunde upplagan av SAB-systemet, har Jugoslavien rasat sam-
man och det syns även i klassifikation, särskilt vad gäller Serbien och Monteneg-
ro, de två staterna som återstår i det tredje, "Restjugoslavien".

Man anvisas att klassa "Restjugoslavien" under Nnba Serbien, vilket i sig ger
en vink om att "Restjugoslavien" i själva verket var Serbien, plus lillebror Monte-
negro. Att det inte skall klassas under Nnb Jugoslavien (som dock finns kvar som
övergripande geografisk klass) är inte så överraskande. 2003 döptes Förbundsre-
publiken Jugoslavien om till Serbien och Montenegro och 2006 röstade monteneg-
rinerna för självständighet. Serbien hade hela tiden dominerat "Restjugoslavien"
och klassas därefter under Serbien i SAB7.

Under både Serbien på Nnba och Bosnien och Hercegovina på Nnbd finns an-
märkningen att klassa  Republika Srpska under Nnbd  Bosnien och Hercegovina.
Detta  är  intressant  eftersom  denna  bosnienserbiska  utbrytarrepublik  inte  alls
nämns i DDC. Faktum är att Bosnien och Hercegovina som ett resultat av kriget
och ännu idag delas in i två administrativa delar, en muslimsk-kroatisk, Federaci-
ja Bosne i Hercegovine, och en serbisk, Republika Srpska som fick sina slutgiltiga
gränser genom Daytonavtalet i Ohio 1995.151

SAB7 har även tagit fasta på den namnstrid som uppstod mellan Grekland och
Makedonien efter Makedoniens självständighet 1991 och tillfört kommentaren Hit
F d jugoslaviska republiken Makedonien.152 DDC vid samma tid använder sig fort-
farande av Vardar Macedonia för att förtydliga vad det rör sig om.

Särskilda orter skall i SAB7 fortfarande delas in under Nnb Jugoslavien.

Tabell 28. Avdelning för historia i SAB7

Notation Ämne i SAB7 (1997)

K Historia

(Ka--Ks Särskilda länders och områdens historia)

(Ka--Kn Europa)

1 5 1 Viktigt är att skilja mellan Republika Srpska (Den serbiska republiken) som alltså är en serbisk admini-
strativ  enhet i Bosnien och Hercegovina idag, och  var  en utbrytarrepublik, under ledning av bl.a. Radovan
Karadžić, under Bosnienkriget 1992-1995, och å andra sidan Republika Srbija (Republiken Serbien) som är
namnet på staten Serbien.
1 5 2 En namnstrid uppstod efter att den jugoslaviska delrepubliken Makedonien utropat sig självständig 1991.
Grekland vägrade att erkänna den nya staten under namnet Makedonien, eftersom man ansåg att det beteckna-
de det antika Makedonien och de makedonier som levde då (Alexander den Store m.fl.). Flera olika förlag yp-
pades; Vardarrepubliken, Det slaviska Makedonien etc. Slutligen blev staten bekant under akronymen  FY-
ROM - The Former Yugoslav Republic of Macedonia. De före detta jugoslaviska makedonierna kontrade se-
dan med att döpa om flygplatsen i Skopje till Alexander den Stores flygplats, vilket ytterliga rörde upp käns-
lorna för grekerna. Se exempelvis Lampe, J. R. (2000), Yugoslavia as History, s. 394.
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Kn Balkanländernas historia

Kronologisk uppdelning av Kn med underavd, utöver de perioder som utförts i tabellen, görs enl K 

alternativt enl grundschemat

Knb Jugoslavien

Hit även områdets gemensamma historia före 1918

Knb.59 1991-

Hit även de skeenden under närmast föregående år som ledde fram till den jugoslaviska statens upplösning

Knba Serbien

Knba.59 1991-

Hit Förbundsrepubliken Jugoslavien ("Restjugoslavien") i dess helhet

Knbb Kroatien

Knbb.59 1991-

Knbc Slovenien

Knbc.59 1991-

Knbd Bosnien och Hercegovina

Knbd.59 1991-

Hit även Republika Srpska

Knbe Montenegro

Knbe.59 1991-

Förbundsrepubliken Jugoslavien ("Restjugoslavien") i dess helhet --> Knba.59

Knbf Makedonien

Hit samlade framställningar av områdets historia oavsett landtillhörighet.

Makedonien under antiken --> K.249

Knbf.59 1991-

Hit F d jugoslaviska republiken Makedonien

Källa: Noaksson, A. (1997), Klassifikationssystem för svenska bibliotek, s. 104. 

Den stora nyheten i SAB7 från 1997 jämfört med SAB6 från 1984 är att varje före
detta delrepublik nu har fått ett punkttillägg .59 i notationen för att beteckna perio-
den efter 1991. De kronologiska punkttilläggen i SAB finns delvis i det grunds-
chema som nämns och gäller som en tidsmässig fasett för all klassifikation enligt
SAB. På K finns även en mer utarbetat och finstilt uppställning och enligt de nya
anvisningarna i SAB7 kan man alltså välja mellan de mer grova i grundschemat
och den finare uppställningen på K. 1991 är ett väldigt centralt årtal i Jugoslaviens
historia och därmed är det inte konstigt att även punkttillägget syns i uppställning-
en på Kn.

