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Abstract: This thesis deals with classification of the subject field history of medicine. The
two classification systems SAB and NLM are compared in order to find out
which one is the most adequate to organize a small collection of history of
medicine. SAB and NLM are the two most commonly used classification
systems in medical libraries in Sweden today. NLM classification system
specializes in medicine and SAB is a universal classification system.

Our purpose with this study is to find out the pros and cons of each system,
whether the systems treat the subject history of medicine in a satisfactory way
and what kind of classification system that is better for this assignment, a
specific one or a general one. From this we try to draw conclusions about the
possibilities of these systems to classify a collection of history of medicine.

In this comparative study we have analyzed not only the classification systems,
but also the classification codes of 74 documents found at the library of a
museum of history of medicine. When choosing a classification system for a
collection there are a lot of aspects that need to be considered. These can be
grouped into three main categories: theoretical, sociological and
economical/administrative aspects. In our analysis we have focused on specific
evaluation criteria, of which most are theoretical at nature. The criteria used
include layout and index, updates, structure, notation, hospitality and finally
specificity and exhaustivity.

Although both classification systems showed several advantages our conclusion
is that SAB is more appropriate for organizing a small collection of history of
medicine. Our main reason for this is the fact that SAB provides the opportunity
to show date of the topic discussed within the document, not only date of
publication. SAB also allows a document to be represented by more than one
classification code, if desired.
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1 Inledning
classification – the process of identifying a document's subject content and of allocating a
classification number from a bibliographic classification scheme to the document…1

Redan på ett tidigt stadium visste vi att vi ville skriva vår uppsats om klassifikation, ett
centralt område inom inriktningen på vår utbildning. Självfallet var vårt mål att skriva
om något som väckte personligt intresse. En första tanke var att skriva om
musikprojektet ”Rockens källor”, som drogs igång av Svenskt rockarkiv, en del av
Statens ljud- och bildarkiv, i slutet av 1990-talet. Projektet syftade till att kartlägga den
svenska rockmusiken, genom intervjuer med personer som varit aktiva inom branschen
och insamlande av betydelsefullt material. Uppgifterna skulle därefter registreras och
publiceras.2 Tyvärr upptäckte vi snart att projektet aldrig slutförts, på grund av brist på
finansiering.3 Funderingar kring ett nytt uppsatsämne ledde oss till att söka bland andra
gemensamma intressen. Vi har båda arbetat inom medicinrelaterade områden, bland
annat på medicinhistoriskt museum och inom läkemedelsindustrin. Eftersom vi båda två
är intresserade av att i framtiden jobba som medicinska bibliotekarier kändes det
givande att göra en undersökning som kombinerar medicin och klassifikation.

En översiktlig genomgång av gamla magisteruppsatser inom biblioteks- och
informationsvetenskap visade att detta var relativt outforskade områden. En önskan från
vår sida var att göra en studie med förankring i ett verkligt fall, för att på så sätt få en
djupare inblick i klassifikation. Vi tyckte att denna studie skulle vara intressant att
genomföra på ett museum för just medicinhistoria. Valet föll på ett av landets största,
nämligen Medicinhistoriska museet i Stockholm, som dessutom stod inför en
omorganisering av sitt bibliotek. Det uppsatsfokus som vi slutligen fastnade för var att
analysera och jämföra hur klassifikationssystemen Klassifikation för svenska bibliotek
(hädanefter SAB) och National Library of Medicine Classification (hädanefter NLM)
kan tänkas strukturera en medicinhistorisk samling.

1.1 Syfte och frågeställningar

Denna uppsats syftar till att undersöka vilket av de två klassifikationssystemen SAB och
NLM som lämpar sig för klassifikation av en medicinhistorisk litteratursamling.
Framför allt vill vi titta närmare på hur ämnet medicinhistoria kan klassificeras på ett
medicinhistoriskt museibibliotek. Vi vill se hur respektive system kan tänkas påverka
organiseringen av litteraturen. Detta ska undersökas genom att analysera
klassifikationskoderna på ett antal befintliga titlar inom ett ämne samt genom att titta på
klassifikationssystemen. Vår utgångspunkt är här ett återvinningsperspektiv –
klassifikationssystem representerar, med hjälp av koder som surrogat, olika ämnen för
att skapa en förutsägbarhet som underlättar återfinnandet av dokument. Kodernas
funktion är att representera dokumentens innehåll.

                                                
1Harvey, Ross 1999. Organising knowledge in Australia : principles and practice in libraries and
information centres, s. 4.   
2 Svenskt rockarkiv. Projektet ”Rockens källor”; Svenskt rockarkiv. Historik
3 Svenskt rockarkiv 2000-03-07. VB99.
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Det är kring denna representation vårt intresse kretsar och därmed faller systemens
inverkan på hylluppställningen av litteraturen utanför ramen för vår uppsats. Viktigt att
ha i åtanke här är att klassifikationssystemen ursprungligen är konstruerade som
professionella verktyg för bibliotekarier och inte som direkt hjälpmedel för
slutanvändaren. Detta gör att en användaraspekt inte är aktuell i vår uppsats.

Vi ämnar genomföra denna undersökning med hjälp av följande frågeställningar:

- Vilka för- och nackdelar har respektive klassifikationssystem?

- Hur behandlar klassifikationssystemen ämnesområdet medicin?
· Hur behandlas komplexa ämnen som kan klassificeras på flera avdelningar i

systemet?
· Kan detta lösas genom synteser, facetter eller dubbelklassificering?

- Vad kräver den del av samlingen – medicinhistoria – som undersöks?
· Behövs ett specialsystem för medicin, som NLM, eller passar ett

universalsystem som SAB bättre?

Längre fram i detta kapitel kommer vi att ställa upp bedömningskriterier som vi ska
använda i vår undersökning, och därmed närmare specificera vad vi ska studera på
ovanstående områden.

1.2 Avgränsningar

Uppsatsens inledande citat av Ross Harvey ger en klar bild av hur vi ser på
klassifikation. Klassifikation innebär återvinning av dokument, utifrån dokumentens
ämnesinnehåll.

Självklart går det inte att bortse från att det till sist är en användare som ska använda
klassifikationskoderna för att lokalisera en bok eller ett ämne i biblioteket. Men
eftersom det empiriska materialet som kommer att diskuteras i uppsatsen är framställt
för att brukas av professionella användare kommer denna uppsats inte att se till
slutanvändarens behov i samband med klassifikation, utan handla om
klassifikationssystem, dokument som klassificeras och samlingen som dokumenten är
en del av. Tanken var från början att undersöka hela samlingen och välja ett visst antal
böcker från alla ämnesområden som rymdes bland museibibliotekets 5 500 volymer.
Detta tillvägagångssätt visade sig svårhanterligt och vi ändrade oss därför och valde att
begränsa analysen till ett visst ämne. Sektionen medicinhistoria är museibibliotekets
största och den har i sin struktur samma egenskaper som samlingens övriga sektioner.
Därför anser vi att medicinhistoria kan representera hela samlingen. När vi skulle
undersöka samlingen valde vi att begränsa oss till två klassifikationssystem. Detta
framför allt av hänsyn till magisteruppsatsens omfattning och tidsram – fler system hade
troligen resulterat i en mer översiktlig och inte lika detaljerad studie.

För en specialiserad samling med ett begränsat ämnesområde bör enligt Arlene G.
Taylor ett specialsystem användas.4 Sökandet efter specialsystem för området medicin

                                                
4 Taylor, Arlene G. 2000. Wynar's introduction to cataloging and classification, s. 338.



3

ledde oss till National Library of Medicine och dess klassifikationssystem, NLM.
Systemet beskrivs i Museum Librarianship: a guide to the Provision and Management
of Information Services som det mest kända ämnesspecifika klassifikationssystemet5

och en studie som baseras på uppgifter från 1986 visar att det – åtminstone vid den
tidpunkten – också var det i särklass mest använda systemet vid medicinska bibliotek i
Storbritannien och Irland.6 Enligt Stan Jenkins, författare till Medical libraries: a user´s
guide, lämpar sig detta klassifikationssystem för medicinska bibliotek oavsett deras
storlek.7 Att NLM samtidigt var populärt även i Sverige – dock inte i samma
utsträckning – visar en utredning från Landstingsförbundet från 1984, där det framgår
att ”[n]ästan alla vårdskolebibliotek och 60 procent av de medicinska fackbiblioteken
använder SAB-systemet, övriga NLM-systemet”.8 Med tanke på att Medicinhistoriska
museets samling omfattar ett specifikt ämnesfält, medicin, och att undersökningarna
ovan visat frekvent tillämpning av NLM på medicinska bibliotek, anser vi att NLM har
en given plats i vår uppsats.

Biblioteks- och informationstjänster i Sverige är en förteckning över landets bibliotek
med uppgifter om bland annat vilket klassifikationssystem varje bibliotek använder. Här
kan vi se att SAB-systemet i början av 1990-talet fortfarande användes i mycket stor
utsträckning vid medicinska bibliotek.9 Vi förvånades över att så pass många
medicinska bibliotek använde sig av ett generellt system när det finns specialsystem
inom medicin. Naturligtvis skulle detta kunna bero på att SAB är utvecklat för svenska
förhållanden. Eftersom SAB är så utbrett bland medicinska bibliotek i Sverige väljer vi
att studera även detta system, trots att det inte är specifikt inriktat på medicin.

1.3 Ordförklaringar

Förklaringarna till termerna nedan grundar sig på vår syn på dem inom ramen för vår
uppsats. Givetvis kan vissa av begreppen nedan få en annan tolkning i andra
sammanhang. Förkortningarna är vanligt förekommande inom biblioteks- och
informationsvetenskap.

• DDC – förkortning av Dewey Decimal Classification

• LCC – förkortning av Library of Congress Classification

• Medicinhistoria – historien om medicin och relaterade ämnen

• Medicinhistorisk samling – en samling dokument vars ämnen har betoning på
medicinhistoria. En medicinhistorisk samling sträcker sig över en lång tidsperiod
och innehåller även dagsaktuellt material.

                                                
5 Bierbaum, Esther Green. 1994. Museum Librarianship: A Guide to the Provision of Information
Services, s. 40.
6 Morton, Leslie T. & Wright, Derek J. 1990. How to use a medical library, s. 8.
7 Jenkins, Stan 1987. Medical libraries : a user’s guide, s. 19f.
8 Landstingens bibliotek : Medicinska fackbibliotek och vårdskolebibliotek : en utredning från
Landstingsförbundet. 1984, s. 42.
9 Biblioteks- och informationstjänster i Sverige 1993.
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• Medicinska bibliotek – bibliotek vid sjukhus, vårdhögskolor, medicinska fakulteter
vid universitet samt special- och forskningsbibliotek med inriktning på medicin.

• MeSH – förkortning av Medical Subject Headings

• Museibibliotek – ett bibliotek som är en del av en större informationsverksamhet
– ett museum. Ett museibibliotek kan rymma många volymer eller endast ett fåtal.
För att kallas bibliotek krävs inte att samlingen består av ett visst antal volymer eller
att man har ett klassifikationssystem eller en sökbar katalog. Museibibliotek kan
knytas till olika typer av museum, till exempel ett konstmuseum eller ett
medicinhistoriskt museum.

• NLM – förkortning av National Library of Medicine Classification

• SAB – förkortning av Klassifikationssystem för svenska bibliotek

• UDK – förkortning av Universell Decimal Klassifikation

1.4 Metod och arbetssätt

Uppsatsens första del är ämnad att ge en grund för vår undersökning. Litteraturstudier är
tänkta att ge en förståelse för hur liknande undersökningar har genomförts. Vår föresats
är här att få en bild av vilka system som har undersökts och utifrån vilka aspekter. Vad
har man fokuserat på då och vilka resultat har man nått? Intressant är även hur
biblioteken har resonerat kring val av klassifikationssystem – vilka faktorer har påverkat
valet?

För att kunna göra en så bra bedömning som möjligt i vår egen undersökning tänker vi
med avstamp i litteraturgenomgången ställa upp särskilda bedömningskriterier att utgå
ifrån – kriterier som vi anser är särskilt viktiga att titta på vid analys av ett
klassifikationssystems applicering på en specifik samling. Med hjälp av dessa
bedömningskriterier vill vi försäkra oss om att vi fokuserar på det som är viktigt – dels
för att inte missa några viktiga aspekter, dels för att slippa studera sådant som är
irrelevant för undersökningen. Förutom att inspireras av andra studier vid upprättandet
av bedömningskriterierna tänker vi ta upp sådant som vi tycker att andra författare har
missat att titta på i sina undersökningar.

I vår analys kommer vi att utgå från litteratursamlingen på ett medicinhistoriskt
museibibliotek, närmare bestämt litteraturen inom sektionen medicinhistoria, för att se
vilka boktitlar som kan förekomma i denna typ av samling. Titlarna samlas in vid
studiebesök på museet. Då det inte finns någon förteckning över samtliga titlar skriver
vi själva av dem vid genomgång av böckerna på hyllorna. Vi ämnar därefter använda
oss av två webbaserade kataloger som innehåller klassifikationskoder, för att se hur
dessa titlar kan representeras genom de två klassifikationssystemen NLM och SAB. För
SAB-koder använder vi LIBRIS och för NLM-koder LOCATORplus, för att kontrollera
titlarnas klassifikationskoder. En utförligare beskrivning av hur detta går till finns under
”Underlag för analys”. Ambitionen var från början att själva klassificera dokumenten i
samlingen. Avgränsningen till att använda redan befintliga klassifikationskoder och
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analysera dessa utifrån våra frågeställningar gjorde vi då vi insåg vilka svårigheter och
vilket tidskrävande arbete det skulle innebära att skapa egna koder. De titlar som endast
är klassificerade enligt ett av systemen utesluts från vår undersökning, vilket beskrivs
närmare under ”Urval”.

Klassifikationskoderna använder vi sedan som underlag vid analysen, tillsammans med
själva klassifikationssystemen. Med våra bedömningskriterier som utgångspunkt
studerar vi koderna och systemen utifrån olika aspekter som kan vara av värde när vi
ska söka svar på våra frågeställningar. För att tydliggöra resonemanget kommer vi att
använda oss av statistiska uppställningar av titlarnas egenskaper och kodernas
förekomst.

1.4.1 Urval

Syftet med vår uppsats är, som redan nämnts, att undersöka SAB:s och NLM:s
lämplighet för att klassificera en medicinhistorisk samling. För att uppfylla syftet väljer
vi att analysera respektive klassifikationssystem samt att studera hur en
medicinhistorisk samling på ett museibibliotek kan klassificeras med hjälp av dessa
system. Studien utförs på en del av samlingen. Urvalet har skett i två steg. Först valde vi
en passande sektion av samlingen. Sektionen skulle kännas representativ för samlingen
och därmed innehålla såväl nytt som gammalt material. Olika typer av böcker och även
böcker på främmande språk skulle finnas inom avdelningen. Museibiblioteket har gjort
en grov indelning av sin samling och en av avdelningarna benämns medicinhistoria. På
denna avdelning, liksom på resten av samlingen, pågick vid vårt besök en inventering,
vilket medförde att samtliga dokument inte var tillgängliga. Vi valde den största
sektionen på museibiblioteket, medicinhistoria. Denna avdelning rymde vid vårt besök
198 volymer. Vid en första anblick valdes 19 titlar bort på grund utav oläslig eller
svårförståelig titel eller författare. Flertalet rörde sig om småtryck och egenhändigt
hopklistrade häften. Detta resulterade i 179 användbara titlar.

Efter ett första urval undersöks titlarna i LIBRIS och LOCATORplus och de titlar som
har klassifikationskoder från båda systemen behålls och analyseras utifrån
bedömningskriterierna. Finns inte en titel klassificerad i båda katalogerna, väljs den
bort. Det finns en risk att bortfallet blir stort – förhoppningsvis blir det inte så stort att
det stör analysen. Naturligtvis är koderna framtagna av olika klassifikatörer, men detta
ser vi inte som något hinder för att använda dem.

Mer om biblioteket och samlingen går att läsa under "Medicinhistoriska museets
samling".

1.5 Medicinhistoria

Medicinhistoria är historien om människors hälsa under tidernas lopp, och även om djurens,
eftersom veterinäm[!]rmedicinens historia också ingår i ämnet.10

Medicinhistoria blev ett vetenskapligt ämne i Sverige 1891, som en del av den
medicinska disciplinen. Tanken med denna nya aspekt var som med övrig historisk

                                                
10 Wikström-Haugen, Inger 1995. ”Medicinhistoria – vetenskap för ett fåtal eller alla?”, s. 3.
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forskning – man ville veta hur det hade varit förr i tiden. Trots detta var det inte
historiker som ägnade sig åt studier inom ämnet, utan läkare. Det var inte förrän Henry
Sigerist efter sin professur 1925 införde även kulturella och sociala aspekter på ämnet
medicinhistoria, som detta började förändras. Så småningom blev medicinhistoriens
syfte att förklara kopplingen mellan medicinen och samhället i övrigt, och även forskare
med helt annan bakgrund än läkarna kunde ägna sig åt medicinhistoria.11

Carl-Magnus Stolt skriver att det finns många olika sätt att utöva disciplinen, men
menar att det, för att vara tal om medicinhistoria som akademiskt ämne, " … måste
handla om en kritisk idéhistoria, som använder sig av en källkritisk metod".12

Medicinhistoriens enda värde är inte att tillfredsställa vår inneboende lust att få veta hur
det förhöll sig förr i tiden. Den kan också hjälpa oss att i efterhand förstå uppkomsten av
tidigare oförklarliga sjukdomar och epidemier, och på så sätt bli en värdefull del av
dagens medicinska kunnande.13

Den samling litteratur som vi utgår ifrån i vår studie, nämligen museibibliotekets
sektion medicinhistoria, innehåller såväl primär- som sekundärkällor – alltså både
vanliga handböcker i medicinsk vetenskap och praktik och böcker skrivna ur ett
historisk perspektiv, om ämnet medicin och dess utövande. Vi anser att båda dessa typer
av källor kan hjälpa dagens människor att få en bild av våra förfäders hälsa. Vi får i
detta resonemang stöd av David Pearson, bibliotekarie vid Wellcome Library for the
History & Understanding of Medicine i London, som betonar att inte bara böcker
skrivna om medicinens historia är betydelsefulla vid ett medicinhistoriskt bibliotek.
Även primärkällor som är direkta produkter av tidigare medicinskt utövande utgör en
viktig del.14

1.6 Utgångspunkter i vetenskap och praktik

Vi har eftersträvat att använda så aktuellt material som möjligt till vår uppsats. I vissa
fall har detta visat sig vara svårt. Övervägande delen av materialet är emellertid från
slutet av 1980-talet och framåt. Materialet vi använder är av skiftande karaktär. Efter en
inledande beskrivning av ett dokument som valts bort nämns nedan ett par exempel på
den litteratur som kommer att användas till undersökningen.