Under Knb.59 finns anmärkningen att här skall klassas även de skeenden som
ledde fram till Jugoslaviens sammanbrott.
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Serbiens punkttillägg på Knba.59 talar om att här skall även "Restjugoslavien"
klassas, vilket även finns kommenterat under Montenegro på Knbf.59. "Restjugo-
slavien" klassas alltså under Serbien på Knba.59 i SAB7.

Under Bosnien och Hercegovina på Knbd.59 finns anmärkningen  Hit även
Republika Srpska.

Knbf.59 gäller den före detta jugoslaviska republiken Makedonien, från 1991
och framåt.

I jämförelse med DDC så uppvisar SAB en konsekvent uppställning där delre-
publikerna hamnar på samma hierarkiska nivå och även tidstilläggen ser likadana
ut. Detta medför en tydlighet som DDC saknar i sin historieavdelning som präglas
av inkonsekvens på den punkten. DDC har däremot en väl utvecklad kronologi
just för Jugoslavien och Serbien, men inte för de andra republikerna. I SAB anvi-
sas man till grundschemat eller till K:s kronologi för alla republiker. Punkttilläg-
get fungerar här väl som fasett och punkten plus påföljande siffra indikerar krono-
logi oavsett ämne och den blandade notationen signalerar ytterligare att det hand-
lar om någonting nytt i förhållande till grundnotationens bokstavskombination.

I DDC måste man ha djup insikt och kunskap i systemets uppbyggnad för att
överhuvudtaget förstå att vissa siffror i vissa fall betyder en viss tidsperiod. Den
rena notationen fungerar i det fallet, trots sin enkelhet och memorabilitet, inte sär-
skilt upplysande för den oinsatte. 

DDC22 - 2003

Tabell 29. Geografisk hjälptabell i DDC22

Notation Table 2. Areas i DDC22 (2003)

-4 Europe   Western Europe

-49 Other parts of Europe

-497 Serbia and Montenegro, Croatia, Slovenia, Bosnia and Hercegovina, Macedonia

Class here Yugoslavia (1918-1991), comprehensive works on former Yugoslavia

Class Yugoslavia (1991-2003) in -4971

-4971 Serbia

Including Belgrade, Kosovo i Metohija, Voivodina, Yugoslav Banat

Class here Serbia and Montenegro, Yugoslavia (1991-2003)

Use of this number for comprehensive works on former Yugoslavia discontinued; class in -497

For Montenegro see -49745

-4972 Croatia

Including Dalmatia, Istria, Slavonia

-4973 Slovenia

-4974 Bosnia and Hercegovina, Montenegro

-49742 Bosnia and Hercegovina

Including Sarajevo
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-49745 Montenegro

-4976 Macedonia 

Class here Vardar River

Class comprehensive works on Macedonian region in -4956153

Källa: Dewey, M. (2003), Dewey Decimal Classification and Relative Index, Vol 1, s. 337.

År 2003, efter en omröstning, ändrade "Restjugoslavien" namn till  Serbien och
Montenegro, vilket återspeglas i T2 i DDC22 från samma år i -497 som nu heter
Serbia and Montenegro, Croatia, Slovenia, Bosnia and Hercegovina, Macedonia.
Även under -4971 Serbia finns anvisningen Class here Serbia and Montenegro,
Yugoslavia (1991-2003). Bortsett från dess ändringar och några korshänvisningar
om var olika områden skall klassas så överensstämmer uppställningen med den i
DDC21 från 1996.

Tabell 30. Avdelning för historia i DDC22

Notation Ämne i DDC 22 (2003)

900 Geography, history, and auxiliaries disciplines

(940-990 General history of modern world, of extraterrestrial worlds)

940 General history of Europe   Western Europe

949 Other parts of Europe

949.7 Serbia and Montenegro, Croatia, Slovenia, Bosnia and Hercegovina, Macedonia

949.701 Early history to 1918 

[...]

949.702 Yugoslavia, 1918-1991

Class here comprehensive works on former Yugoslavia [formerly 949.7103], 20th century [...]

949.7021 Period of Kingdom, 1918-1939

Class 1939-1941 in 949.7022

949.7022 Period of World War II, 1939-1945

949.7023 Administration of Josip Broz Tito, 1945-1980

949.7024 1980-1991

949.703 Period of five sovereign nations, 1991-

See also 949.7103 for Yugoslavia (1991-2003)

949.71 Serbia

949.7101 Early history to 1918

949.71012 Ca. 640-1389

949.71013 Turkish period, 1389-1878

949.71014 Period of revolt and autonomy, 1804-1878

Class here 19th century

1 5 3 -4956 Former Macedonian region.
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949.71015 Period of independence, 1878-1918

949.7102 1918-1991

Class here 20th century

949.7103 1991-

Class here Serbia and Montenegro, Yugoslavia (1991-2003)

Comprehensive works on former Yugoslavia relocated to 949.702

For Montenegro see 949.745

Källa: Dewey, M. (2003), Dewey Decimal Classification and Relative Index, Vol. 3, s. 941 f.