I Umeå publicerades 1999 en magisteruppsats, Klassifikationssystemet som ett verktyg
vid informationsåtervinning - SAB, DDC och NLM - en jämförande studie skriven av
Ann-Catrin Pettersson. I uppsatsens syfte nämner författaren att hon ämnar titta på
klassifikationssystemens funktion som verktyg i informationsåtervinningsprocessen.
Pettersson intresserar sig även för klassifikationssystemets betydelse i
informationssökningsprocessen samt hur systemens utseende kan påverka
informationssökning och återvinning. Dessutom undersöker hon om det finns skillnader

                                                
11 Wikström-Haugen 1995, s. 2f.
12 Stolt, Carl-Magnus 1997. ”Medicinsk idéhistoria som akademiskt ämne”, s. 35.
13 Palmblad, Jan 1997. “Betydelsen av medicinsk kunskap inom historisk forskning : Pest/järnbrist och
infektionskänslighet/tumörnekrotisk faktor”, s. 63; Göthe, Carl-Johan 1997. ”Betydelsen av
medicinhistorisk kunskap inom medicinsk forskning : ’Environmental somatization syndrome’ (ESS) och
’galna kosjukan’”, s. 61.
14 Pearson, David 2001. “Medical history for tomorrow – preserving the record today”, s. 139.
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mellan uppbyggnaden av ett och samma ämnesområde hos olika klassifikationssystem.
Uppsatsen omfattar informationssökningsprocessen, klassifikationsteori, beskrivning av
systemen som undersöks, etc. Analysens tyngdpunkt läggs på jämförelsen av SAB:s
avdelning V, DDC:s avdelning 610 och NLM:s avdelningar QS-QZ och W-WZ.15

Petterssons magisteruppsats tar upp de två klassifikationssystem som också kommer att
beröras i vår uppsats, men vinklat på ett annat sätt. Vi ämnar analysera ett visst ämne
inom ämnesområdet medicin utifrån befintliga klassifikationskoder. Därutöver studeras
klassifikationssystemen. Dessutom är syftet med vår magisteruppsats att, utifrån ett
specifikt fall, utröna vilket klassifikationssystem av SAB och NLM som kan tänkas
passa en medicinhistorisk samling. Vi väljer att nämna Petterssons magisteruppsats som
ett exempel på material som vi har valt bort. För utomstående kan det kanske verka
underligt att inte använda denna magisteruppsats eftersom den rymmer SAB, NLM och
det medicinska området, men för oss blir den oanvändbar då den undersöker andra
aspekter än de vi är intresserade av.

David A. Matthews och Fiona Mackay Picken diskuterar i boken Medical librarianship
den medicinska bibliotekarien och dennes omvärld. De berättar om olika typer av
medicinska bibliotek, utbildning, vad som ryms inom ett medicinskt bibliotek m.m.
Kapitel fyra behandlar de största problemen inom den medicinska biblioteksbranschen.
Enligt författarna finns tre stora problem, nämligen samlingens bestånd, klassifikation
och slutligen ämnesordsindexering. Vårt fokus ligger på resonemanget kring
klassifikation. Trots att boken är från 1979 anser vi att den kan användas till vår
uppsats. En orsak till detta är att det visade sig vara problematiskt att hitta material om
klassifikation av medicinsk litteratur. Författarna tar upp två centrala problem: att
medicinska böcker ofta innehåller beskrivningar av två eller flera ämnen och att
ämnesområdet medicin ständigt ändras och förnyas.16

I våra klassifikationsteoretiska resonemang använder vi oss av bland annat A. C.
Fosketts The Subject Approach to Information. Foskett behandlar tre olika områden
relaterade till ämnesaspekten, nämligen teorin bakom information retrieval-system,
prekoordinerade indexeringssystem – däribland klassifikationssystem – samt
prekoordinerade indexeringsspråk, där han tar upp några av de mest kända
klassifikationssystemen och beskriver deras notation, uppställning, index och
framtidsutsikter. I samband med indexeringssystem finns bland annat kapitel om
systematiskt ordnande, generella klassifikationssystem och notation.17 Foskett tar bland
annat upp problemet med att ordna det generella klassifikationssystemets
huvudavdelningar i en användarvänlig följd samt övriga funktioner som krävs för att
systemet ska fungera. Han menar att valet av huvudklasser bör baseras på discipliner
och att det dessutom finns flera ämnen som inte bara kan fungera självständigt, utan
som också kan ses som aspekter på de andra ämnena i systemet. Det är därmed
opraktiskt att skapa underklasser i varje huvudavdelning och man kan istället se på
sådana ämnen som allmänna aspekter.18 Han poängterar också att notationen, som ofta

                                                
15 Pettersson, Ann-Catrin 1999. Klassifikationssystemet som ett verktyg vid informationsåtervinning -
SAB, DDC och NLM -  en jämförande studie.
16 Matthews, David A. & Mackay Picken, Fiona 1979. Medical librarianship.
17 Foskett, A. C. 1996. The Subject Approach to Information.
18 Ibid, s. [172]ff.
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misstas för att vara systemets struktur, faktiskt inte läggs till förrän strukturen redan är
utarbetad.19

Vi använder även till viss del Robert M. Losees artikel ”How to Study Classification
Systems and Their Appropriateness for Individual Institutions”, liksom avsnittet
”Measures of effectiveness in classification” i Rita Marcellas och Robert Newtons A
new manual of classification. Losee inriktar sig starkt på biblioteksanvändaren när det
gäller att mäta hur väl ett klassifikationssystem fungerar och menar att ett effektivt
system är ett som möter användarens behov. Han föreslår en kombination av
kvantitativa metoder och detaljerade kvalitativa fallstudier för att undersöka
klassifikationssystem.20 Även Marcella och Newton tänker på användaren när de tar upp
problemet med hylluppställning. De varnar bland annat för att underlättande
följdordning har olika innebörd för olika samlingar.21

Presentationen av klassifikationssystemen bygger vi främst på Klassifikationssystem för
svenska bibliotek från 1997 och National Library of Medicines webbplats. I
granskningen av klassifikationskoderna tar vi hjälp av systemen som vägledning för att
förstå koderna.

Det har visat sig vara näst intill omöjligt att finna relevant material om SAB som inte är
magisteruppsatser. Information kring 1984 års revidering och vad den innebar för
avdelning V samt förslag på artiklar kring val av klassifikationssystem som involverade
SAB, lyckades vi själva inte hitta något om. Problemet försökte vi lösa genom att e-
posta Göran Berntsson, Lennart Enge och Lars-Olof Hansson som alla varit delaktiga i
arbetet med SAB-systemet. Deras svar gav oss föga – alla tre underströk att det fanns
mycket lite skrivet om 1984 års revidering. Dessutom påpekade Lennart Enge att
revideringen utfördes av praktiker för att reda upp brister och luckor i SAB-systemet.22

1.6.1 Val av klassifikationssystem

Att välja ett klassifikationssystem för sin samling är en svår uppgift och valet baseras på
flera olika aspekter. Valet av klassifikationssystem kan exempelvis göras utifrån hur
många volymer biblioteket rymmer, vilket system personalen är bekant med, vilka krav
biblioteket har på utformningen av klassifikationssystemet. Vad gör att ett visst
klassifikationssystem anses mer användbart än ett annat? Enligt Bengtson och Swan
Hill är det betydligt enklare och billigare att använda ett generellt system än ett system
som är speciellt anpassat till en samling.23

I Museum librarianship hävdas att speciellt utformade klassifikationssystem kan
innebära svårigheter för museibiblioteken. Det kan bli problematiskt att samarbeta med
andra biblioteks kataloger. För- och nackdelar med generella system diskuteras också i
boken. Europeiska museibibliotek tillämpar oftast UDK, medan DDC och LCC
dominerar i USA och Kanada. En stor nackdel med DDC är att systemet är brett och

                                                
19 Foskett 1996, s. [183].
20 Losee, Robert, M. 1995. “How to Study Classification Systems and Their Appropriateness for
Individual Institutions”.
21 Marcella, Rita & Newton, Robert 1994. A new manual of classification, s. 62ff.
22 Berntsson, Göran 2003. E-post ; Enge, Lennart 2003. E-post; Hansson, Lars-Olof 2003. E-post.
23 Bengtson, Betty G. & Swan Hill, Janet, 1990. Classification of library materials: current and future
potential for providing access, s. 21.
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önskas specificitet blir följden långa klassifikationskoder. LCC möjliggör djupare
klassifikation vilket kan vara både bra och dåligt. I slutändan nämns fler möjligheter än
begränsningar med ett större generellt klassifikationssystem och författarna anser att
DDC lämpar sig för ett litet museibibliotek och att LCC passar bra för ett
museibibliotek som har ett begränsat ämnesområde.24

Marcella och Newton hävdar att ett specialbibliotek behöver ett klassifikationssystem
för sitt specialområde, ett system som ger specificitet. Därutöver behövs ett generellt
system som klassificerar resterande dokument. Generella system kan ofta ge långa
koder och kännas otympliga att tillämpa på ett specialbibliotek. Dessutom är
uppdateringar av dessa system mer tungrodda än för ett specialsystem, då fler än ett
ämnesområde bevakas. Ett specialbibliotek har enligt Marcella och Newton fyra
alternativ att välja bland då de ska välja klassifikationssystem för sitt bibliotek. Trots
nackdelarna med generella klassifikationssystem kan ett sådant ändå väljas, något som
författarna dock inte rekommenderar. Ett annat alternativ är att välja ett befintligt
specialsystem som täcker det egna ämnesområdet eller är anpassat för en speciell typ av
bibliotek. Flera varningstecken finns vid val av specialsystem: det måste uppdateras
kontinuerligt, det måste vara tillgängligt och ämnesområdet i fråga måste ständigt
bevakas. Biblioteket kan också välja att på egen hand skapa och utveckla ett
specialsystem. Även detta alternativ är dock svårhanterligt. Att skapa ett eget
specialsystem drar med sig mycket administrativt arbete – exempelvis behövs manualer
till personal och systemet ska uppdateras och utvecklas i en jämn takt. Det fjärde
alternativet för specialbiblioteket är att inte välja något klassifikationssystem, utan
organisera sin samling på annat vis.25

För Institut national d´histoire de l´art i Paris gjordes grundliga efterforskningar för att
rätt klassifikationssystem för samlingen skulle väljas. Då det öppnar år 2006, kommer
biblioteket bestå av en och en halv miljon dokument, varav 400 000 i öppen samling.
Det var viktigt att välja ett klassifikationssystem som passade bibliotekets samling och
dess användare, och att systemet var flexibelt så att samlingen kunde växa och utökas
med nya ämnesområden. Dessutom behövdes ett klassifikationssystem som på ett bra
sätt klassificerade samlingens huvudsakliga ämnesområden, konst och arkeologi. Sedan
tidigare användes viss organisering av samlingarna på de fyra bibliotek som skulle
komma att slås ihop till ett större. Denna organisering var framarbetad så att den
passade just de olika bibliotekens samlingar och inte en större öppen samling.26

Under sex månader undersöktes olika klassifikationssystem. Andra likartade bibliotek
besöktes i studiesyfte, exempelvis andra kombinerade konst- och arkeologibibliotek
som använde speciellt anpassade klassifikationssystem. Idén att skapa ett eget
klassifikationssystem förkastades tidigt, eftersom en stor svårighet med egenhändigt
skapade system är att hålla det uppdaterat, något som kräver tid och pengar. Liknande
resonemang fördes kring specialsystem som andra bibliotek redan använde. Valet av
klassifikationssystem stod till slut mellan DDC, UDK och LCC. Efter noggranna
analyser av systemen och vägande av för- och nackdelar, valdes LCC. De största
nackdelarna med DDC var att notationen blev lång och svår att memorisera och
hylluppsättningen blev nästan omöjlig att använda. Specificiteten i arkeologi blev inte
tillräcklig med hjälp av DDC utan att väldigt långa koder skapades. Dessutom
                                                
24 Larsen, John C. (Red.), 1985. Museum librarianship, s. 39f.
25 Marcella, Rita & Newton, Robert 1994, s. 115, 116, 132.
26 Cours, Isabelle de 2002. ”Choosing a classification scheme for the INHA library in Paris.”, s. 23
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splittrades ämnen som man önskade hålla samman, till olika delar av systemen. Konst
klassificerades inte heller tillfredsställande, bland annat särade DDC på teori och praktik
av konst. För att passa biblioteket skulle stora justeringar av DDC krävas. En stor fördel
med klassifikationssystemet var att det fanns på franska och dessutom uppdaterades
regelbundet.27

Liksom DDC valdes UDK också bort. Systemets kompletta version uppdaterades för
sällan och bruket av systemet började minska bland Frankrikes akademiska bibliotek.
Notationen ansågs svårförstådd för både bibliotekspersonal och användare. UDK:s
fördelar var att notationen jämfört med DDC:s blev kortare och hylluppsättningen
genomförbar. UDK hade också bättre specificitet inom klasserna och
klassifikationssystemet användes av ett stort bibliotek i Paris. Trots fördelarna ansågs
emellertid nackdelarna för stora och systemet valdes bort.28

Även om LCC inte användes i Frankrike ansågs klassifikationssystemet vara det
lämpligaste. Detta grundade sig på många argument som talade för systemet.
Notationen var alfabetisk, lätt att läsa och lätt att komma ihåg. Dessutom beskrev den
dokumentets innehåll på ett tillfredsställande sätt. Systemet hade tomma avdelningar så
att nya ämnesområden kunde tas in i systemet. Avdelningarna i LCC skapades av
ämnesspecialister. LCC var ett flexibelt klassifikationssystem som passade bra för ett
stort bibliotek och som dessutom hade fungerat bra på samma typ av bibliotek i andra
delar av världen. LCC var ett ganska enkelt och praktiskt system att använda, det var
stabilt och det uppdaterades regelbundet. Många fördelar, men två stora nackdelar:
systemet fanns inte på franska och ingen utbildad personal fanns att tillgå. Detta löstes
ganska enkelt då kunskapen fanns i Kanada och ett utbyte påbörjades.29

Ett annat stort bibliotek, the British Library, befann sig i början av 1970-talet i en
intressant utvecklingsfas. Biblioteket hade då tre andra bibliotek knutna till sig och två
utav dessa skulle i framtiden hamna under samma tak. Därför behövdes ett
klassifikationssystem som kunde tillgodose de båda bibliotekens behov. Ett av
biblioteken – the British Museum Library – bestod av en och en kvarts miljon dokument
och hade tidigare inte använt något klassifikationssystem till sin samling som bestod av
ämnen inom humaniora och samhällsvetenskap. Även om största delen av samlingen
liksom tidigare kom att vara stängd för allmänheten, behövdes ett klassifikationssystem.
Det andra bibliotekets – the Science Reference Library – samling var öppen och hade
klassificerats enligt ett egenhändigt system som byggde på ett klassifikationssystem för
patent. 30

En stor anledning till att välja ett gemensamt klassifikationssystem var att hålla
kostnaderna nere. Det som efterfrågades var ett system som var billigt, kom från en
källa och som skulle komma att fungera bra på de båda biblioteken med deras olika
typer av samlingar. The Science Reference Library ville inte byta sitt fungerande
klassifikationssystem, men då systemet endast användes av dem ansågs det i längden
kosta mer att behålla det än att omklassificera hela samlingen. Om undersökningen av

                                                
27 Cours, de 2002, s. 23f.
28 Ibid, s. 24.
29 Ibid. s. 25f.
30 Lewis, Peter, 1975. “Factors in the selection of a classification scheme for a large general library.”,  s.
99, 101, 105.
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olika klassifikationssystem kom att visa att två system var lika användbara skulle det
som var billigast – både kostnadsmässigt och administrativt – väljas.31