Liksom i T2 har Serbia and Montenegro fått ersätta Yugoslavia i 949.7. Övergri-
pande verk  om Jugoslavien  har  flyttats  från 949.7103 i  DDC21 till  949.702 i
DDC22. 

949.7103 innehåller nu anvisningen att  där klassa  Serbia and Montenegro,
Yugoslavia  (1991-2003). I övrigt  är  uppställningen densamma i  DDC22 som i
DDC21.

SAB8 - 2006

Tabell 31. Avdelning för geografi i SAB8

Notation Ämne i SAB8 (2006)

N Geografi

(Na--Nn Europa)

Nn Balkanländerna

Nnb Jugoslavien

Nnba Serbien

Hit Förbundsrepubliken Jugoslavien ("Restjugoslavien") i dess helhet

Hit unionen Serbien och Montenegro i dess helhet

Republika Srpska --> Nnbd

Särsk orter --> Nnbz

Nnbb Kroatien

Särsk orter --> Nnbbz

Nnbc Slovenien

Särsk orter --> Nnbcz

Nnbd Bosnien och Hercegovina

Hit Republika Srpska

Särsk orter --> Nnbdz

Nnbe Montenegro
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Förbundsrepubliken Jugoslavien ("Restjugoslavien") i dess helhet --> Nnba

Unionen Serbien och Montenegro i dess helhet --> Nnba

Särsk orter --> Nnbz

Nnbf Makedonien

Hit F d jugoslaviska republiken Makedonien

Särsk orter --> Nnbfz

Källa: Klassifikationssystem för svenska bibliotek (2006), s.141.

År 2006 upplöstes unionen mellan Serbien och Montenegro efter att Montenegro
röstat för självständighet.

Detta är också de ändringar som har genomförts i kommentarerna till Nnba
Serbien och Nnbf  Montenegro där man uppmanas klassa  Unionen Serbien och
Montenegro i dess helhet på Nnba Serbien.

Den andra övergripande ändringen är att republikernas respektive z-tillägg nu
skall tillföras respektive republiks notation (t.ex. Nnbfz Skopje) och inte, som tidi-
gare, till Nnb Jugoslavien. Serbien och Montenegro är dock undantagna denna ny-
het och skall även i fortsättningen få z-tillägg på Nnb. Detta förklaras i ett KKS-
meddelande som infördes år 2000 och hänvisar till den politiska oron i området
som gör att regeln om att z-tillägg görs på landnivå skall frångås i just fallet Serbi-
en och Montenegro.154

Tabell 32. Avdelning för historia i SAB8

Notation Ämne i SAB8 (2006)

K Historia

(Ka--Ks Särskilda länders och områdens historia)

(Ka--Kn Europa)

Kn Balkanländernas historia

Kn med underavd,[...]uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl grundschemat, utöver de perioder som 

utförts i tabellen

Knb Jugoslavien

Hit även områdets gemensamma historia före 1918

Knb.59 1991-

Hit även de skeenden under närmast föregående år som ledde fram till den jugoslaviska statens upplösning

Knb.6 2000-

Knba Serbien

Knba.59 1991-

1 5 4 Klassifikationssystem för svenska bibliotek. Ämnesregister.(2006), s. 219.; Liljegren, J. (2009), "Tankar
kring Kosovo, Kaukasien, crnogorski och klassifikation, s. 26. Israel och Palestina är även en region som
nämns där undantag från regeln skall göras. Idag, år 2014, bör det stå klart att Serbien och Montenegro är,
och nog kommer att förbli, varandra självständiga stater och bör få z-tillägg på respektive lands nivå. Kosovo
är en annan het potatis som i nuläget klassas Nnbz Kosovo, alltså på Jugoslavien, trots att Kosovo utropat sig
självständigt 2008 och fått sin självständighet erkänd av bland annat Sverige och USA. Se även not 156.
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Hit Förbundsrepubliken Jugoslavien ("Restjugoslavien") i dess helhet

Knba.6 2000-

Hit unionen Serbien och Montenegro i dess helhet

Knbb Kroatien

Knbb.59 1991-

Knbb.6 2000-

Knbc Slovenien

Knbc.59 1991-

Knbc.6 2000-

Knbd Bosnien och Hercegovina

Knbd.59 1991-

Hit även Republika Srpska

Knbd.6 2000-

Knbe Montenegro

Knbe.59 1991-

Förbundsrepubliken Jugoslavien ("Restjugoslavien") i dess helhet --> Knba.59

Knbe.6 2000-

Unionen Serbien och Montenegro i dess helhet --> Knba.6

Knbf Makedonien

Hit samlade framställningar av områdets historia oavsett landtillhörighet.