Tänkbara klassifikationssystem som DDC, UDK, LCC och Bliss undersöktes grundligt.
Klassifikationssystemen granskades utifrån 17 punkter. Systemets effektivitet
undersöktes genom granskning av specificitet och notationens möjligheter. Hur lätt var
det för personalen att använda systemet? Var systemet lättillgängligt? Hur utbrett var
systemet, användes det av många andra bibliotek? Uppdaterades klassifikationssystemet
ofta? För the British Museum Library uppfyllde LCC få av punkterna och det ansågs
därmed inte vara tillräckligt effektivt. Bliss uppfyllde flest kriterier men valdes bort då
det rådde osäkerhet kring den nya reviderade upplagan och bruket av
klassifikationssystemet på andra bibliotek. UDK var utbrett i Europa, men om systemet
valdes skulle the British Library komma bli en del av systemets underhåll, vilket
förmodligen skulle involvera ekonomiska insatser. För the British Museum Librarys
användare var dessutom UDK:s notation dålig, då den inte ser till hylluppsättningen i
första hand. DDC:s fördelar var att systemet var det mest använda i Storbritannien och
att systemet och dess index är komplett, lättillgängligt och relativt enkelt att använda.
Dessutom fanns ett fungerande underhåll av systemet.32

The Science Reference Library önskade behålla sitt egenhändigt konstruerade
klassifikationssystem. Valet av system kom att stå mellan detta, UDK eller DDC. De
viktigaste punkterna i denna granskning kom att bli hur ämnen i de tre systemen
sammanföll, systemens specificitet och hur pass kompakta avdelningarna i systemen
var. Även om UDK används av vetenskapliga och tekniska bibliotek, fanns det
nackdelar med systemet. Framför allt rörde det sig om de ekonomiska kostnaderna.
Fördelarna med DDC var samma som ovan, bland annat var systemet lättillgängligt och
enkelt att använda. Utöver dessa fördelar skulle valet av DDC innebära mindre arbete
för personalen, eftersom många nyinköpta dokument redan skulle ha DDC koder. Men
självklart skulle valet av DDC innebära en stor kostnad för omklassificering av delar
eller hela biblioteket. Dessutom var DDC mindre bekant för användarna än UDK och
det egna klassifikationssystemet. Det system som passade bäst för biblioteket var det
egna klassifikationssystemet – mycket talade för systemet, men att hålla det uppdaterat
ansågs vara ett stort problem.33

Om de båda biblioteken skulle behandlas som en enhet som skulle använda samma
klassifikationssystem, så föll valet på DDC. Såg man i stället biblioteken som två olika
valdes DDC för the British Museum Library, medan inget klassifikationssystem ansågs
bättre eller sämre för the Science Reference Library och inget direkt val kunde göras. I
det långa loppet ansåg man att ett klassifikationssystem för de båda biblioteken skulle
bli bäst, framför allt kostnadseffektivt. Det beslutades att DDC skulle användas, men att
man skulle avvakta med att använda det fullt ut på the Science Reference Library, dock
skulle alla nya inköp få DDC koder.34

Undersökningarna ovan visar problematiken kring val av klassifikationssystem. Det är
ofta flera faktorer som påverkar bibliotekets val. Båda beskrivningarna ovan innefattar
användare eller hylluppställning som delar av en helhet. Dessa spelar centrala roller då

                                                
31 Lewis 1975, s. 101, 105f.
32 Ibid, s. 106ff.
33 Ibid, s. 108ff.
34 Ibid, s. 110ff.
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klassifikationssystem ska väljas. För Institut national d´histoire de l´art hamnade fokus
på bibliotekets samling och dess användare samt klassifikationssystemets flexibilitet.
Andra viktiga aspekter var uppdatering av systemet och dess notation. För the British
Library kretsade mycket kring ekonomi, men även systemets uppdatering och
tillgänglighet fanns i åtanke.

1.6.2 Klassifikation av medicinsk litteratur

Det finns flera klassifikationssystem som kan tänkas vara användbara för olika typer av
medicinska bibliotek och museibibliotek. Historien visar att när de medicinska
bibliotekarierna började klassificera sina samlingar i slutet av 1800-talet, använde de
DDC eftersom det var det system som de var bekanta med. Under tidigt 1900-tal märkte
man att systemet inte passade för klassifikation av medicinsk litteratur och olika
specialsystem för medicinska samlingar började användas.35 Taylor påpekar att fördelen
med att använda ett specialsystem är att de kan klassificera på djupet inom ett begränsat
ämnesområde och överlåta andra ämnen till ett generellt klassifikationssystem.36

Boston Medical Library Classification är ett enumerativt klassifikationssystem som
skapades 1879 och en tredje revision genomfördes 1944-46. Därefter har endast mindre
ändringar gjorts och systemet har gått ur tiden.37 1936 publicerade Cycil C. Barnard ”A
classification for medical libraries…”, ett klassifikationssystem som kom att kallas för
Barnard classification. 1955 kom den andra upplagan. Systemet har utöver medicin
även veterinärmedicin som en del. Systemet är hierarkiskt uppbyggt och möjlighet att
expandera befintliga avdelningar finns. Däremot har Barnard classification brist på
hospitality, nya ämnen kan bli problematiska att få in i systemet.38

Cunningham classification publicerades för första gången 1929 av Eileen R.
Cunningham och kom ut i en femte upplaga 1967. Klassifikationssystemet baseras på de
ämnen som existerade inom undervisningen av medicin. Systemets struktur är logisk
och passar bra till klassifikation av medicinsk litteratur. Cunningham classification har
en mixad notation som underlättar framtida underavdelningar. Relaterade ämnen hålls
samman i systemet och principen att klassificera så specifikt som möjligt återkommer
hela tiden i systemet.39

The simple fact is that many medical books are impossible to classify satisfactorily under
any scheme, not only because of the way they are written and the use made by different
specialist readers, but also because the constantly changing medical scene renders any
schedules obsolete in a relatively short time.40

Enligt Matthews och Mackay Picken finns det flera problem vid klassifikation av
medicinsk litteratur. Att använda ett specialsystem är att föredra. Bland de
                                                
35 Connor, Jennifer 2000, Guardians of medical knowledge: the genisis of the Medical Library
Association, s. 31.
36 Taylor 2000, s. 339.
37 Annan, Gertrude L. & Felter, Jacqueline W. (Red.), 1970, Handbook of medical library practice, s.
117.
38 Annan, Gertrude L. & Felter, Jacqueline W. (Red.), 1970 , s. 117f. ; Barnard, Cycil C. 1936, A
classification for medical libraries: with introduction, local list, index of parasites and general index, s.
[1].
39 Annan, Gertrude L. & Felter, Jacqueline W. (Red.), 1970, s. 118. ; Cunningham, Eileen R. 1967,
Classification for medical literature, s. [iii], [vii].
40 Matthews & Mackay Picken 1979, s. 70.
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specialsystem för medicin som fanns vid publiceringen av deras bok 1979, hävdar de att
NLM var det mest användbara. Trots systemets brister ansågs NLM vara det bästa som
fanns att tillgå. Huvudorsakerna var att National Library of Medicine använde det
klassifikationssystemet och att det uppdaterades kontinuerligt. Det största problemet
med klassifikation av medicinsk litteratur är att medicinska böcker ofta behandlar två
eller flera ämnen. Svårigheten med en bok är att även om den innehåller flera ämnen
kan den endast placeras på en hylla i biblioteket. Vår uppsats tar inte upp denna
problematik kring hylluppsättning, men Matthews och Mackay Picken hävdar att det är
en viktig aspekt att fundera kring när det gäller medicinska böcker.41 Hur ska användare
med olika ämnesintressen kunna återvinna en bok som rymmer flera ämnen? Det finns
inget klassifikationssystem som kan överkomma problemet. En lösning är att bibliotek
kan ha en bra ämneskatalog så att alla användare kan återfinna boken.

Ett annat problem med klassifikation är att ämnesområdet medicin ständigt utvecklas
och förändras. Forskningen förs ibland framåt i en väldig fart, vilket leder till att ämnen
expanderas och att nya tillkommer, ämnen som saknades då klassifikationssystemet
skapades. MeSH kan användas som ett komplement då medicinsk litteratur
klassificeras.42

Morton och Wright påpekar att många medicinska bibliotek använder erkända
klassifikationssystem. En del framställer emellertid ett eget system som passar deras
behov bättre. Enligt deras undersökning av en förteckning över 604 brittiska medicinska
bibliotek använde 214 NLM, 96 DDC, 45 UDK och 79 egenhändigt tillverkade
scheman. Övriga bibliotek använde andra system såsom LCC, Barnard classification,
Bliss och UDK. NLM och Barnard classification är de enda system som är speciellt
framtagna för medicinska samlingar.43

Lena Sewall hävdar i Medicinska bibliotek på sjukhus… att det i slutet av 1970-talet var
SAB eller NLM som användes vid sjukhusbiblioteken. Av de båda ansågs NLM passa
medicinsk litteratur bäst och systemet förutspåddes att bli det internationellt mest
använda för biomedicinsk litteratur. SAB:s avdelning V menade man var åldrig och
ologisk. Detta var innan avdelningen V genomgick en omarbetning. De flesta
sjukhusbiblioteken använde SAB, vilket ansågs bero på att arbete sparades eftersom
inköpen från Btj var klassificerade med SAB-koder. Dessutom skulle tillämpning av
NLM innebära att ytterligare ett klassifikationssystem för dokument som hamnade
utanför det medicinska området skulle komma att användas, vilket många bibliotek såg
som krångligt.44

1.7 Utvärderingar och jämförelser av olika klassifikationssystem

Elsa M. Lopéz-Mertz undersöker i ”The adequacy of the structure of the National
Library of Medicine Classification scheme for organizing pharmacy literature” NLM:s
uppbyggnad kring farmaceutisk litteratur och hon gör även en bedömning av hur
användbart systemet är för organisering av denna sorts litteratur. Huvudproblem som
analyseras är: i vilken utsträckning inhyser NLM den farmaceutiska litteratur som finns
                                                
41 Matthews & Mackay Picken 1979, s. 67-70.
42 Ibid., s. 68ff.
43 Morton & Wright 1990, s. 8f.
44 Sewall, Lena, 1979, Medicinska bibliotek på sjukhus: synpunkter på organisation och skötsel, s. 55, 57.
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publicerad? Hur lämpligt är klassifikationssystemet för organisering av litteratur inom
ämnet?

Sammanlagt undersökte Lopéz-Mertz 1 979 bibliografiska titlar hämtade från
bibliografier publicerade av American Association of Colleges of Pharmacy och
Medical Library Association, mellan åren 1955 och 1989.45 Utifrån sin studie av
titlarnas koder, plats i systemet etc. kom författaren fram till att NLM inte lämpar sig för
organisering av farmaceutisk litteratur. Hela 58 % av de undersökta titlarna spreds ut
över NLM eller hamnade inom LCC.46 Ett utav problemen som författaren stötte på var
klassificering av litteratur om behandling av olika sjukdomar. I NLM klassificeras dessa
dokument på sjukdomen och inte på behandlingsmetoden.47

Lopéz-Mertz påpekar att studien hon har gjort inte är tillräcklig för att belägga en
revidering av vissa avdelningar i NLM. Hon anser att man i framtiden bör göra fler
liknande undersökningar och att NLM:s vokabulär grundligt bör ses över i samråd med
ämnesspecialister i farmaci.48

I sin artikel ”Comparison of three classification systems for information on health
insurance” undersökte och jämförde Lynn Silipigni Connaway och MaryEllen C.
Sievert tre klassifikationssystems förmåga att klassificera material i ämnet
sjukförsäkring inom USA. Författarna valde att titta på LCC, DDC och NLM.
Klassifikationssystemen analyserades utifrån två antaganden.49 Det första antagandet
gick ut på att ett ämne hålls samman i systemen. Detta undersöktes genom granskning
av hur utspritt ämnet sjukförsäkring var. Författarna påpekar att ett av målen med
klassifikationssystem är att hålla samman verk inom samma ämnesområde. Det andra
antagandet Connaway och Sievert utgick ifrån var att då ämnen sammanföll inom de tre
systemen, skulle det inte finnas någon skillnad mellan klasserna där ämnena befann sig.
Hade systemen valt samma avdelningar för det material som involverades i
undersökningen?50

Titlar samlades in från olika databaser, 61 titlar för respektive DDC och LCC
undersöktes, samt 50 titlar med NLM klassning. Titlar som valdes ut var de som hade
”Insurance, health” som ett ämnesord, tillsammans med ”United States” som en del av
ämnesordet. Undersökningen av samtliga titlar i de olika systemen visade att DDC:s 61
titlar hade 13 tydliga koder inom tre generella klasser och sex underavdelningar. LCC:s
titlar hamnade inom fem huvudklasser, samt sex underavdelningar. NLM:s 50 titlar
klassificerades inom klassen W med 13 tydliga koder och fyra underavdelningar.51 Med
stöd av analysresultaten från de tre systemens klassifikationskoder, hävdar Connaway
och Sievert att det system som var sämst på att hålla samman ett ämne var LCC och bäst
var NLM. Detta kan enligt författarna bero på att NLM är ett specialsystem inom
medicin.52

                                                
45 Lopéz-Mertz, Elsa M. 1997. "The adequacy of the structure of the National Library of Medicine
Classification scheme for organizing pharmacy literature", s. 123ff.
46 Ibid. s. 133.
47 Ibid. s. 127f.
48 Ibid. s. 134.
49 Connaway, Silipigni Lynn & Sievert, MaryEllen C. 1996. "Comparison of three classification systems
for information on health insurance", s. 89f.
50 Ibid, s. 89, 90, 93.
51 Ibid, s. 92ff.
52 Ibid, s. 94, 98, 99.
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Överlappningen mellan systemen var näst intill obefintlig, namnen som klasserna hade
stämde sällan överens. Det hände att benämningen på klasser var snarlika men
författarna hävdade likväl att skillnaderna var för markanta.53 Elva titlar hade
klassifikationskoder inom alla tre systemen.54 Bara två utav dessa hade klassificerats
likadant i DDC, LCC och NLM. Några titlar hade samma klassifikationskoder inom två
system, men det skiftade hela tiden mellan vilka klassifikationssystem som
samspelade.55 Användningen av olika databaser som antagligen klassificerats av olika
människor med olika kriterier kan vara en förklaring till varför samspelet mellan
systemen var så dåligt. Vi ställer oss undrande till varför 61 titlar valdes för DDC och
LCC och 50 titlar för NLM. Att välja samma antal titlar hade varit bättre. I stället för att
ha 61 titlar att jämföra, blev det i stället 50 stycken. Där missade författarna 11 möjliga
titlar som kanske hade påverkat resultatet av prövningen av hypotes två.

Ovanstående forskare har intresserat sig för ett utvalt ämne för sin undersökning.
Lopéz-Mertz analyserade farmaci och Connaway och Sievert valde sjukförsäkring i
USA. Deras val att begränsa sig till ett specifikt ämne spelade viss roll för vårt val att
göra samma sak. Deras undersökningar visade oss att det kunde vara meningsfullt att
göra en undersökning som koncentrerar sig på en viss avdelning i ett eller flera
klassifikationssystem. I sin artikel väljer Connaway och Sievert att presentera sina
resultat genom statistik. De sammanställer varje systems titlar i figurer med
klassifikationskoder, antal titlar under respektive kod samt antal procent koderna utgör
av de undersökta titlarna.56 Läsningen av artikeln underlättades av sammanställningarna
och vi har valt att göra på ett liknande sätt i vår uppsats för att knyta samman och
tydliggöra våra resonemang.

I ”LCC, DDC and Algae” undersöker och jämför James W. Markham LCC:s och
DDC:s organisering av alger i respektive klassifikationssystem. Först tydliggörs vad
alger är och därefter analyseras systemen. LCC visar sig ha problem med att alger sprids
ut över systemet. Dessutom arrangeras familjer i alfabetisk ordning och inte efter vilka
grupper de tillhör. Då olika familjer av alger blandas, resulterar det i onaturliga
sammanslagningar av osannolika ämnen.57

DDC arrangerar ämnet hierarkiskt. Det går att klassificera ämnesområdet alger både
generellt och specifikt. Denna möjlighet är positiv. Att DDC klassificerar hierarkiskt
och inte alfabetiskt som LCC gör är också fördelaktigt. Det blir en naturlig indelning av
ämnesområdet och onaturliga sammanslagningar undviks. DDC har en stor fördel i och
med sin hierarki – det blir ganska lätt att ändra om i strukturen. Nytt material i
ämnesområdet medför inga större förändringar i klassifikationssystemet. Men DDC har
också dåliga sidor – systemet klassificerar inte lika djupt som LCC. Avslutningsvis
påpekar författaren att båda systemen är likvärdiga vid klassificering av alger på en
generell nivå men att DDC kan ge ett bättre djup och organisering av ämnesområdet.58

                                                
53 Connaway & Sievert 1996, s. 98, 100.
54 Ibid, s. 95.
55 Ibid, s. 99.
56 Ibid, se sidorna 95, 96 samt 97 för exempel.
57 Markham, James W. 1990. "LCC, DDC and Algae", s. 54ff.
58 Ibid. s. 57, 59.
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Liksom Lopéz-Mertz samt Connaway och Sievert väljer Markham att analysera ett
enskilt ämne. Ämnet alger faller utanför medicin men artikeln är likväl intressant att
titta på. Han undersöker klassifikationssystemens struktur och organisering av ett visst
ämne. Markham har liksom Connaway och Sievert berört ämnets spridning inom
systemet.

Joacim Hansson analyserar i sin avhandling hur klassifikationssystemet för svenska
bibliotek växt fram och utvecklats i början av 1900-talet. Han undersöker hur det
politiska och ideologiska klimatet i samhället återspeglas i klassifikationssystemet.
Under samma skeende ändrades synen på folkbiblioteket och Hansson följer även upp
denna utveckling i sin avhandling.59 Författaren gör en intressant djupläsning av
Klassifikationssystem för svenska bibliotek från 1921, där han först tittar på förordet
och sedan går in på varje avdelning av systemet och analyserar.60 Även om Hanssons
avhandling inte används nämnvärt i vår uppsats, anser vi att den bör nämnas i detta
sammanhang. Det är en omfattande studie av SAB-systemet och en viktig del av den
svenska klassifikationsforskningen.

1.7.1 Bedömningskriterier

De jämförelser och undersökningar som vi har tittat på har ofta en stor brist, nämligen
bedömningssteget i studierna. Som läsare får vi inga konkreta punkter att ta fasta på,
som visar vad författarna har baserat sina bedömningar på. För att undvika en alltför
subjektiv bedömning vill vi därför med utgångspunkt i litteraturen ställa upp ett antal
kritiska faktorer att fokusera på vid bedömningen av klassifikationen enligt de olika
systemen. Dessa faktorer kommer vi att bygga dels på egna funderingar, dels på vad
andra forskare bedömer som viktigt.

Olika författare nämner olika saker som är viktiga att titta på i samband med
klassifikationssystem. Tor Henriksen menar att man grovt sett kan dela in synen på
klassifikationssystem i tre aspekter, nämligen sociologisk, ekonomisk/administrativ
samt teoretisk. Den sociologiska aspekten kan innefatta hur pass utbrett systemet är
– hur många bibliotek som använder det, hur ofta det används vid
undervisningsanstalter och i hur stor utsträckning centraliserade bibliotekstjänster kan
erbjudas. Ett ekonomiskt/administrativt tankesätt berör punkter som hur ofta systemet
uppdateras och hur stabil ekonomin hos producenten är. Den teoretiska aspekten
omfattar bland annat specificitet, notation och hur väl systemet stämmer överens med
användarnas uppfattning av ämnenas struktur.61

Då det skulle bli en alltför stor uppgift att i vår magisteruppsats gå igenom alla dessa
aspekter fullt ut, kommer vi främst att undersöka klassifikationssystemen ur ett
teoretiskt perspektiv. Självklart är vi medvetna om att även den sociologiska och den
ekonomiska/administrativa synvinkeln är viktiga vid bedömningen av ett
klassifikationssystem – vilket ”Val av klassifikationssystem” ovan visar tydliga
exempel på – och vissa bedömningskriterier kommer att utformas med utgångspunkt i
dessa aspekter.

                                                
59 Hansson, Joacim 1999. Klassifikation, bibliotek och samhälle : en kritisk hermeneutisk studie av
"Klassifikationssystem för svenska bibliotek", s. 14, 17.
60 Ibid. s. 123.
61 Henriksen, Tor 1984. ”Internationale perspektiver”, s. 77.
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Eftersom klassifikation inte är ett ändamål i sig, en aktivitet uppfunnen för att
sysselsätta bibliotekarier, utan ett hjälpmedel för att underlätta för användare av en
dokumentsamling, koncentrerar sig många författare på slutanvändarna. Losee fokuserar
exempelvis på förhållandet mellan användare och en klassificerad samling när han tar
upp användarnas grad av tillfredsställelse som ett mått på klassifikationssystemets
lämplighet för en viss samling. För att kunna studera detta föreslår författaren bland
annat metoden att klassificera om en del av samlingen för att efter en invänjningsperiod
se användarnas reaktioner.62 Denna typ av undersökning kräver dock observationer
under en längre tid och är därför ingenting som vi kan använda oss av. Vi ställer oss
frågande till hur många bibliotek som kan tänkas genomföra en sådan studie, med tanke
på att det skulle kräva stora insatser både ekonomiskt och administrativt.

Losee berör förvisso även den andra gruppen som ska använda ett
klassifikationssystem, nämligen klassifikatörerna. Han tonar dock ner deras betydelse
jämfört med användarnas. En viktig aspekt att betänka är huruvida klassifikationskoder
kan erhållas från annat håll, som till exempel från nationella bibliotekscentra.63 I
Sverige kan man exempelvis köpa färdiga katalogposter med SAB-koder från Btj och
via National Library of Medicine går det att köpa katalogposter med NLM-koder.64

Även graden av misstag vid klassifikationsarbetet bör beaktas – svårigheter i samband
med användningen av systemet är naturligtvis en nackdel.65

Marcella och Newton poängterar vikten av att systemet har en anpassad layout och ett
tillhörande index för att underlätta för klassifikatörerna.66 Vi gör gemensam sak med
dessa författare och ställer upp pedagogisk layout med riktlinjer och hjälpavsnitt som ett
bedömningskriterium.

Trots att Moys inriktar sig på juridiska bibliotek har hennes kriterier för ett bra
klassifikationssystem mycket gemensamt med Marcellas och Newtons ”measures of
effectiveness in classification”. När det gäller klassifikation i juridiska bibliotek menar
Moys att mycket hänger på lagsystemet och att göra åtskillnad mellan primär- och
sekundärkällor.67 I vårt fall gör vi ingen skillnad på primär- och sekundärkällor, vilket
behandlas utförligare under rubriken ”Medicinhistoria”.

Både Marcella och Newton och Moys lägger stor vikt vid frågan om
klassifikationssystemets livskraft. Ett system behöver finansiellt stöd för att kunna
uppdateras i takt med kunskapsutvecklingen.68 I likhet med dessa, formulerar vi vårt
andra utvärderingskriterium som: är systemet aktuellt och uppdateras det regelbundet?
Vidare presenterar Marcella och Newton även punkter som systemets opartiskhet – att
alla ämnen ska behandlas lika, möjligtvis med undantag för viss betoning på det egna
landet och den egna kulturen – samt förutsägbarhet i fråga om vad i samlingen som
hålls samman och vad som splittras.69

                                                
62 Losee 1995, s. 47, 50.
63 Ibid. s. 51.
64 Landstingens bibliotek… 1984, s. 42. ; U.S. National Library of Medicine (2003-02-14). NLM
Cataloging Section Topics of Interest
65 Losee 1995, s. 51.
66 Marcella & Newton 1994, s. 62.
67 Moys, Elizabeth M. (ed.) 1987. Manual of Law librarianship : The use and organization of legal
literature, s. 774.
68 Marcella & Newton 1994, s. 62; Moys 1987, s. 777.
69 Ibid, s. 62, 64.
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Att det anses viktigt att systemet är systematiskt – så att relaterade ämnen sammanförs,
men att olika aspekter av samma ämne ändå har en egen given plats i systemet – ser vi
hos Taylor, som placerar detta som ett andra av fyra bedömningskriterier för ett
användbart klassifikationssystem.70 Miguel Benito uttrycker det som: ” … alla ämnen
som hör ihop bör finnas inom samma disciplin eller så nära varandra som möjligt”.71

Eftersom det då blir lättare att få en övergripande bild av ämnenas relationer och
hierarkiska struktur och därmed lättare att använda systemet, anser vi att detta är ett
viktigt kriterium i vår undersökning: Är systemet systematiskt?

Slutligen nämner Marcella och Newton också en kort och hospitable72 notation.73 Att
notationen – ett av de tydligaste och mest iögonfallande karaktärsdragen hos ett
klassifikationssystem74 – är viktig verkar de flesta författare hålla med om.75 Foskett
menar exempelvis att DDC:s framgångar till stor del beror på dess notation, snarare än
den teoretiska basen för systemet 76 och Eric J. Hunter citerar Jean Aitchison: ”Poor
notation can reduce the value of even the best constructed scheme”.77 Det finns flera
aspekter att beakta när det gäller notationen. Några drag som notationen kan ha belyser
Hunter: unik, enkel, kort, hospitable, flexibel och expressiv.78 Vi kommer i vårt
analysavsnitt att studera dessa egenskaper antingen i systemen eller genom att titta
närmare på klassifikationskoderna för våra specifika boktitlar.

Att koden är unik och endast representerar ett ämne eller ett koncept är ett måste.79 Om
en och samma kod kan stå för exempelvis både tågtrafik och trädgårdsodling är den inte
till stor hjälp för dem som använder klassifikationssystemet. Eftersom detta är en
egenskap som är relativt svår att se vid en så pass begränsad undersökning som vår,
kommer vi inte att ta upp unik notation bland våra bedömningskriterier. Istället får vi
förutsätta att inget av systemen skulle användas i så stor utsträckning som de gör, om
notationen inte följde en sådan grundläggande standard.

Vidare ska notationen vara enkel, lätt att förstå. Moys anser att notationens viktigaste
funktion är att visa ordningen i systemet och den kan således inte bestå av
osammanhängande tecken utan bestämd ordningsföljd. De två mest använda
symboluppsättningarna är därför arabiska siffror och det romerska alfabetet, som förstås
över stora delar av världen. Ett system som bara använder sig av en sorts symboler kan
sägas ha en ren notation, medan ett system som kombinerar två eller flera typer av
symboler har en blandad notation. Klassifikationskoder som känns meningsfulla för den
mänskliga hjärnan är lättare att arbeta med än koder utan synbar logik. Notationen bör
därför vara memorerbar och gärna också gå att uttala.80

                                                
70 Taylor 2000, s. 277.
71 Benito, Miguel 2001. Kunskapsorganisation : en introduktion till katalogisering, klassifikation och
indexering,  s. 116.
72 I brist på passande svensk term väljer vi att behålla den engelska.
73 Marcella & Newton 1994, s. 64.
74 Moys 1987, s. 776.
75 Harvey 1999, s. 208. ; Hunter, Eric J. 1988. Classification Made Simple, s. 60.
76 Foskett 1996, s. 187.
77 Hunter 1988, s. 20.
78 Ibid, s. 60-63.
79 Ibid, s. 60. ; Harvey 1999, s. 204.
80 Moys 1987, s. 776f; Foskett 1996, s. 183f.
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En kort kod är lättare att hantera än en lång. Kodens längd beror på basen (antalet
tecken som kan användas i notationen). Ju större basen är, desto kortare koder kan
användas. Det gör att koderna i ett system med en notation som baseras på alfabetet blir
kortare än koderna i ett system där notationen består av siffror.81

Med notationens hospitality menas dess förmåga att låta tillföra nya ämnen. Foskett ser
detta som en mycket viktig aspekt hos ett klassifikationssystems notation – eftersom
kunskap inte är statisk måste vi vara förberedda på att ständigt vara tvungna att föra in
nya ämnen i systemet. Underordnade ämnen vållar ofta inga större problem, utan kan
lösas genom att till exempel lägga ytterligare ett tecken till en befintlig kod. Ett
sidoställt ämne kan däremot vara mer problematiskt. Genom att luckor i systemet
lämnats oanvända kan nya ämnen läggas till, men detta kräver naturligtvis att luckorna
finns just där man vill föra in det nya ämnet.82

Flexibilitet i citationsordningen – dvs ordningen mellan facetterna vid kombination av
flera aspekter på ett ämne – kan vara praktiskt om man vill kunna anpassa
klassificeringen till användarnas behov. Detta är exempelvis fallet i UDK.83

En expressiv kod ger uttryck för systemets struktur och visar till exempel hierarkier.
Hunter menar att kodens expressivitet visserligen kan underlätta förståelsen för
systemet, men att den samtidigt bidrar till längre koder och begränsad hospitality.84

Vi har i detta uppsatsavsnitt lyft fram de bedömningskriterier som vi har sett att andra
författare belyser och valt ut dem som vi tycker är viktiga och som vi tror kan vara
användbara i vår undersökning. Vi känner emellertid att det finns fler aspekter som kan
vara av betydelse att ha i åtanke i vårt fall. Dokument behandlar ofta flera ämnen, eller
olika aspekter på samma ämne.85 En bok skulle hypotetiskt sett till exempel kunna ha
tre lika stora delar som respektive behandlar bilar, blommor och pilkastning. Dessa tre
ämnen har ingen naturlig gemensam nämnare och om endast ett ämne kan visas i
klassifikationen skulle en användare som söker på ett av de andra ämnena missa boken.
Vi tycker därför att en angelägen aspekt är huruvida flera ämnen kan visas – är systemet
uttömmande? Av intresse här är också om varje ämne kan representeras fullt ut, om
systemet tillåter specifik klassifikation. Graden av specificitet påverkar återfinnandet av
dokument i en samling – ju högre specificitet, desto större är chansen att relevanta
dokument återvinns.86 Hur stor specificitet tillåter systemet?

Relaterat till detta är också frågan huruvida det är möjligt att skapa nya ämnen eller visa
särskilda aspekter på ett ämne genom synteser. Som redan nämnts bedrivs mycket
forskning inom ämnesområdet medicin och vi finner därför att det är viktigt att nya
vinklar på redan etablerade ämnen kan visas i klassifikationssystemet – perspektiv och
inriktningar som inte kunde förutses när klassifikationssystemet skapades. System som
tillåter synteser kan presentera enskilda koncept, med regler för hur dessa ska
kombineras.87 Kan nya ämnen visas genom användning av synteser?
                                                
81 Foskett 1996, s. 185. ; Hunter 1988, s. 61.
82 Foskett 1996, s. 187f. ; Hunter 1988, s. 61f. ; Harvey 1999, s. 204.
83 Foskett 1996, s. 196. ; Hunter 1988, s. 62.
84 Foskett 1996, s. 188. ; Hunter 1988, s. 62.
85 Foskett 1996, s. 24. ; Turner, Christopher 1987. Organizing Information : principles and practice, s.
53f.
86 Foskett 1996, s. 23. ; Turner 1987, s. 52f.
87 Foskett 1996, s. 112.
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Bedömningskriterier

• Har systemet en pedagogisk layout med riktlinjer och hjälpavsnitt? Finns ett
lättförståeligt index?

• Är systemet aktuellt? Uppdateras det regelbundet?
• Är systemet systematiskt?
• I vilken utsträckning är notationen anpassad efter egenskaperna:

1. Enkel?
2. Kort?
3. Flexibel?
4. Expressiv?

• Kan nya ämnen föras in i systemet? Är notationen hospitable?
• Kan nya ämnen visas genom användning av synteser?
• Vilken uttömmandegrad har systemet?
• Hur stor specificitet tillåter systemet?

1.8 Sammanfattning av Inledning

I uppsatsens inledande kapitel har vi presenterat grunden för vår undersökning.
Uppsatsens syfte är att undersöka vilket av de två klassifikationssystemen SAB och
NLM som lämpar sig för klassifikation av en medicinhistorisk litteratursamling. För att
kunna uppfylla syftet ställde vi ett antal frågeställningar, som exempelvis vilka för- och
nackdelar har respektive klassifikationssystem.

Vi har även diskuterat kring vilka avgränsningar som varit nödvändiga för att få
undersökningen hanterbar. Vi valde att begränsa vår uppsats till att behandla två
klassifikationssystem, SAB och NLM. Dessutom avgränsade vi undersökningen till en
viss samling, en medicinhistorisk samling vid ett medicinhistoriskt museibibliotek. I
uppsatsen ska flera metoder användas. Litteraturstudier är tänkta att ge oss en god
grund, observationer och insamling av titlar på museibiblioteket ger oss titlar att söka på
i LIBRIS och LOCATORplus. I dessa två kataloger ska vi få fram klassifikationskoder
som liksom klassifikationssystemen ska undersökas för att kunna besvara
frågeställningarna.

Ämnet medicinhistoria blev ett vetenskapligt ämne i Sverige 1891. Medicinhistoria
handlar inte bara om att studera hur det var förr i tiden utan studier i ämnet kan även ge
värdefull information om olika sjukdomar och epidemier. Det finns
klassifikationssystem som är speciellt framtagna för att klassificera medicinsk litteratur,
till exempel Boston Medical Library Classification och Barnard classification. De
specialsystem för medicinsk litteratur som vi har tittat på hade ingen kontinuerlig
uppdatering. För oss har det varit intressant att se hur andra bibliotek har tänkt kring val
av klassifikationssystem och även se hur utvärderingar och jämförelser av olika
klassifikationssystem har utförts. Att välja klassifikationssystem för ett bibliotek verkar
vara svårt, många faktorer spelar in vid valet. För Institut national d´histoire de l´art
eftersöktes ett klassifikationssystem som var flexibelt och som tillät god klassifikation
av bibliotekets huvudområden, arkeologi och konst. Biblioteket valde LCC, mycket på
grund utav systemets goda notation och flexibilitet. The British Librarys val av
klassifikationssystem kretsade kring ekonomiska faktorer samt kring the Science
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Reference Librarys samling och deras egenhändigt uppbyggda system. Slutligen valdes
DDC för the British Museum Library och för nyinköpta böcker på the Science
Reference Library.

”Inledning” avslutas med ett underkapitel till ”Utvärderingar och jämförelser av olika
klassifikationssystem” som benämns ”Bedömningskriterier”. Här presenteras ett antal
bedömningskriterier som vi kommer att använda som hjälpmedel att utgå ifrån i
analysen, för att kunna diskutera kring klassifikationssystemen och
klassifikationskoderna. Bedömningskriterierna baseras på andra forskares tankar och
idéer samt på våra egna resonemang, exempel på kriterierna är Är systemet aktuellt?
Uppdateras det regelbundet? och Kan nya ämnen föras in i systemet? Är notationen
hospitable?