Makedonien under antiken --> K.249

Knbf.59 1991-

Hit F d jugoslaviska republiken Makedonien

Knbf.6 2000-

Källa: Klassifikationssystem för svenska bibliotek (2006), s. 120.

Även under K har det nya läget på Balkan, liksom på N, gett utslag. Ännu ett
punkttillägg för 2000-talet har tillkommit i form av .6 och återfinns under Jugosla-
vien, samt alla dess underavdelningar med de nu sex självständiga staterna.

Serbien och Montenegro klassas i SAB6 under Serbien på Knba.6 2000-. 
Anmärkningen om hur punkttillägget skall tillämpas på Kn Balkanländernas

historia har ändrats en aning från instruktionerna på Kn i SAB7. I SAB7 anvisa-
des man att välja mellan grundschemat och schemat på K, medan man nu anvisas
uppdela Kn i tillämpliga delar kronologiskt enl grundschemat, utöver de perioder
som utförts i tabellen. Anvisningarna är här tydligare än i SAB7, men utöver dessa
ändringar är uppställningen sig lik.

Notationsmässigt så kan vi konstatera att de utökade kronologiska delarna har
medfört fler tecken i notationskoderna. Som längst blir koderna sju tecken långa
(Knbf.59 exempelvis), vilket börjar närma sig antal tecken i de längsta DDC-nota-
tionskoderna  (949.71013 exempelvis).  Skillanden  mellan  dem är,  som tidigare
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nämnts att punkten i DDC-notationen inte skall räknas som en egen notationssym-
bol utan som ett avskiljande tecken som skall underlätta memorabiblitetet av ko-
den. Punkten i SAB: notation intikerar kronologisk fasett. En annan skillnad är att
SAB:s regelrätta blandande notation är något lättare att minnas, trots att antalen
tecken nästan är lika många.

eSAB - 2013
Uppställningen i eSAB från 2013 för både N och K överensstämmer i detalj med
den i SAB8.

WebDewey 2014

Tabell 33.Geografisk hjälptabell i WebDewey

Notation Table 2. Areas i WebDewey (2014)

-4 Europe 

-49 Other parts of Europe

-497 Serbia, Croatia, Slovenia, Bosnia and Hercegovina, Montenegro, Macedonia

Class here Yugoslavia (1918-1991), comprehensive works on former Yugoslavia

Class Yugoslavia (1991-2003) in -4971

-4971 Serbia

Including Belgrade, Kosovo i Metohija, Voivodina, Yugoslav Banat

Class here Yugoslavia (1991-2003), Serbia and Montenegro (2003-2006)

For Montenegro see -49745

-4972 Croatia

Including Dalmatia, *Istria, Slavonia

*For a specific part of this jurisdiction, region, or feature, see the part and follow instructions under -4 - -9

-4973 Slovenia

-4974 Bosnia and Hercegovina, Montenegro

-49742 Bosnia and Hercegovina

Including Sarajevo

-49745 Montenegro

-4976 Macedonia 

Class here Vardar River

Class comprehensive works on Macedonian region in -4956

Källa: WebDewey 

Den största skillnaden mellan uppställning på T2 i WebDewey jämfört med den i
DDC22 är att -497 har delat på Serbien och Montenegro och nu heter Serbia, Cro-
atia, Slovenia, Bosnia and Hercegovina, Montenegro, Macedonia och alltså ham-
nar i samma ordning som länderna sedan gör mellan -4971 och -4976 (med undan-
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taget  att  Bosnien  och  Hercegovina  och  Montenegro,  som nämnts,  delar  klass
-4974. Western Europe har också försvunnit från -4 i WebDewey.

I övrigt  har -4971  Serbia fått  förtydligandet  Class  here Yugoslavia (1991-
2003), Serbia and Montenegro (2003-2006). 

Under Kroatien på -4972 anvisas man att klassificera delar, som hör eller har
hört till olika stater under historien, i det här fallet Istrien, som idag delas av kroa-
ter, italienare och slovener och länge har tillhört  den italienska sfären. Det histo-
riska Istrien som geografiskt tillhörde Italien kan klassas på -3739, men man anvi-
sas att klassa det kroatiska Istrien (som idag tillhör det självständiga Kroatien) un-
der Kroatien.155

Att Kosovo fortfarande hamnar under Serbien, och dessutom under den ty-
piskt  serbiska  benämningen  Kosovo  i  Metohija är  anmärkningsvärt.  Även  om
man inte vill bryta ut Kosovo från Serbien som en självständig stat (den är inte er-
känd av hela världssamfundet) så borde man, för objektivitetens skull ändra nam-
net till det internationellt etablerade Kosovo.

Tabell 34. Avdelning för historia i WebDewey

Notation Ämne i DDC 22 (2003)

900 History & Geography

(940-990 History of specific continents, countries, localities in the modern world, of 

extraterrestrial worlds)

940 History of Europe

949 Other parts of Europe

949.7 Serbia, Croatia, Slovenia, Bosnia and Hercegovina, Montenegro, Macedonia

949.701 Early history to 1918 

[...]