2 Analys

I följande kapitel kommer vi att behandla centrala företeelser för uppsatsen. Här
presenteras samlingen som ska undersökas och katalogerna LIBRIS och
LOCATORplus som ska användas för att få fram titlarnas klassifikationskoder
förklaras. Klassifikationssystemen SAB och NLM som är de två system som undersöks
för att se vilket av systemen som kan tänkas passa en medicinhistorisk samling,
presenteras också i detta kapitel.

Granskningsavsnittet inleds med tabeller och resonemang kring titlarna och
klassifikationskoderna. Därefter granskas koderna och systemen utifrån
bedömningskriterierna som presenterades i uppsatsens inledande kapitel.

2.1 Underlag för analys

2.1.1 Medicinhistoriska museets samling

Den medicinhistoriska litteratursamling som vi har utgått ifrån i vår undersökning är
den på biblioteket vid Medicinhistoriska museet i Stockholm. Museet drivs sedan 1991 i
Landstingets regi och har sina lokaler i före detta Eugeniahemmet på Karolinska
sjukhusets område. Museets huvudsakliga verksamhet kretsar runt ett antal fasta
utställningar samt vissa tillfälliga tematiska utställningar. Med guidade visningar och
även föreläsningar försöker man tillfredsställa omvärldens intresse för medicinhistoria.

Redan 1907 började Svenska Läkaresällskapet sina insamlingar av ”medicinhistoriskt
intressanta föremål” som man ville bevara för eftervärlden. Samlingen växte och vid
mitten av 1900-talet var den stor nog att fylla Nordiska museets stora hall. 1955
grundade föreningen Medicinhistoriska museets Vänner ett museum och samlingen
kunde äntligen flyttas till permanenta lokaler på Åsögatan. Här ansvarade
vänföreningen för museet fram till 1991 när, som redan nämnts, Landstinget tog över
och man 1995 flyttade till före detta Eugeniahemmet. Eftersom man redan har växt ur
dessa lokaler hålls delar av samlingen magasinerade.88

                                                
88Medicinhistoriska museet 2002-10-29. Medicinhistoriska museets bakgrund; Medicinhistoriska museets
vänner; Medicinhistoriska museets samlingar.
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Biblioteket vid museet består i dagsläget av ca 5 500 volymer inom olika medicinska
områden, varav den huvudsakliga delen ägs av vänföreningen, Svenska
Läkaresällskapet och Svenska Tandläkaresällskapet. Med hjälp av litteraturbevakning
inom relevanta områden köps ny litteratur in samtidigt som äldre böcker erhålls genom
gåvor från privatpersoner och organisationer. Detta resulterar i ett nyförvärv på ungefär
300 volymer varje år, varav en del köps in från Btj. Bibliotekspersonalen är inte skolad
inom biblioteks- och informationsvetenskap och saknar därmed kunskaper i
klassifikation och katalogisering.

Biblioteket använder i nuläget inget klassifikationssystem, men har planer på att i
framtiden införa ett system för att få bättre organisering av samlingen. Samlingen är
idag uppdelad i ett mindre antal huvudavdelningar. Den största avdelningen är
medicinhistoria. Denna avdelning består av äldre medicinsk litteratur eller litteratur
skriven ur ett historiskt perspektiv och är också den avdelning som är profilerande för
biblioteket. Även avdelningen för odontologi innefattar ett stort antal volymer, troligtvis
beroende på Svenska Tandläkareförbundets roll som medfinansiär. Övriga relativt stora
avdelningar är bland andra ortopedi, onkologi och pediatrik.

Samlingen täcker litteratur från 1600-talet fram till idag. Eftersom det är just historiska
aspekter av medicin som är av intresse sker ingen gallring av föråldrad litteratur, såsom
är brukligt på till exempel folkbibliotek. Detta medför att man har relativt stora mängder
litteratur som behandlar samma ämne, men som är utgiven vid olika tidpunkter genom
historien. En avdelning i biblioteket som omfattar ett stort antal volymer kan alltså bestå
av i stort sett likartat innehåll. Tio böcker kan exempelvis handla om hur man drar ut
tänder.

Våra böcker från museibibliotekets sektion medicinhistoria är utgivna mellan 1657 och
1997. Den övervägande delen av titlarna är utgivna under 1900-talet, framför allt efter
1950, vilket kan bero dels på den ökade produktionstakten efter andra världskriget, dels
på att dessa böcker är bättre bevarade än äldre böcker.

Tabellen ovan visar samtliga boktitlars fördelning kronologiskt sett, i intervaller om 50
år. Titeln Bidrag till Nordens sjukdomshistoria med utgivningsdatum 1846-1853 har
räknats till perioden 1850-1899 och titeln Läkekonstens historia : en översikt med
utgivningsdatum 1944-50 har räknats till perioden 1900-1949. Två titlar från perioden
1650-1699 finns bland våra böcker samt en från perioden 1750-1799. Därefter stiger
sakta antalet titlar: från 1800-talets första hälft finns fyra titlar och från dess andra hälft
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finns 13 titlar, följt av 54 titlar under perioden 1900-1949 och slutligen 115 titlar mellan
1950 och 1999.

Användarkretsen vid museibiblioteket består till stor del av forskare och studerande
inom ämnen med anknytning till medicinhistoria. En önskan från museets sida är
emellertid att även allmänheten ska bli mer intresserad av den kunskapskälla som
biblioteket förfogar över.

Museipersonalen arbetar i skrivande stund med en inventering och registrering av
boksamlingarna för att därefter kunna klassificera litteraturen och skapa en elektronisk
katalog som förhoppningsvis kan göras tillgänglig via Internet. I framtiden hoppas
museibiblioteket också på att få sitt bestånd registrerat i LIBRIS.89

2.1.2 LIBRIS

LIBRIS skall främja forskning, utbildning och kultur genom att så fritt som möjligt
tillgängliggöra den centrala samkatalogen, som är en värdefull nationell resurs för
universitet och högskolor, offentlig förvaltning, näringsliv och allmänhet.90

Så beskrivs verksamhetsidén bakom det svenska nationella biblioteksdatasystemet
LIBRIS. LIBRIS är ett datorbaserat system som ska möjliggöra samverkan mellan
svenska forsknings- och specialbibliotek.91 Genom att biblioteken registrerar sitt
bestånd i LIBRIS kan övriga bibliotek se var en viss bok finns, vilket underlättar
fjärrlåning.92 Eftersom endast en katalogiseringspost för ett verk behöver skapas, är
katalogiseringen i LIBRIS ingen krävande uppgift för biblioteken. Finns verket redan
registrerat behöver biblioteken bara lägga till sina lokala uppgifter om bestånd och
hyllkoder.93 Dessutom erbjuder LIBRIS utvecklat särskild programvara för
katalogiseringsarbetet och för konvertering till MARC21-poster.94

LIBRIS drivs och utvecklas av Kungliga Bibliotekets LIBRIS-avdelning, som består av
en rådgivande grupp, en verkställande kommitté och en referensgrupp. Ungefär 200
bibliotek katalogiserar i LIBRIS, som nu kan erbjuda 4,5 miljoner titlar i sin
webbaserade katalog.95 LIBRIS webbsök innehåller titlar på monografier, tidskrifter,
artiklar, kartor, musikalier samt elektroniska resurser. Även referenser till delar i olika
tidskrifter, årsböcker och samlingsverk förekommer.96

LIBRIS webbsök innehåller tre sökmöjligheter – enkel, utökad eller boolesk sökning.
Sökformuläret på den enkla sökningen erbjuder till exempel sökning på titel, författare
och utgivningsår.97

                                                
89 Medicinhistoriska museet (2002-10-29). Medicinhistoriska museets bibliotek ; Medicinhistoriska
museet, observationer. Stockholm. 2003-02-03.
Medicinhistoriska museet, samtal med bibliotekspersonal. Stockholm. 2002-02-03.
90 LIBRIS/Kungl. biblioteket. LIBRIS – det nationella söksystemet.
91 LIBRIS/Kungl. biblioteket 2003-04-03. LIBRIS Info.
92 Cantwell, Ingrid 1990. “The Swedish bibliographic scene”, s. 19.
93 Ibid, s. 21; LIBRIS/Kungl. biblioteket 2003-04-03. LIBRIS Info.
94 LIBRIS/Kungl. biblioteket 2003-04-11. LIBRIS.
95 Cantwell, Ingrid 1990, s. 19; LIBRIS/Kungl. biblioteket 2003-04-03. LIBRIS Info.
96 LIBRIS/Kungl. biblioteket 2003-01-31. LIBRIS hjälptext.
97 LIBRIS/Kungl. biblioteket 2002. LIBRIS/webbsök
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Den booleska sökningen är till för att skapa egna söksträngar bestående av
kvalifikatorer och operatorer och därmed göra avancerade sökningar direkt mot olika
index.98

I vårt fall kändes den enkla sökningen tillräcklig för att kunna hitta titlarna i katalogen.
Vi har i första hand använt oss av fältet titel/del av titel, som förutom huvudtitel också
söker på undertitel, deltitel och originaltitel. Ordningen på orden i titelfältet spelar dock
ingen roll, och alla ord i titeln behöver inte heller skrivas in. Detta gör att en sökning på
till exempel ”min bok” även skulle ge träff på en titel såsom En liten bok om min tid i
Berlin. När liknande har inträffat och vi har fått ohanterligt långa träfflistor, har vi gjort
om sökningen och kompletterat med författarens namn i fältet ”författare/medarbetare”.
Precis som i titelfältet är sökningen i författarfältet oberoende av ordningsföljden på
orden. Vid titelsökningar som inte har gett något resultat, trots att vi har varit mer eller
mindre säkra på att de borde finnas i databasen, har vi gjort om sökningen med enbart
författarens namn. Detta gav i vissa fall träff på de eftersökta verken.99

Sökresultatet presenteras i form av en lista där titlarna är grovt sorterade kronologiskt,
med det senast publicerade verket först.100 Genom att klicka på en titel visas
”Titelinformation”, med bland annat författare, utgivningsår, klassifikationskod och
ämnesord:

författare:  Kock, Wolfram, 1913-2000
titel:  Svenska konungars sjukdomar : från Gustav Vasa till Gustav V / Wolfram Kock
ort/förlag:  Stockholm : Natur o. kultur
utgivningsår:  1963
omfång:  183 s.
klassifikation (SAB):  Kc
klassifikation (SAB):  V:kc
SAB-rubrik:  Medicin Allmänt Historia Sverige
SAB-rubrik:  Historia Sverige

En länk kallad ”Var finns titeln?” visar vilka bibliotek som har verket samt hur de har
klassificerat den. Eftersom olika bibliotek registrerar olika klassifikationskoder har vi,
för att slippa problem med hur vi ska välja kod, använt den klassifikationskod som finns
under ”Titelinformation”. Finns ingen kod under ”Titelinformation” har vi inte gått
vidare i sökandet efter koder.

2.1.3 LOCATORplus

National Library of Medicines webbaserade katalog heter LOCATORplus. Den
innehåller bland annat tidskrifter, böcker och audiovisuella hjälpmedel. Merparten av
katalogposterna visar National Library of Medicines bestånd men det finns också poster
från andra bibliotek som man samarbetar med.101 Bibliotekskatalogen uppdateras

                                                
98 LIBRIS/Kungl. biblioteket 2002. LIBRIS/websök - Boolesk sökning
99 LIBRIS/Kungl. biblioteket 2002. LIBRIS/websök - LIBRIS databas
100 LIBRIS/Kungl. biblioteket 2002. LIBRIS/websök – träfflista
101 U.S. National Library of Medicine, 2001-08-17. NLM LOCATORplus -- What is LOCATORplus?
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dagligen.102 För den ovane kataloganvändaren finns en utförlig handledning över
LOCATORplus.103

Det finns två sökmöjligheter i LOCATORplus, simple search och advanced menu
search. Simple search erbjuder sökning på bland annat titel, författare och ämnesord.104

Här är det möjligt att göra mindre begränsningar direkt i sökformuläret. Sökningen kan
exempelvis genomföras inom en viss samling, bland internetlänkar eller bland material
på engelska. Användaren kan också välja hur många poster som ska visas på träfflistan.
Det går dessutom att göra utförligare begränsningar. I Limits finns möjligheten att söka
enbart på ett visst år eller tidsintervall och sökningen kan begränsas till ett visst språk,
ett föremål eller en speciell medietyp. Simple search erbjuder också en mindre guide
som snabbt visar hur det kan gå till vid en enkel sökning.105

Sökformuläret på advanced menu search möjliggör fler sökalternativ än vid simple
search. Här kan användaren exempelvis söka på abstract, konferensnamn eller ISBN.106

På den avancerade sökningen kan booleska sökoperatorer användas. Här finns också en
snabbguide som visar hur en sökning kan gå till. Utöver AND, OR och NOT kan
användaren begränsa sin sökning på samma sätt som i simple search Limits. På
advanced menu search går det – liksom på simple search – att välja antal poster som
redovisas på träfflistan.107 Vi har valt att använda oss av simple search, där sökningen
genomfördes på liknande sätt som vid sökningen i LIBRIS.

En sökning på titeln Svenska konungars sjukdomar, från Gustav Vasa till Gustav V, ger
en katalogpost med följande utseende:

Author(s): Kock, Wolfram.
Title: Svenska konungars sjukdomar, från Gustav Vasa till Gustav V.
Description: 183 p. ill., ports.
Publisher: Stockholm, Natur och Kultur [1963]
NLM Unique ID: 57320370R

--------------------------------------------------------------------------------

Location: General Collection
Call Number:  WZ 313 K76s 1963
Status: Available

Övervägande delen av katalogposterna som vi har undersökt har haft denna
uppbyggnad. Det finns några undantag, till exempel finns utgallrade böckers poster
kvar, men de saknar då Call Number.

                                                
102 U.S. National Library of Medicine, 1999-04-12. NLM LOCATORplus -- Frequency of updates.
103 U.S. National Library of Medicine, LOCATORplus Help, Turorials and FAQs.
104 U.S. National Library of Medicine, 2001-02-20. NLM LOCATORplus – Search Results Displays –
Title –.
105 U.S. National Library of Medicine Simple Search.
106 U.S. National Library of Medicine, 2001-02-20. NLM LOCATORplus – Search Results Displyas –
Title – .
107 U.S. National Library of Medicine Simple Search, klicka därifrån på Advanced Menu Search.
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2.1.4 SAB

2.1.4.1 Bakgrund

I början av 1900-talet förändrades och utvecklades de svenska folkbiblioteken. I
samband med denna utveckling växte Sveriges Allmänna Biblioteksförening fram. Den
bildades 1915 och året därpå grundades Biblioteksbladet, en tidskrift som knöts till
föreningen.108 Under början av 1900-talet fanns inget enhetligt klassifikationssystem i
Sverige. Danmark och Norge använde liksom många andra länder DDC. En kommitté
tillsattes för att utreda hur Sveriges klassifikationssystem – ett system anpassat för alla
svenska folkbibliotek – skulle se ut. Sverige valde alltså att konstruera ett eget
klassifikationssystem i stället för att välja DDC som grannländerna hade gjort.109

1921 publicerades första upplagan av SAB-systemet. Den bestod av 22 avdelningar från
A till V.  Hansson nämner att det i 1921 års upplaga står att avdelningarnas uppdelning
inte har någon logisk grund men att det finns en viss koppling till  universitetsämnen.110

Hansson håller inte riktigt med om detta utan menar att SAB-systemets uppdelning
influerats av klassifikationssystemet i Accessionskatalog 28: Sveriges offentliga
bibliotek: Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg från 1913. Accessionskatalogen grundar
sig på universitetens kunskapssyn. Även klassifikationssystemet i Katalog över böcker
som folk- och skolbiblioteksamt riksförbund som bedriva biblioteksverksamhet kunna
erhålla i statsbidrag: grundkatalog från 1915-16 påverkade SAB-systemets
uppbyggnad – framför allt strukturen på systemet. Grundkatalogen använde DDCs
stuktur som förebild till sitt system.111

1956 genomgick SAB-systemet en grundlig revidering och fjärde upplagan publicerades
detta år. 1963 kom femte upplagan och därefter dröjde det ända till 1984 för följande
upplaga av klassifikationssystemet. I och med denna upplaga reviderades systemet
återigen från grunden. Bland annat infördes tilläggsbeteckningar och på avdelningarna
V, Ij, X och Y genomfördes stora förändringar. 1984 års omvälvande revidering av
SAB-systemet innebar omfattande problem för många folkbibliotek, framför allt på det
ekonomiska planet. För att förhindra denna sorts problem i framtiden tillsattes en
kommitté, SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation. Denna ska
kontinuerligt se över klassifikationssystemet och revidera det ungefär vart tionde år.112

                                                
108 Hansson 1999, s. 77f.
109 Ibid, s. 122.
110 Ibid, s.123, 143.
111 Ibid, s. 139, 143, 323, 327. Hansson rekommenderas för djupare resonemang kring nämnda
klassifikationssystem.
112 Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 1997. s. 7.
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Inom kommittén bildades även en arbetsgrupp – Klassifikationsgruppen – vars
huvudansvar var att föreslå förändringar i SAB-systemet. Sedan 1986 har gruppens
ändringar publicerats i s.k. KKS-meddelanden.113 Så småningom tog Svenska
biblioteksföreningens kommitté för Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-
systemet) över Klassifikationsgruppens roll. Kommittén består av sju ledamöter som är
verksamma inom olika typer av instanser men som alla arbetar med
klassifikationsfrågor i sitt dagliga arbete. I kommitténs verksamhetsplan nämns att det
utöver dess huvudansvar, att underhålla och utveckla SAB-systemet, finns ytterligare ett
arbetsområde –  inledande översyn av avdelning V. Någon ny upplaga av
klassifikationssystemet kommer inte att påbörjas under år 2003.114

I takt med förändringar i omvärlden uppkommer förslag på förändringar i SAB-
systemet. Klassifikationskommittén kan också få in förslag från personal vid Sveriges
bibliotek, där systemets otillräcklighet på olika områden har uppmärksammats. Ett
avancerat förslag kan i vissa fall kräva speciella ämneskunskaper och då tar kommittén
hjälp av experter utifrån.115

2.1.4.2 Struktur

Följande beskrivning berör SAB-systemet från 1997, vilket är den aktuella upplaga som
används på svenska bibliotek i skrivande stund. SAB-systemet består av två delar, en
systematisk del och ett ämnesordsregister. Den systematiska delen presenterar systemets
25 avdelningar med underavdelningar och tilläggsbeteckningar.116

Ämnesordsregistret hjälper användaren att placera in ämnen i systemet. Registret består
av två delar, en alfabetisk och en systematisk. 1997 publicerades den sjunde upplagan
av den alfabetiska delen och den fjärde av den systematiska. Förutom att fungera som
ett register till klassifikationssystemet ska ämnesordsregistret även vara ett hjälpmedel
för indexering och sökning. Registret innehåller i stort sett alla termer som finns i
klassifikationssystemet. Utöver dessa termer finns ytterligare exempel på termer som
kan placeras in under något signum i SAB-systemet.117

De nuvarande 25 avdelningarna liknar första upplagans med några förändringar, de
största är tillskottet av tre avdelningar, X, Y och Ä.

                                                
113 Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 1997, s. 7.
114 Svensk biblioteksförening, intro.html. ; Svensk biblioteksförening, ledam.html ;  Svensk
biblioteksförening, vplan.html.
115 Svensk biblioteksförening, intro.html.
116 Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 1997. s. 7.
117 Ibid, s. 7. ; Klassifikationssystem för svenska bibliotek. Ämnesordsregister. Alfabetisk del, 1997, s. V,
VII.
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A. Bok- och biblioteksväsen
B. Allmänt och blandat
C. Religion
D. Filosofi och psykologi
E. Uppfostran och undervisning
F. Språkvetenskap
G. Litteraturvetenskap
H. Skönlitteratur
I. Konst, musik, teater och film
J. Arkeologi
K. Historia
L. Biografi med genealogi
M. Etnografi, socialantropologi och etnologi
N. Geografi
O. Samhälls- och rättsvetenskap
P. Teknik, industri och kommunikationer
Q. Ekonomi och näringsväsen
R. Idrott, lek och spel
S. Militärväsen
T. Matematik
U. Naturvetenskap
V. Medicin
X. Musikalier
Y. Musikinspelningar
Ä. Tidningar118

Avdelningarna J, K och M har landsindelning enligt N. Dessutom används N som
strecktillägg genom hela klassifikationssystemet då en geografisk uppdelning
genomförs. En del kulturfolk har fått egna avdelningar under K, geografisk uppdelning
för dessa folk kan kompletteras med tilläggsbeteckningar hämtade från avdelning K.119

Sveprubriker, exempelvis Va--Vd, visar den hierarkiska strukturen för avdelningar som
har samordnats under ett visst begrepp.120

Vid behov kan ett bibliotek som har en samling inom ett speciellt ämne bygga ut
klassifikationssystemet lokalt. Utbyggnaden görs genom att sist på klassifikationskoden
lägga till * (asterisk) och den lokala utbyggnaden. Ett internationellt generellt system
rekommenderas som hjälp vid utbyggnaden. Samtidigt som möjligheten finns, avråds
användaren från att göra lokala utbyggnader: ”Lokala utbyggnader bör dock inte göras p
g a principiella åsiktsskillnader om klassifikation.”121 Genomgående i
klassifikationssystemet vägleds användaren i sitt val av avdelning, underavdelning och
tilläggsbeteckning. Handledning ges med hjälp av kommentarer såsom ”hit även…”
eller ”vid tveksamhet…”. Är användaren tveksam vid sitt ämnesval kan denne välja att
dubbelklassificera eller till och med trippelklassificera, för att visa dokumentets
innehåll.

                                                
118 Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 1997, s. 20.
119 Ibid, s. 9.
120 Ibid, s. 9, 195.
121 Ibid, s. 9.
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SAB-systemet skiljer på särskilda och allmänna tilläggsbeteckningar. De särskilda
tilläggsbeteckningarna finns i början på de avdelningar där de används och
beteckningarna får olika betydelse på olika avdelningar och underavdelningar. Tilläggen
används för att framhäva aspekter som kan utmärka den aktuella avdelningen. Särskilda
tilläggsbeteckningar består av en punkt följt av 0 och en eller flera siffror, exempelvis
F.03 som står för namnforskning.122 De allmänna tilläggsbeteckningarna är sju till
antalet och betyder samma sak oavsett var i SAB-systemet de används. Nedan följer
kortfattade förklaringar av de allmänna tilläggsbeteckningarna.123

Geografiska tilläggsbeteckningar (strecktillägg) bildas genom att underavdelningar från
Na--Nt med hjälp av ett streck läggs till ämneskoden. Exempelvis får bibliotek i Skåne
koden Ab-cba. Det geografiska tillägget får användas i hela systemet. Undantag är som
nämnts ovan avdelningarna J, K och M, som får tillägget i direkt anslutning till signat.
Arkeologi i Skåne blir då Jcba, utan något streck. Landsindelningen gäller det land som
en ort tillhör i dagsläget. Tilläggsbeteckningen x kan användas för att visa verksamhet i
annat land och bokstaven sätts in efter det geografiska tillägget, undantag är
avdelningarna K och M som får x direkt till huvudsigna. Folkslag som är bosatta i flera
olika länder har egna beteckningar, såsom kelter får strecktillägget -ak.124

Innehållsliga tilläggsbeteckningar (kolontillägg) läggs till klassifikationskoden med
hjälp av ett kolon och därefter beteckningar som följer systemets huvudavdelningar. Ett
kolontillägg läggs efter en geografisk tilläggsbeteckning, i de fall båda två används. I
början av respektive avdelning i systemet räknas de kolontillägg upp som bör användas
på avdelningarna. I vissa fall kan även kolontillägg som inte står uppräknade få
användas. SAB-systemet rekommenderar allmänt bruk av 13 kolontillägg:

:a bibliografier
:b forskning
:bf institutioner
:d teori, filosofi
:dd metodlära
:do psykologi
:f terminologi
:k historia, lärdomshistoria
:oa sociologi
:oe juridik
:oi statistik
:pu databehandling
:t matematik och statistisk metod

:k kan som synes användas till både historia och lärdomshistoria. Geografiskt tillägg
placeras i direkt anslutning till kod för avdelningen när det gäller historia såsom vid Qd-
c:k.4 (Jordbruk : Sverige : historia : nya tiden). Är det däremot fråga om lärdomshistoria
läggs landstillägg efter :k såsom vid Qd:kc.4 (Jordbruksforskningens historia : Sverige :
nya tiden). 125 Kronologiska tilläggsbeteckningar (tidstillägg) består av en punkt följd av
en eller flera siffror, som läggs direkt på avdelningar med historisk anknytning, som

                                                
122 Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 1997, s. 16.
123 Ibid, s. 13-16.
124 Ibid, s. 13.
125 Ibid. s. 13f.
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exempelvis Cj.3 kyrkohistoria medeltiden ca 450-1517. Saknar avdelningen historisk
anknytning används :k och därefter tidstillägget. I beskrivningen av tidstillägget ges ett
grundschema över de siffror som används. Grundsiffrorna kan byggas ut med hjälp av
kronologin från avdelning K.126

Tilläggsbeteckningar för monografier (z-tillägg) innebär ” … z anslutet till
grundbeteckningen följt av mellanslag och ämnesord i klartext.” De vanligaste
ämnesorden är institutionsnamn, personnamn och ortnamn, men även andra kan
förekomma. Z-tillägg får endast göras på de avdelningar och underavdelningar där det
uttryckligen står så.127

Tilläggsbeteckningar för innehållslig form (parentestillägg) används för att visa att ett
objekt tillhör en viss kategori och tillägget sätts efter avdelningen. Engelsk ordbok får
koden Fe(x). Parentestilläggen används över hela systemet – det finns ingen förteckning
över tilläggen på respektive avdelning, såsom det finns över kolontillägg.

(k) kongresstryck
(p) periodika
(s) samlingsverk
(t) tabeller
(u) urkunder
(x) lexikon
(y) kartor och bilder
(ya) kartor
(yb) bilder128

Språkliga tilläggsbeteckningar (likhetsteckentillägg) används genomgående i systemet
för att visa vilket språk ett dokument presenteras på. Tilläggets bokstäver hämtas från
avdelning Fb--Få och läggs direkt till signaturen med likhetstecken. Undantaget är
avdelning H som får beteckningen direkt på, utan likhetstecken. Ett bibliotek kan välja
att placera skönlitteratur efter originalspråk. Då används likhetstecken för att visa om
dokumentet är översatt till annat språk. För folkbibliotek används inte likhetstecken vid
följande språk: svenska, danska, norska, engelska, tyska och franska, förutom där så
uttryckligen står i systemet129

Tilläggsbeteckningar för medier och målgrupper används för att visa att ett objekt är en
viss medietyp eller att det är anpassat för en viss målgrupp. Beteckningen sätts efter
signaturen och om beteckning för både medier och målgrupp används samtidigt
kommer mediebeteckningen före målgruppen. /DR fjärråtkomst är exempel på
tilläggsbeteckning för medier och ,uf för småbarn är exempel på tilläggsbeteckning för
målgrupper.130

                                                
126 Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 1997, s. 14.
127 Ibid, s. 14.
128 Ibid, s. 15.
129 Ibid, s. 15.
130 Ibid, s. 15f.
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Avdelning V

1984 genomfördes som bekant en grundlig revidering av SAB. Bland nyheterna fanns
uttryck för att underlätta användningen av klassifikationssystemet, bland annat
återinfördes inledningen från 1921 som förklarade systemets uppbyggnad och hur det
skulle användas. Som nämnts ovan genomfördes stora revideringar av avdelningarna V,
Ij, X och Y. Många avdelningar ändrades på avdelning V bland annat introducerades
fem nya underavdelningar. Dessa nya underavdelningar var ämnen med social aspekt.131

En utav de viktigaste förändringarna var att:

 … särskilda organs anatomi och fysiologi numera skall föras till respektive organ, medan
avdelningarna för anatomi och medicinsk fysiologi endast skall innehålla allmänna
arbeten.132

Avdelning V Medicin består av 20 underavdelningar som även de delas in i mindre
avdelningar, sammanlagt rymmer V 178 avdelningar och underavdelningar (exklusive
sveprubriker).

Va Medicinsk genetik, mikrobiologi, immunologi m fl icke kliniska discipliner

Vb Anatomi

Vc Medicinsk fysiologi, biofysik och kemi

Vd Farmakologi

Ve Allmän medicin

Vf Kirurgi och anestesi

Vg Gynekologi och andrologi

Vh Pediatri

Vi Oftalmologi

Vj Otorinolaryngologi

Vk Odontologi

Vl Psykiatri

Vm Terapimetoder

Vn Samhällsmedicin, hygien, sexologi

Vo Rättsmedicin

Vp Hälso- och sjukvård

Vs Geriatri

Vt Flyg- och navalmedicin, rymdmedicin

Vu Idrottsmedicin

Vx Militärmedicin
                                                
131 Berntsson, Göran 2003. E-post; Hansson, Lars-Olof 2003. E-post ; Hansson, Lars-Olof & Nilsson,
Mikael, 1985. ”Det reviderade klassifikationssystemet”, s. 95.
132 Hansson, Lars-Olof & Nilsson, Mikael, 1985. s. 95.
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Inom avdelning V tillämpas strecktillägg, enbart på de avdelningar och
underavdelningar som det står att detta tillägg får användas på. Sammanlagt används
sex kolontillägg:

:b forskning
:bf institutioner
:d medicinens filosofi
:dd metodlära
:k historia
:oe lagstiftning

På flertalet av kolontilläggen nämns exempel på hur tillägget bör användas. På :k
historia står det, ”Kan uppdelas geografiskt och kronologiskt. :k läggs efter den avd
eller underavd som behandlas, t ex Spanska sjukan Veba:k.5”. Vidare används
tidstillägg och dessa får enbart användas tillsammans med :k. Z-tillägg kan endast
tillämpas där det står i systemet att det får användas.133

2.1.5 NLM

2.1.5.1 Bakgrund

The National Library of Medicine i USA är världens största medicinska bibliotek, med
en samling som består av drygt sex miljoner volymer inom biomedicin och sjukvård.134

1887 byggdes Army Medical Museum and Library i Washington D.C., för the Army
Medical Museum och the Library of the Surgeon General’s Office. 1956 bytte the
Library of the Surgeon General’s Office namn till det nuvarande National Library of
Medicine och drevs därefter i regi av the Public Health Service istället för att höra till
den amerikanska armén. Några år senare flyttade biblioteket till egna lokaler i Bethesda
i Maryland135, där det fungerar som en nationell resurs för medicinska bibliotek i USA.

National Library of Medicines avdelningar the Lister Hill National Center for
Biomedical Communications (LHNCBC) och the National Center for Biotechnology
Information (NCBI) står för forskning och utveckling, främst inom områdena
biomedicinsk och bioteknisk information och datortillämpningar för kommunikation i
samband med denna.136

Biblioteket har också en medicinhistorisk avdelning, the History of Medicine Division
(HMD), som ansvarar för en av världens största samlingar av historiska medicinska
verk.137 Denna medicinhistoriska samling innehåller bland annat böcker och tidskrifter
från 1700- och 1800-talen och till och med inkunabler utkomna före 1501. Gamla och
nya manuskript i pappersformat och på mikrofilm blandas med fotografier, videofilmer

                                                
133 Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 1997, s. 195-201. Citatet hämtat från s. 195.
134 U.S. National Library of Medicine 2003-01-30. The National Library of Medicine Fact Sheet.
135 U.S. National Library of Medicine 2001-05-05. National Library of Medicine : Historical Sites in the
Washington, DC Area; U.S. National Library of Medicine (2001-05-05). Army Medical Museum and
Library : Historical Sites in the Washington, DC Area
136 U.S. National Library of Medicine 2003-01-30. The National Library of Medicine Fact Sheet.
137 U.S. National Library of Medicine 2001-11-05. History of Medicine Division Fact Sheet; U.S.
National Library of Medicine 2003-01-30. The National Library of Medicine Fact Sheet.



33

och kassettband från 1917-1970. Det mesta i den medicinhistoriska samlingen finns
representerat i National Library of Medicines katalog LOCATORplus på webben.138

I början av 1940-talet uttalade Army Medical Library i en rapport ett behov av en
omorganisering av böckerna i biblioteket. Man efterlyste ett modernt specialiserat
klassifikationssystem, som gärna skulle ha en notation som påminde om LCC:s, med en
kombination av bokstäver och siffror. En klassifikationskommitté tillsattes och 1948
presenterades en första preliminär version av systemet, utformad av Mary Louise
Marshall. Denna följdes av den omarbetade officiella första upplagan 1951.139

Kommittén tog i utformningsarbetet hjälp av specialister inom olika medicinska
områden, bland vilka kan nämnas tandläkarvård, klinisk psykologi och omvårdnad som
några exempel. National Library of Medicine välkomnar även kontinuerligt åsikter från
forskare inom andra områden, som är mer insatta i förändringar och nya
forskningsresultat inom respektive disciplin.140

I slutet av 1950-talet kom en andra upplaga ut, nu under namnet National Library of
Medicine Classification.141 Efter ytterligare tre tryckta upplagor med tillhörande
omarbetade utgåvor, publiceras systemet från och med år 2002 i elektronisk form. Detta
medför att systemet kan uppdateras så ofta som en gång per år, och användandet av
hyperlänkar kan underlätta sökandet, med möjlighet att förflytta sig direkt mellan index
och tabeller.142 I och med övergången till den elektroniska publikationsformen
genomgick klassifikationssystemet vissa omarbetningar för att spegla utvecklingen
inom det medicinska området och tabellerna uppdaterades och gavs en tydlig
uppställning för att lätt kunna ge en bild av innehållet.143

Enligt López-Mertz bygger idén bakom NLM på Cunningham. När NLM-systemet
skapades var det tänkt att bli ett brett klassifikationssystem som skulle passa lika bra på
stora som på små litteratursamlingar.144 NLM är ett specialsystem för klassifikation av
medicinsk och närbesläktad litteratur, men eftersom det redan från början utvecklades
med avsikt att kunna kombineras med det generella systemet LCC145, kan man säga att
tanken på ett brett system har uppfyllts.