949.702 Yugoslavia, 1918-1991

Class here comprehensive works on former Yugoslavia, 20th century [...]

949.7021 Period of Kingdom, 1918-1939

Class 1939-1941 in 949.7022

949.7022 Period of World War II, 1939-1945

949.7023 Administration of Josip Broz Tito, 1945-1980

949.7024 1980-1991

949.703 Period of sovereign nations, 1991-

See also 949.7103 for Yugoslavia (1991-2003)

949.71 Serbia

949.7101 Early history to 1918

949.71012 Ca. 640-1389

1 5 5 WebDewey - sökord Istria.
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949.71013 Turkish period, 1389-1878

949.71014 Period of revolt and autonomy, 1804-1878

Class here 19th century

949.71015 Period of independence, 1878-1918

949.7102 1918-1991

Class here 20th century

949.7103 1991-

949.71031 1991-2006

Class here Yugoslavia (1991-2003), Serbia and Montenegro (2003-2006)

Class Yugoslavia (1918-1991) in 949.702

For Montenegro, see 949.745

949.710315 Kosovo Civil War, 1998-1999

949.71032 2006-

949.72 Croatia

949.73 Slovenia

949.74 Bosnia and Hercegovina, Montenegro

949.742 Bosnia and Hercegovina

949.745 Montenegro

949.74503 1991-

949.745031 1991-2006

Class here period as part of Yugoslavia (1991-2003), Serbia and Montenegro (2003-2006)

Class comprehensive works on Yugoslavia (1991-2003), on Serbia and Montenegro (2003-2006) in 

949.71031

949.745032 2006-

949.76 Macedonia

(WebDewey URL: dewey.org/webdewey)

I WebDewey har, till att börja med, huvudklass 900 fått den kortare och koncisare
titeln History and Geography istället för den tidigare, något otympliga, Geograp-
hy, history, and auxiliary disciplines från DDC22.

Sveprupriken över 940-990 har däremot fått den något utökade titeln History
of specific continents, countries, localities in the modern world, of extraterrestrial
worlds).  Man förstår tydligare vad det rör sig om: specifika kontinenter och län-
der. Att enbart, som tidigare, nämna den moderna världen och utomjordiska värl-
dar, kan tyckas lite dunkelt. Liksom i T2 har 940 blivit av med Western Europe
och heter nu endast History of Europe.

Även det faktum att Serbien och Montenegro nu inte längre är i union har gi-
vit utslag i 949.7 som nu heter Serbia, Croatia, Slovenia, Bosnia and Hercegovi-
na, Montenegro, Macedonia.
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Underklassen 949.703 har nu fått titeln  Period of sovereign nations istället
för, som tidigare, Period of five sovereign nations. Detta är helt följdriktigt, efter-
som det inte längre rör sig om fem suveräna stater, utan om sex (med Serbien och
Montenegro som varsin stat).

Klass 949.7103 1991-, under Serbien (949.71), har i WebDewey fått två nya
underavdelningar  i  949.7031  1991-2006 och  949.7032  2006-.  Kommentarerna
som i DDC22 fanns under 949.703, har nu flyttats ner en nivå till 949.7031, och
dessutom ändrats en aning, till följd av de nya politiska förhållandena. Samma sak
har införts under 949.745 Montenegro, som nu även syns i avdelningen för histo-
ria i DDC.

Det som skiljer 949.71 Serbia från 949.745 Montenegro är att det även finns
en ytterligare underavdelning under 949.71031 1991-2006, på 949.710315 som ly-
der Kosovo Civil War, 1998-1999. Att Serbien har fått denna finfördelning, som
nu också innefattar Kosovokriget, befäster ytterligare dess särställning, vad gäller
klassifikationen, i DDC. Att  exempelvis Kroatien och Bosnien och Hercegovina
inte har fått någon liknande uppdelning för den moderna historien förklaras inte.

Nytt är att, i WebDewey, de övriga forna jugoslaviska delrepublikerna nu syns
i uppställningen på 949.7. Förut var man hänvisad till hjälptabellen på T2 för att
klassificera dessa länder, men nu finns de alltså med, men utan egna kronologiska
uppställningar.

Notationskodernas längd når i  WebDewey nya nivåer (nio tecken) med klas-
serna för  Kosovokriget  (949.710315)  och  Montengeros  historia  efter  1991
(949.745031 och 949.745032).

Sammanfattning
Jämför man WebDewey med SAB ser man att  SAB har utarbetat de specifikt ju-
goslaviska kronologiska aspekterna, men valt att göra det lika för alla delrepubli-
ker. I DDC är uppställningen under 949.7 relativt väl avdelad. I övrigt är det, som
nämnts ovan, endast Serbien som har fått en egen kronologisk uppställning. Den
är dessutom väldigt välutvecklad.