2.1.5.2 Struktur

NLM är uppdelat i två större ämnesgrupper: Preclinical Sciences och Medicine and
Related Subjects. För Preclinical Sciences används notationen QS-QZ, som är vakanta
underklasser i LCC:s huvudklass Q, Science. Medicine and Related Subjects betecknas i
NLM med W, som också det är en vakant post i LCC. Trots att LCC har en egen
avdelning för medicin har de lovat att utesluta både QS-QZ och W ur det egna systemet.
LCC:s klasser för medicin (R) samt anatomi (QM), fysiologi (QP) och mikrobiologi
(QR) används inte av NLM, eftersom dess innehåll redan behandlas i NLM. Däremot
                                                
138 U.S. National Library of Medicine 2001-11-05. History of Medicine Division Fact Sheet
139 U.S. National Library of Medicine 2002-10-17. NLM Classification Schedule Introduction ; Chan
1994, s. 370.
140 López-Mertz 1997, s. 124.
141 Ibid, s. 124.
142 U.S. National Library of Medicine 2002-10-17. NLM Classification Schedule Introduction.
143 Ibid.
144 López-Mertz 1997, s. 124.
145 Chan 1994, s. [369].
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kan i en medicinsk samling eventuell litteratur som inte täcks av NLM klassificeras
enligt LCC.146

Preclinical Sciences vidareindelas i åtta underklasser:

QS Human Anatomy
QT Psysiology
QU Biochemistry
QV Pharmacology
QW Microbiology and Immunology
QX Parasitology
QY Clinical Pathology
QZ Pathology

Medicine and Related Subjects inleds med en avdelning för Medical Profession, vilken
följs av avdelningar för sjukdomar, fysiologiska system, medicinsk specialisering,
sjukhus, omvårdnad och medicinhistoria:

W Health Profession
WA Public Health
WB Practice of Medicine
WC Communicable Diseases
WD Disorders of Systemic, Metabolic or Environmental Origin, etc.
WE Musculoskeletal System
WF Respiratory System
WG Cardiovascular System
WH Hemic and Lymphatic Systems
WI Digestive System
WJ Urogenital System
WK Endocrine System
WL Nervous System
WM Psychiatry
WN Radiology. Diagnostic Imaging
WO Surgery
WP Gynecology
WQ Obstetrics
WR Dermatology
WS Pediatrics
WT Geriatrics. Chronic Disease
WU Dentistry. Oral Surgery
WV Otolaryngology
WW Ophtalmology
WX Hospitals and Other Health Facilities
WY Nursing
WZ History of Medicine
19th Century Schedule147

                                                
146 U.S. National Library of Medicine 2002-10-17. NLM Classification Schedule Introduction; Chan
1994, s. [369]; López-Mertz 1997, s. 124.
147 U.S. National Library of Medicine 2002-10-17. Classification Schedule Table of Contents.
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Formtillägg

Klassbeteckningen bestående av en eller två bokstäver följs av formnummer för att visa
publikationstyp och klargöra om det till exempel är fråga om samlingar, historia,
lexikon, tabeller och statistik eller atlaser.148 Alla formnummer står egentligen inte för
form, utan kan också beteckna en särskild aspekt på ett ämne. Formnumren består av
siffrorna 1-39 och följer i stort sett detta upplägg genom hela systemet, för att det ska bli
lättare att minnas. Vanligtvis har klassifikation efter publikationstyp företräde framför
klassifikation efter ämne. Det finns dock vissa undantagsfall:

Om ett samlingsverk behandlar det övergripande ämnet inom en klass, klassificeras det
som sig bör på lämpligt formnummer. Om verket däremot behandlar ett ämne som utgör
en del av en klass, klassificeras det istället på ämnet.

Formnummer 11, som används för att visa en historisk aspekt på ett ämne, tillämpas
inte på W (Health professions) och WB (Practice of medicine). För en historisk aspekt
på dessa ämnen används istället WZ, History of medicine. När formnummer 11 används
på övriga klasser läggs det till beteckningen för huvudklassen, oavsett vilket
underordnat ämne det gäller. WM 11 används exempelvis för att visa både den
historiska aspekten av psykiatri och den historiska aspekten av psykoterapi, som är en
underavdelning till psykiatri och som i vanliga fall har beteckningen WM 420, med
eventuell vidareindelning.149

I uppställningen av tabellerna följs uppdelningen av allmänna delar och därefter
uppdelningar efter organ. I NLM klassificerar man, som redan nämnts, inte på
sjukdomen, vilket är fallet i SAB. Dokumentet klassificeras på det organ eller den del
av kroppen som sjukdomen angriper.150

Dokument som behandlar flera ämnen klassificeras alltid på det ämne som får mest
utrymme i dokumentet. Är flera ämnen likvärdiga klassificeras dokumentet på det ämne
som presenteras först. Dubbel- eller trippelklassning förekommer alltså inte i NLM.151

Tabell G – geografiska tillägg

Förutom de genomgående formtilläggen finns också tabell G som kan tillämpas på vissa
avdelningar, där så framgår av tabellerna, för att göra geografiska tillägg. Till skillnad
från SAB-systemet där klassifikatören själv kan skapa geografiska tilläggsbeteckningar
med hjälp av koder från avdelning N, finns det i NLM-systemet en färdig tabell för
detta. Den geografiska indelningen bygger på Cutter och består av 10 avdelningar, varav
nio är geografiska områden och en är avsatt för ”International Agencies”:

                                                
148 Chan 1994, s. 371.
149 U.S. National Library of Medicine 2002-10-18. NLM Classification Practices.
150 Chan 1994, s. 372.
151 U.S. National Library of Medicine 2002-10-18. NLM Classification Practices; Chan 1994, s. 372
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A United States
D Americas
F Great Britain
G Europe
H Africa
J Middle East and Asia
K Australasia
L Islands of the Pacific and Indian Oceans
M International Agencies
P Polar Regions

Efter denna beteckning följer en vidareindelning av regioner, så att den andra bokstaven
i det geografiska tillägget står för ett land eller en av USA:s delstater. Avdelning M,
International agencies, delas istället in i underavdelningar för bland annat FN, Unicef
och WHO.

Lasarettet i Landskrona, årsberättelse har klassifikationskoden ”WX 2 GS8 L2”, där
GS8 är hämtat ur tabell G och står för ”Europa > Sverige”.152

För dokument som behandlar ett geografiskt område som är för litet för att omnämnas i
tabell G – till exempel en stad – finns två alternativ. Antingen kan det klassificeras på
det närmast överordnade området, eller så kan landskoden byggas ut med .1 för område
eller .2 för stad, följt av cutternummer (för beskrivning, se rubrik ”Cutternummer”) för
det aktuella området. Den geografiska vidareindelningen kan göras för alla länder, i
likhet med mönstret för Australien:

KA8 Australien
KA8.1

.A8 Australian Capital Territory

.N3 New South Wales

.N6 Northern Territory

.Q3 Queensland
etc.

KA8.2
.A3 Adelaide
.B8 Brisbane
.C2 Canberra
etc.153

Dokument som behandlar områden som är större än något av dem i tabell G får istället
för ett geografiskt tillägg decimalsiffran 1 efter aktuellt ämnesnummer. Exempelvis är
WG 11, följt av geografiskt tillägg koden för kardiologins historia i ett visst område,
medan WG 11.1 är koden för kardiologins historia i allmänhet.154

                                                
152 Chan 1994, s. 373f; U.S. National Library of Medicine 2002-10-17. Table G Practices; U.S. National
Library of Medicine 2002-10-17. Table G.
153 U.S. National Library of Medicine 2002-10-17. Table G
154 U.S. National Library of Medicine 2002-10-18. NLM Classification Practices; Chan, s. 374.
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Cutternummer

I samband med klassifikation av monografier används cutternummer för att underlätta
hylluppställning. Cutternumret, som hämtas ur Charles Ammi Cutters Cutter-Sandborn
Three-Figure Author Table från 1969, läggs till klassifikationskoden och ger en unik
hyllkod för ett visst verk. Eftersom cutternummer förekommer i LOCATORplus där vi
hämtar våra klassifikationskoder beskriver vi kort deras funktion i detta avsnitt.

Ett cutternummer består av, i tur och ordning, den första bokstaven i katalogpostens
huvuduppslag, ett nummer som hämtas ur cuttertabellen samt – i de fall cutternumret
redan är upptaget – ytterligare en siffra.155

En katalogpost för följande

Medical use of snake venom proteins / editor, Kurt F. Stocker

skulle således få cutternumret M489, där M är första bokstaven i titeln Medical use of
snake venom proteins, som i det här fallet är huvuduppslag.156 Om författaren står som
huvuduppslag är det första bokstaven i författarens namn som inleder cutternumret. Om
författaren har skrivit flera verk inom samma ämne läggs ett verknummer till på slutet
av beteckningen. Verknumret utgörs av den första betydelsebärande bokstaven i verkets
titel och skrivs, till skillnad från cutternumrets inledande bokstav, i form av en gemen.
Cutternumret följs av uppgift om publiceringsår.157

Medicinhistoria

Medan den historiska aspekten av ämnet medicin i SAB-systemet genereras genom
kolontillägg, finns en särskild avdelning för detta i NLM, nämligen WZ, Medicine of
History. En grov indelning av avdelning WZ:

WZ 1-40 Reference Works. General Works
WZ 51-80.5 History, By Period, Locality, etc.
WZ 100-150 Biography
WZ 220-225 Manuscripts
WZ 230-260 Early Printed Books
WZ 270 Americana
WZ 290-294 Modern Editions and commentaries of Early Works
WZ 305-350 Miscellany Relating to Medicine

En historisk aspekt på ett visst ämne klassificeras istället på detta ämne, med
formtillägg 11 för historia. Avdelningarna WZ 230-260, Early Printed Books, används
för verk publicerade före 1801:

                                                
155 Chan 1994, s. 373; U.S. National Library of Medicine 2002-10-03, Shelflisting Procedures for
Monographs and Classed Serials.
156 Chan 1994, s. 377
157 U.S. National Library of Medicine 2002-10-03, Shelflisting Procedures for Monographs and Classed
Serials; Chan 1994, s. 373
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WZ 230 Inkunabler (före 1501)
WZ 240 1500-talet
WZ 250 1600-talet
WZ 260 1700-talet158

För verk utkomna mellan 1801 och 1913 finns tabellen 19th Century Schedule, som är
en förkortad version av hela NLM-systemet.

Ämnen som inte ryms inom NLM-systemet klassificeras enligt LCC, dock i en
förenklad form. Klassifikationskoden består då endast av bokstäverna som betecknar
avdelningen där det aktuella ämnet ryms, utan tillägg för att visa den historiska
aspekten.159

Särskilda publikationstyper

Seriella publikationer klassificeras oftast på W1. Dock finns vissa undantag:

– Statliga utredningar eller rapporter som är administrativa eller statistiska
klassificeras med W2 samt vidareindelas geografiskt enligt tabell G.

– Administrativa eller statistiska sjukhuspublikationer klassificeras på WX 2 och
vidareindelas därefter geografiskt.

– Vissa publikationstyper, som till exempel förteckningar och handböcker, kan
klassificeras med samma formnummer som används för monografier, när så framgår
av tabellerna. När ämnet för dessa publikationstyper inte ryms inom NLM-systemet
klassificeras dokumenten enligt lämplig avdelning i LCC.

– Bibliografier i seriell form behandlas i enlighet med reglerna för klassifikation av
bibliografier. (Se nedan)

Kongresstryck, som tidigare klassificerades på W3, klassificeras numera på W1 om det
är fråga om en seriell publikation eller på aktuellt ämne om det rör sig om en
monografi.160

Att ett dokument är en bibliografi kan enkelt visas i NLM, genom att bokstaven Z sätts
framför ämneskoden. En monografi i ämnet biomedicinsk matematik har koden “QT
35”, vilket alltså ger en bibliografi i samma ämne koden “ZQT 35”.161

                                                
158 U.S. National Library of Medicine 2003-02-03. NLM Classification Schedule WZ.
159 U.S. National Library of Medicine 2002-10-18. NLM Classification Practices.
160 Ibid.
161 Chan 1994, s. 375.
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MeSH

När NLM skapades försökte man följa strukturen i tesauren MeSH för att få rätt ämne
på rätt plats i tabellerna och försäkra sig om korrekta relationer i systemets index.162 De
21 973 termerna i MeSH presenteras både alfabetiskt och hierarkiskt, och används av
bland annat National Library of Medicine vid indexering av artiklar och katalogisering
av olika dokumenttyper.

Tesauren finns tillgänglig via Internet och uppdateras kontinuerligt av ämnesspecialister
som bevakar olika specialområden och överväger förslag från bland annat indexerare.163

I Sverige har Karolinska Institutets Bibliotek publicerat en svensk version av MeSH, där
större delen av termerna i den engelska tesauren har översatts till svenska. I den senaste
uppdateringen är 17 930 av alla termer i MeSH översatta.164

                                                
162 U.S. National Library of Medicine 2002-10-17. NLM Classification Schedule Introduction.
163 U.S. National Library of Medicine 2002-12-04. Medical Subject Headings (MESH®) Fact Sheet.
164 Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket. Om Karolinska Institutets MeSH-resurs.
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2.1.6 Översikt av klassifikationssystemen

SAB:s avdelning V

Va Medicinsk genetik, mikrobiologi,
immunologi m fl icke kliniska
discipliner

Vb Anatomi
Vc Medicinsk fysiologi, biofysik och

kemi
Vd Farmakologi
Ve Allmän medicin
Vf Kirurgi och anestesi
Vg Gynekologi och andrologi
Vh Pediatri
Vi Oftalmologi
Vj Otorinolaryngologi
Vk Odontologi
Vl Psykiatri
Vm Terapimetoder
Vn Samhällsmedicin, hygien,

sexologi
Vo Rättsmedicin
Vp Hälso- och sjukvård
Vs Geriatri
Vt Flyg- och navalmedicin,

rymdmedicin
Vu Idrottsmedicin
Vx Militärmedicin

NLM

QS Human anatomy
QT Psysiology
QU Biochemistry
QV Pharmacology
QW Microbiology and immunology
QX Parasitology
QY Clinical pathology
QZ Pathology
W Health Profession
WA Public Health
WB Practice of Medicine
WC Communicable Diseases
WD Disorders of Systemic,

Metabolic or Environmental
Origin, etc.

WE Musculoskeletal System
WF Respiratory System
WG Cardiovascular System
WH Hemic and Lymphatic Systems
WI Digestive System
WJ Urogenital System
WK Endocrine System
WL Nervous System
WM Psychiatry
WN Radiology. Diagnostic Imaging
WO Surgery
WP Gynecology
WQ Obstetrics
WR Dermatology
WS Pediatrics
WT Geriatrics. Chronic Disease
WU Dentistry. Oral Surgery
WV Otolaryngology
WW Ophtalmology
WX Hospitals and Other Health

Facilities
WY Nursing
WZ History of Medicine
19th Century Schedule
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2.2 Granskning

Alla undersökningar drabbas till viss del av en felmarginal. Vår undersökning är inget
undantag från detta faktum. Vid närmare granskning av klassifikationskoderna har vi
upptäckt att vissa koder inte stämmer överens med rådande klassifikationsregler. Vissa
SAB-koder innehåller till exempel otillåtna kolontillägg, felaktig utbyggnad av vissa
underavdelningar och signa som inte existerar. Exempelvis har Der Artzt und der
Kranke in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts : Vorträga eines Symposiums vom 1.
bis 3. April 1963 in Frankfurt am Main klassificerats med koden G.4(k)  V:k.4(k)
V:oa(k), trots att kolontillägget :oa för sociologi ska undvikas på avdelning V. Pneuma,
Spiritus, Geist : Vorstellungen vom Lebensantrieb in ihren geschichtlichen Wandlungen
har klassificerats på D  Vz, där det senare signumet varken förekommer som egen
avdelning eller möjlig utbyggnad av huvudavdelningen V.

Bland NLM-koderna har vi inte upptäckt några tydliga felklassificeringar. Däremot
förekommer flera koder som inte överensstämmer med NLM:s normala mönster.
Troligen är dessa lokala beteckningar. Exempel på detta är: Salt and water in culture
and medicine som har koden 1994 D-161. Vi anser dock att dessa felaktiga och
obekanta koder är så pass få att de förhoppningsvis inte kommer att inverka på
analysresultatet.

Av de 179 böcker som vi tittar på i vår undersökning har 74 st både en NLM-kod och en
SAB-kod. 45 st har endast en NLM-kod och 37 st endast en SAB-kod, medan 23 titlar
inte har någon kod alls. I vår fortsatta analys kommer vi att utgå ifrån de 74 titlar som
har både NLM- och SAB-koder. Dessa titlar utgör 41% av det totala antalet boktitlar.

För att se hur klassifikationssystemen behandlar medicin och medicinhistoria menar vi
att det är av intresse att se hur stor del av vår samling som faktiskt hamnar inom de
system vi undersöker. Eftersom vi i vår uppsats behandlar ämnesområdet medicin, är
det i fråga om SAB-systemet främst avdelning V som vi använder oss av i vår analys.
När vi nedan visar förhållandet mellan koder inom och utanför systemen avser vi därför
förhållandet mellan NLM-koder och National Library of Medicines lokala koder samt
förhållandet mellan koder inom avdelning V och koder i övriga SAB-systemet. Två
titlar klassificeras enligt NLM som bibliografier, med ett inledande Z före ämneskoden.
Dessa titlar räknas som inom systemet. Likaså räknas de två titlar som enligt SAB

Klassifikationskoder funna till 
boktitlarna

Både NLM och SAB
41%

NLM
25%

SAB
21%

Ingen kod 
13%
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klassificeras som bibliografier som inom systemet, trots att de inte klassificeras på
avdelning V, utan har koden Aav.

Av intresse för vår undersökning är också hur koderna som hamnar inom SAB-
systemets avdelning V är fördelade med avseende på underavdelningar. Vi har här bara
sett till en första underindelning av V. Titlarna Nursing, the finest art : an illustrated
history med koden Vpd:k  Vpg:k och Flere olycklige uslingar utgå friske och helbregde
därifrån : sjukvård i Karlstad under 200 år med koden Vpz Karlstad har alltså båda
räknats till avdelning Vp. Av de 38 titlar som klassificerats på huvudavdelningen V har
5 st endast koden V, medan 33 st har V:k, eventuellt följt av kronologisk och geografisk
vidareindelning. I samtliga fall har vi endast tagit hänsyn till det första signumet i
klassifikationskoden.