Om DDC har en viss tonvikt åt Serbien, genom förekomsten av de tre regio-
nerna Vojvodina, Kosovo och Banatet i T2, och genom särställningen landet ges
under 949.7, så intar SAB ett mer egalitärt perspektiv, där de olika delrepubliker-
na, så långt det är möjligt, skall klassificeras på samma hierarkiska nivå och med
likadana kronologiska underavdelningar. En viss slagsida har systemet åt Bosnien
och Hercegovina, eftersom det nämner Republika Srpska, något DDC överhuvud-
taget inte nämner. Däremot får man inga som helst hänvisningar i SAB om de ser-
biska autonoma områdena eller de kroatiska landsdelarna, vilket måste ses som en
brist. Att Kosovo inte nämns i SAB:s uppställning på annat håll än i ämnesregist-
ret är helt klart en miss, eftersom Kosovo utmärkt sig redan under 1980-talet som
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ett område med politiska oroligheter, och även den roll regionen spelar i serbisk
nationell historieskrivning.

Att Bosnien och Hercegovina och Montenegro fortfarande i WebDewey får
samsas i en klass på samma hierarkiska nivå som resten av de forna jugoslaviska
delrepublikerna kan inte  sägas vara ett  särskilt  egalitärt  förfarande. Varför inte
Montenegro åker tillbaka ner på 949.75, när denna klass är tom, är inget annat än
ett mysterium. Detta skulle även förkorta notationen avsevärt för både Bosnien
och Hercegovina och Montenegro.

Notationen i de båda systemen tenderar att bli  ganska lång (uppåt sju, åtta
tecken) när systemet skall beskriva kronologiska aspekter. SAB:s blandade nota-
tion, som har olika symboler för exempelvis kronologisk aspekt, gör dock att me-
morabiliteten ökar jämfört med den numeriska rena notationen i DDC.
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Slutdiskussion

Vad gäller språkfrågan och avdelningarna för språk i DDC och SAB, så kan man
konstatera att språken i DDC från början hade mer att göra med litteraturhistoria
än med lingvistik. Hur framträdande ett språk är i systemet verkar i hög grad bero
på hur pass inflytelserik litteraturen på det språket har varit för en amerikansk/ang-
losaxisk bildad allmänhet. Därmed har de slaviska språken splittrats upp i olika
klasser utan inbördes hierarki, något som för övrigt har skett med de indoeuropeis-
ka språken i allmänhet. DDC:s decimalstruktur tillåter endast tio huvudavdelning-
ar på varje nivå vilket i detta fall inte främjar logiken vad gäller genetiska förhål-
landen olika språk emellan. Tendenser till ett mer lingvistiskt förhållningssätt in-
faller i och med namnbytet från Philology till Language.

SAB har ett mer lingvistiskt hierarkiskt förhållningssätt till språkavdelningen
ända från början. När serbokroatiskan splittras lyckas SAB att behålla den forna
klassen, under nytt namn, och skapa tre nya underavdelningar på samma nivå i
hierarkin. I DDC har redan serbiska och kroatiska varsin plats i systemet som de
innehade innan serbokroatiskan tog serbiskans plats  och kroatiskan flyttas upp.
Kroatiskan flyttades nu tillbaka, men eftersom inget utrymme återstod mellan kro-
atiskan och slovenskan så hamnade bosniskan under kroatiskan, på en nivå under
serbiska och kroatiska, vilket är en aning olyckligt.

Betraktar man avdelningen för språk i  de  respektive systemen  i  stort  så är
DDC hopplöst inkongruent med hur språkforskningen klassificerar språken gene-
tiskt. Att sprida de indoeuropeiska språken åt alla håll, så som skett i DDC, och på
så vis få en jättelik uppsamlingsklass (9-an) för sådant som är övrigt resulterar i
långa notationskoder, förvirring och brist på logik. Detta främjar inte förståelsen
för hur språk hänger samman och har uppkommit, särskilt inte i en värld av idag
som är mindre och mindre intresserad av klassiska språk eller andra stora littera-
turspråk för den delen, utan  som tenderar att  uppfatta en dylik uppdelning som
orättvis och ojämlik. SAB har en något mer logisk uppdelning (bortsett från de
nordiska språkens särställning), vilket till stor del beror på de större möjligheterna
till underavdelningar som finns i en alfabetisk blandad notation.

Vad gäller ämnena geografi och historia i fallet forna Jugoslavien så uppvisar
båda systemen vissa brister, men ändå en strävan efter att klassificera noggrant ef-
ter de nya förhållanden som uppstått, först efter delrepublikernas intåg i systemen
efter andra världskriget och senare genom uppkomsten av nya självständiga stater.
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Även här skulle man kunna säga att DDC dras med den första upplagans tids-
bundenheter, medan SAB präglas av en strävan efter likvärdighet och likställning
vad gäller hierarkier och tillägg i systemet. 

DDC har ändrat en del i stavning och har ändrat i rubriker genom årens revi-
sioner, medan SAB i stort har behållit sina  grunduppdelningar, åtminstone fram
till  1990-talet. SAB har  en  särskild balkanavdelning,  medan  DDC,  lite  grovt,
klumpar ihop en rad länder i en uppsamlingsgrupp för övriga länder i Europa.

I DDC har Serbien fått något av en särställning, genom den utvecklade krono-
logiska uppdelningen, något som inte finns för de övriga delrepublikerna. Detta
grundar sig säkerligen i Serbiens status i som självständig stat före det första Jugo-
slaviens tillkomst efter första världskriget. I SAB finns inga särskilda kronologis-
ka hänvisningar, annat än att man skall klassificera enligt grundschemat, förrän i
SAB7, där kronologierna ser likadana för alla delrepubliker.

DDC har gjort valet att sammanfoga Bosnien och Hercegovina och Monteneg-
ro i en klass för centrala republiker, vilket både är olyckligt och ologiskt. I övrigt
ger  DDC:s  T2-tabell  klassifikatören ypperliga och noggranna hänvisningar vad
gäller geografiska områden i  forna Jugoslavien. Något liknande finns dessvärre
inte i SAB-systemet. Exempelvis vet man exakt var man skall placera böcker som
rör Kosovo och Vojvodina i DDC, eftersom anvisningarna talar om att dessa om-
råden skall klassas under Serbien. SAB ger inga motsvarande tydliga anvisningar
utan man får leta i ämnesregistret för att få reda på att Kosovo skall få ett z-tillägg
på Nnbz Kosovo (Nnb = Jugoslavien) och inte Nnbaz Kosovo (Nnba = Serbien).
Undantag har gjorts från regeln om att särskilda orter och områden klassificeras
med z-tillägg på landnivå i SAB just i fallet Serbien/Montenegro.156 

Man kan dock fråga sig vem klassifikationen är till för. Att DDC ger tydliga
riktlinjer för geografiska fasetter och kan bli väldigt finkalibrigt hjälper knappast
användaren i det fysiska biblioteket, snarare gör den långa notationen det svårt för
den oinvigde DDC-användaren att, utan förkunskap och grundkurs i klassifikation
enligt DDC, tillgodogöra sig kunskap ur de många siffrorna. För den invigde bib-
liotekarien däremot kan det upplevas som ett väldigt exakt system som en gång för
alla klassificerar fullt ut med fasetter och allt! En sökning på DDC-koden i exem-
pelvis Libris kan i och för sig sammanföra andra titlar som klassificerats på exakt
samma sätt. 

Den blandade notationen i SAB förtydligar fasettfunktionen i till exempel de
kronologiska punkttilläggen och den alfabetiska notationens ökade möjligheter till
underavdelningar resulterar i betydligt färre "övrigt"-klasser än vad DDC uppvi-
sar. Systemets största brist verkar var dess begränsade användningsområde; DDC
är spritt världen över.

1 5 6 I en kommentar inlagd år 2000 till z-tilläggen på avdelning N Geografi och lokalhistoria i SAB står: "Vi -
dareindelning med z-tillägg görs på avd N i regel på landnivå.[...] Med landnivå avses självständig nation [...]
Från principen görs undantag för områden där det råder stor politisk osäkerhet. Hit räknas f n Serbien/Monte-
negro och Palestina/Israel. (KKS-meddelande 2000:2)" eSAB s. 261. Se not 154.

77



Diskussionerna om huruvida Sverige skall ha ett eget klassifikationssystem el-
ler ansluta sig till ett väletablerat internationellt system (förvisso med tydlig ame-
rikansk prägel) är faktiskt desamma då som nu. Läser man inledningen till SAB1
från 1921 inser man att det är precis samma ståndpunkter som dominerar även
idag, fast omvända positioner från de ledande i Bibliotekssverige.

De som företräder ett svenskt system menar, då som nu, att DDC är alldeles
för amerikanskt och att Sverige, svenska språket och andra svenska aspekter som
är relevanta för en svensk biblioteksbesökare, hamnar alldeles för långt ner i syste-
met och följaktligen får långa och krångliga koder. Man trycker även på fördelarna
med att ha en alfabetisk notation som ger fler huvudavdelningar och underavdel-
ningar, vilket betydligt kortar ner notationen. 

De som, å andra sidan, förespråkar införandet av DDC i Sverige pekar på att
det är ett välunderhållet system med rikligt med revisioner och kommittéer som
bara arbetar med underhåll av systemet. Vi blir besparade ett väldigt arbete med
att underhålla vårt eget system som få bibliotek i andra länder använder. DDC är
internationellt och klassifikation och katalogisering finns redan för gjord, och be-
sparar oss den mödan. Decimalsystemet är väldigt direkt och enkelt och memora-
biliteten i DDC är större än i SAB.

Säkert spelar också det annorlunda idéklimat som idag råder kring den egna
nationen och dess särställning, jämfört med de idéer som var förhärskande inom
biblioteken på 1920-talet,  en roll. Varför skall vi ha ett eget, särpräglat svenskt,
system,  när  vi  kan  ansluta  oss  till  resten  av  världen  och  använda ett
internationellt? Att DDC dessutom har sitt ursprung i de amerikanska Förenta sta-
terna passar väl ihop med den dominans som USA har haft i Västeuropa sedan
andra världskrigets slut. Vi skulle nog inte lika gärna gå över till ett specifikt tyskt
eller ryskt system. Den amerikanska versionen upplevs säkert av många som mer
universellt.

För de flesta biblioteksbesökare spelar det nog inte särskilt stor roll om det är
siffror eller bokstäver som står på bokryggarna och i hyllorna, så länge man hittar
det man letar efter. Detta borde egentligen innebära att man borde premiera en så
kort notation som möjligt, för användarens skull, och då är SAB att föredra, efter-
som dess huvudklasser är fler.

Joacim Hansson har skrivit att han tror att om SAB-systemet hade fått en mer
internationell  prägel vid tillblivelsen så hade det mycket väl kunnat konkurrera
med DDC idag. Nu blev det inte fallet och Hansson dömer ut dem som menar att
man skall värna "det svenska perspektivet" på biblioteket och i klassifikationen
som anakronistiska.157

Skulle ett nytt klassifikationssystem sammanställas idag skulle det säkerligen
få ett helt annorlunda och mycket mer internationellt utseende. Strävan efter ob-
jektivitet och "jämställdhet/jämlikhet" i systemet skulle säkert ha fått utrymme och

1 5 7 Hansson, J. (2012), Folkets bibliotek?, s. 148.
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minsta tillstymmelse till förminskande benämningar (exempelvis vad gäller länder
och världsdelar) skulle ha ratats. I skenet av detta så måste man ändå säga att SAB
i en jämförelse med DDC uppvisar betydligt färre sådana tids- och ideologibundna
föreställningar i systemet. Båda systemen har försökt reparera felaktigheter genom
åren och, på basis av den grundläggande strukturen i systemet, lyckats olika väl.

Skall man ta hänsyn till klassifikationsteorin och fasetternas betydelse så skul-
le det snarare vara mer logiskt att övergå till UDC (Universal Decimal Classifica-
tion) som är ett mycket mer utvecklat fasetterat system, som utvecklats ur DDC.
Här spelar säkert spridningen en stor roll. DDC är spritt världen över och en hel
apparat finns för systemets underhåll och löpande revisioner görs – vilket även un-
derlättats nu när internet tillåter att man gör så, i WebDewey, utan att man behö-
ver trycka en väldig mängd nya böcker.
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Sammanfattning

I denna masteruppsats  har jag försökt svara på frågan om hur klassifikationssys-
tem hanterar förändringar och korrigeringar i systemet, när verkligheten det skall
beskriva förändras. Som exempel på ett område som har genomgått stora föränd-
ringar genom åren har jag valt det forna Jugoslavien, eftersom det ger goda möj-
ligheter att beskriva hur klassifikationssystemet hanterar tillkomsten  och bortfall
av till exempel nya stater och språk.

Jag har med grund i klassifikationsteori, som beskriver klassifikationssystems
uppbyggnad och dess olika beståndsdelar, och medelst komparativ metod under-
sökt åtta utvalda upplagor av det amerikanska klassifikationssystemet Dewey De-
cimal Classification (DDC) mellan 1876 fram till 2014 och sju upplagor av det
svenska  Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet) mellan åren
1921 och 2013 . Urvalet av upplagor har grundats i exemplet Jugoslaviens historia
och har valts för att motsvara utvecklingen före och efter första världskrigets slut
1918, efter andra världskrigets slut 1945 och utvecklingen efter Jugoslaviens sam-
manbrott 1991. I de olika upplagorna är det avdelningarna för språk, geografi och
historia som har undersökts.

Undersökningen visar att bägge systemen har hanterat förändringar vad gäller,
språk, geografi och historia på olika sätt. Båda systemen är enumerativa klassifi-
kationssystem med inslag av fasetter.  Fasetterna,  särskilt  vad gäller  geografi,  i
DDC är väl utvecklade, men systemet dras med brister som till stor del beror på
att  grunduppställningen från 1876 är tidsbunden.  Möjligheterna till  underavdel-
ningar och nya klasser finns där, men resulterar i långa notationskoder. En viss
brist på logik har upptäckts inom alla tre avdelningar i DDC, där länder som bör
vara på samma nivå hamnar på olika nivåer i  hierarkin.  Detta beror delvis  på
"platsbrist" i systemet, men ibland tycks indelningarna endast ologiska.  I övrigt
har man varit noga med att anpassa systemets uppställning efter nya förändrade
villkor.

SAB-systemets fasetter är inte lika finstilta som DDC:s och hänvisningarna,
särskilt för geografiavdelningen, inte lika tydliga som i DDC. Däremot eftersträvar
SAB, i stort, ett mer logiskt och egalitärt förhållningssätt till både språken och sta-
terna i forna Jugoslavien. Uppställningen är tydlig och tendenser till särbehandling
(som i fallet Serbien i DDC) finns inte i SAB. Den alfabetiska notationen resulte-
rar i större möjligheter till underavdelning på korrekt hierarkisk nivå i systemet.
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