Merparten av titlarna med NLM-koder, 33 st, återfinns inom avdelning WZ, History of
Medicine, följt av 14 titlar inom avdelning W, Health Professions. I övrigt är ingen av
avdelningarna särskilt väl representerad: tre titlar hamnar inom WX, Hospitals and
Other Health Facilities, två titlar inom respektive WA, Public Health, och WB, Practice
of Medicine, samt en titel inom var och en av avdelningarna WC, Communicable
Diseases, WG, Cardiovascular System, WO, Surgery, WU, Dentistry. Oral Surgery, och
WY, Nursing. (De två bibliografierna Rare and important medical books in the library
of the Karolinska Institute … av Ove Hagelin med koden ZWB 100 K185r 1992 och
Garrison and Morton’s medical bibliography … av Fielding Hudson Garrison med
koden ZWB 100 G242m 1962 har båda räknats till avdelning WB, Practice of
Medicine.)

2.2.1 Granskning av klassifikationssystem och klassifikationskoder

Är systemet aktuellt? Uppdateras det regelbundet?

På området medicin går utvecklingen snabbt framåt. Matthews och Mackay Picken
påpekar att det sker ständig förändring och att nya ämnen tillkommer inom
ämnesområdet. Vi anser att det är viktigt att ha ett uppdaterat klassifikationssystem som
följer kunskapsutvecklingen i världen. Exemplen i ”Val av klassifikationssystem” visar
tydligt att uppdatering av systemet för många är en viktig faktor vid val av
klassifikationssystem. SAB-systemet uppdateras vart 10:e år, men småförändringar i
systemet sker kontinuerligt. Marcella och Newton menar att ett generellt
klassifikationssystem är mer tunggrott att uppdatera än ett specialsystem. Detta beror
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enligt dem på att flera ämnesområden bevakas. 1984 års revidering av SAB visar vilka
problem som kan uppstå då ett klassifikationssystem inte uppdateras tillräckligt ofta.
Förändringarna var så stora att en del folkbibliotek var tvungna att stänga sin
verksamhet för att omklassificera, vilket medförde ekonomiska bördor. NLM
uppdateras varje år och småförändringar sker liksom hos SAB löpande. Båda
klassifikationssystemen tar emot förslag om förändringar från utomstående. NLM
verkar helst se att forskare som är väl insatta i ämnet hör av sig, medan SAB främst
vänder sig till klassifikatörer eller bibliotekspersonal för förslag och använder
experthjälp endast i undantagsfall.

SAB-systemet publiceras enbart i pappersformat. Senaste pappersversionen av NLM
kom 1994 och numera finns systemet i elektronisk version. För att använda systemet
behöver man inte vara online utan det kan laddas ner.

Har systemet en pedagogisk layout med riktlinjer och hjälpavsnitt? Finns ett
lättförståeligt index?

Marcella och Newton anser att det är bra att ha en anpassad layout med tillhörande
index, enligt dem underlättar det för klassifikatören. Vi anser att det är enkelt att få en
helhetsbild av SAB-systemet. Detta kan kanske bero på att systemet är i pappersversion.
SAB-systemet inleds med ett avsnitt som förklarar hur klassifikationssystemet ska
användas och därpå följer beskrivningarna av de allmänna och särskilda
tilläggsbeteckningarna. I systemet har huvudavdelningar större teckensnitt än
underavdelningar och på så sätt ser klassifikatören tydligt var avdelningar hör hemma
hierarkiskt sett. I början av varje avdelning finns en översiktlig uppställning av denna
avdelnings huvudavdelningar samt vilka tilläggsbeteckningar som bör användas. I SAB-
systemet vägleds användaren av hänvisningar såsom ”hit även…” samt ”vid
tveksamhet…” Ibland ges även förslag på tillägg som kan göras på en speciell
avdelning.

Knutet till SAB finns ett ämnesordsregister, bestående av en systematisk del och en
alfabetisk del. Registret fungerar som index till klassifikationssystemet men kan även
vara ett hjälpmedel vid indexering och sökning i systemet. Ämnesordsregistret
innehåller de termer som finns i systemet men även exempel på andra termer med
förslag på vilken klassifikationskod de kan få.

NLM är uppdelat i två större ämnesgrupper: Preclinical Sciences och Medicine and
Related Subjects. I klassifikationssystemet syns det vad som är huvudavdelning.
Underavdelningar visas endast med indrag och det är svårt att få en klar och tydlig bild
av hierarkin. NLM har en förteckning över obrukbara koder och hänvisning till den
aktuella koden som ska användas i stället. Det finns även anvisningar i systemet som
berättar vilka koder som ska användas och om tillägg kan göras. (Här rör det sig alltså
om landstillägg.)

I anslutning till NLM finns MeSH. Det går inte att söka på en MeSH-term och få fram
en NLM-kod för termen, utan det som visas är tree number inom MeSH-strukturen. I
Sverige finns svenska MeSH som underhålls av Karolinska Institutets Bibliotek. Den
svenska versionen rymmer inte alla MeSH-termer, men övervägande delen av termerna
kan återfinnas i svenska MeSH.
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NLM har en funktion för sökning i tillhörande index. Denna innebär att man kan söka
på en term och få fram koden för denna. Sökfunktionen möjliggör också sökning i
tabellerna. Det finns även en sökfunktion för koder, men här går det inte att söka på en
kod som har tillägg, utan endast huvudavdelning som WZ och underavdelning som WZ
30 fungerar bra att söka på. Man måste inte använda sökfunktionerna utan kan i stället
gå igenom det alfabetiska indexet för att komma till den term som sökes.

Som nämnts tidigare finns aktuell upplaga av NLM numera endast i elektronisk version.
I detta format är det lätt att förflytta sig mellan huvudavdelningar och underavdelningar.
Vid presentation av en huvudavdelning syns alltid länkar till samtliga av systemets
övriga huvudavdelningar.

Vilken uttömmandegrad har systemet?

Chan går i sitt avsnitt ”How to classify” igenom riktlinjer för hur klassifikatören ska gå
till väga vid valet av klassifikationskod som ska representera ett dokuments innehåll.
Särskilt problematiskt är det då dokumentet behandlar flera ämnen, eller flera aspekter
av ett ämne. I facetterade klassifikationssystem kan detta lösas genom att kombinera
flera olika koder. I vad Chan kallar traditionella system, såsom DDC och LCC, måste
man däremot välja en enda kod för att representera dokumentets innehåll – företrädesvis
på det ämne som är mest framträdande.165

Detta är fallet vid klassificering enligt NLM-systemet, där ett dokument klassificeras
efter det mest dominerande ämnet eller – om flera ämnen har likvärdig omfattning – det
första ämnet som tas upp. Exempelvis klassificeras Krankheiten grosser Musiker av
Dieter Kerner på WZ 313 (History of Medicine : Biographical clinics (Diagnosis of
diseases of famous persons, derived from records, memoirs, letters, portraits, etc.)), utan
att ämnet musik visas.

I SAB-systemet finns däremot möjligheten att visa att dokumentet behandlar flera olika
ämnen, som alla är av betydelse. Genom dubbel- och trippelklassning kan flera
ämneskoder tilldelas dokumentet. I undantagsfall kan ett dokument klassificeras med så
mycket som fyra signa. Det gör att Kerners bok enligt SAB kan klassificeras med Ve
Ijb (Allmän medicin  Musikhistoria: allmän). Medicinska emblem och symboler av
Emanuel Bergman har SAB-koden Kye  V:ky  Ih (Emblematik  Medicin : historiska
hjälpvetenskaper  Konsthantverk), medan NLM-koden WZ 334 endast visar att boken
handlar om medicinhistoria och emblem. Koden V:ky stämmer inte överens med
klassifikationsreglerna för SAB, men det framgår likväl vad klassifikatören vill visa –
en historisk aspekt på medicin. Kanske är bokstaven y efter V:k ett slarvfel, eftersom
Kye redan finns som första klassning.

Sundhedsbegreber i Norden i det 16 aarhundrede av Fredrik Troels Troels-Lund
klassificeras i SAB med V:kb.4  Kt-b.4 (Medicinforskningens historia : Norden : nya
tiden  Allmän kulturhistoria : Norden : nya tiden). I NLM får samma titel koden WZ 70
GD4 T8s 1900, där WZ 70 GD4 står för History of Medicine : History : Denmark.
Dubbelklassningen ger en utförligare beskrivning av innehållet, här framkommer även
allmän kulturhistoria. I NLM finns heller inget geografiskt tillägg för Norden utan

                                                
165 Chan 1994, s.263f.
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enbart tillägget för Danmark har använts. Eftersom GS3 för Scandinavia finns, anser vi
att det hade varit bättre att använda detta.

Den övervägande delen, 50 st, av klassifikationskoderna enligt SAB-systemet består
dock av endast ett signum, trots att systemet tillåter flera. 14 koder består av 2 signa,
följt av 8 koder bestående av 3 signa. I två fall har undantaget med 4 signa tillämpats.

Kan nya ämnen visas genom användning av synteser?

I SAB-systemet är det möjligt att genom olika tillägg visa särskilda aspekter på ämnen.
I viss mån kan kanske detta betraktas som nya ämnen – den historiska aspekten av
ämnet medicin bildar ju till exempel ämnet medicinhistoria. Systemet har emellertid ett
begränsat utbud vad gäller tillägg. Några av de vanligaste aspekterna är geografisk och
kronologisk. Det är därmed inte möjligt att göra helt nya kombinationer av ämnen,
såsom är fallet vid klassificering enligt bland annat UDK.166

Inte heller i NLM kan ämnen kombineras fritt. Tilläggen är dessutom färre än i SAB –
det är endast möjligt att göra tillägg för att visa den geografiska aspekten. Däremot finns
flera aspekter redan utskrivna i tabellerna, så att klassifikatören slipper konstruera egna
kombinationer. Exempelvis används inget tillägg för att visa den historiska aspekten på
medicin, utan en egen avdelning finns för ämnet History of Medicine. Inte bara
innehållsmässiga aspekter står utskrivna i tabellerna – även koder med formnummer
återfinns i början av alla avdelningar. Vi tror att detta underlättar klassifikationsarbetet
och antagligen leder till mindre inkonsekvens, samtidigt som det minskar möjligheten
att visa nya ämneskombinationer.

Kan nya ämnen föras in i systemet? Är notationen hospitable?

Marcella och Newton anser att en kort och hospitable notation är viktig, vilket även
Harvey och Hunter håller med om. Foskett ser inte kunskap som något statiskt utan
anser att nya ämnen måste kunna föras in i klassifikationssystemet, så att det följer
kunskapsutvecklingen. Han påpekar att det är bra att ha luckor i ett
klassifikationssystem – enda nackdelen är att luckorna måste finnas just där det nya
ämnet ska föras in. När Institut national d´histoire de l´art i Paris valde LCC menade
man att en klar fördel med systemet var att det hade tomma avdelningar vilket enligt
biblioteket underlättade införandet av nya ämnen.

I båda klassifikationssystemen finns luckor – tomma avdelningar – som möjliggör
införandet av nya ämnen. Både SAB och NLM är hierarkiskt uppbyggda. Hierarkin får
SAB-systemet att kännas lite tunggrott då nya ämnen ska föras in. De nya ämnena
passar kanske inte in just där luckorna i systemet finns. SAB:s avdelning V är som
bekant uppbyggd med hjälp av alfabetet och därför finns en viss begränsning av antalet
bokstäver som kan användas. En översikt över avdelning V visar att följande
avdelningar saknas och dessa får betraktas som luckor i systemet: Vq, Vr, Vv, Vy, Vz,
Vå, Vä och Vö. Liksom hos SAB är det hos NLM svårt att se om luckor finns där nya
ämnen kan tänkas stoppas in. NLM har inga tomma huvudavdelningar men flera
underavdelningar är lediga.

                                                
166 Benito 2001, s. 111.
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För att föra in nya ämnen i SAB finns även möjligheten att gå djupare ner i hierarkin
genom att bygga ut underavdelningar. Detta kan resultera i långa koder som kan bli
krångliga då de byggs på med olika tilläggsbeteckningar. Även i NLM är det möjligt att
bygga ut underavdelningar. Här kan en klassifikationskod bestå av huvudavdelning på
en eller två bokstäver och därutöver ett tal på upp till tre siffror, i realiteten upp till 999.
Det går att krångla till det ännu mer genom att använda decimaler, exempelvis WZ
80.5.W5 (History of Medicine : History : Women). NLM-koder kan alltså bli mycket
långa. På WZ, History of Medicine, finns en avdelning som heter Miscellaneous, vilket
innebär att allt övrigt som inte hamnar inom någon av de andra avdelningarna på WZ
klassificeras här.

Är systemet systematiskt?

Vi anser att om ett klassifikationssystem är systematiskt blir det lättare att få en
övergripande bild av ämnenas relationer och hierarkiska struktur och dessutom
underlättas tillämpningen av systemet. Taylor och Benito påpekar att det är viktigt att
relaterade ämnen sammanförs eller åtminstone placeras inom nära räckhåll från
varandra.

Då SAB reviderades 1984 hamnade en del sociala frågor på avdelning V. Detta gjordes
troligen för att hålla samman ämnen i systemet. Ett ämne kan dock fortfarande hamna
på flera olika avdelningar beroende på vilken aspekt av ämnet som undersöks.
Ämnesordsregistret visade oss att exempelvis tobaksrökning kan placeras på olika
avdelningar inom SAB-systemet. Ämnet återfinns i första hand på Pmbab (Livsmedel
och njutningsmedel : tobaksvaror) men ur medicinsk synvinkel hamnar ämnet på Vebg
(Särskilda sjukdomar : förgiftningssjukdomar) och ur social ståndpunkt på Ohic
(Alkohol-, narkotika- och nikotinfrågor : nikotinfrågor). Ett annat exempel är
medicinalväxter som på avdelning V hamnar under Vdf (Farmakologi :
medicinalväxter), men som även kan klassificeras på Mzv (Folktro och folkseder :
folkmedicin). Odling av medicinalväxter placeras på Qdddf (Lantbruk : växtodlingslära
: njutningsmedel och medicinalväxter).

NLM har en avdelning för medicinhistoria – WZ – och en särskild för verk utgivna
mellan 1801 och 1913. Utöver avdelningen för medicinhistoria finns formtillägg 11 som
visar en historisk aspekt på ett ämne. Detta tillägg används över hela systemet förutom
på W, WB och WZ. Då WZ är en historisk avdelning saknas 11 på denna avdelning. På
W och WB finns hänvisning till WZ. Då formtillägg 11 används klassificeras
dokumentet alltså på ämnet. Exempelvis klassificeras Från pest till polio… av Matts
Bergmark på WC 11 (Communicable diseases : History) och Blodet i läkekonstens
historia av Robin Fåhraeus klassificeras på WG 11 (Cardiovascular System : History).

Systemens bakgrund och struktur visar att de bygger på olika grunder. Hansson berättar
att det i första upplagan av SAB framkommer att systemet inte bygger på någon logisk
grund, men han hävdar att influenser till systemet kom från universitetens kunskapssyn
och DDC:s struktur. Vid skapandet av NLM verkar LCC:s notation ha influerat. Då
NLM skapades tillfrågades ämnesspecialister, något som fortfarande förekommer.
Historien kring SAB ger inga klara besked om ifall ämnesspecialister har spelat en aktiv
roll i skapandet av systemet. Dagens kommitté för Klassifikationssystem för svenska
bibliotek består av ledamöter som arbetar med klassifikationsfrågor och som alltså inte
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kan betraktas som ämnesspecialister. Informationen kring 1984 års revidering visade att
denna genomfördes av praktiker för att reda upp brister i systemet.

Hur stor specificitet tillåter systemet?

”Class the work in the most specific number that will contain it.”167 Det menar Chan när
hon beskriver hur man bör går tillväga när det gäller att välja en klassifikationskod som
ska representera ett dokument. Vi har tidigare också tagit del av Fosketts och Turners
åsikt att hög specificitet ökar chanserna att återfinna relevanta dokument.

Eftersom NLM är ett specialsystem för området medicin, anser vi att systemet borde ha
mer plats att avvara och därmed också större möjligheter att gå närmare in på olika
medicinska ämnen, än det generella SAB-systemet som ska täcka i princip allt
mänskligt vetande. Hela 38 titlar av de 62 som hamnar inom avdelning V, klassificeras
endast på V. I vissa fall har geografiska eller kronologiska aspekter lagts till, men någon
vidareindelning av ämnet medicin har inte gjorts. Beror detta på vilken policy
klassifikatörerna har arbetat efter eller är SAB-systemet inte tillräckligt för att kunna
uttrycka dokumentets innehåll?

Från pest till polio : hur farsoterna ingripit i människornas öden av Matts Bergmark
har endast fått SAB-koden V:k, alltså Medicin : historia, trots att möjligheten att
klassificera på Veba:k, Infektionssjukdomar : historia, finns. NLM-koden för samma
bok är WC 11 B499f 1965, där WC 11 står för Communicable Diseases : History. Titlar
som Geschichte und Geographie der wichtigstens Krankheiten, Läkekonstens historia :
en översikt samt Medicine : an illustrated history är däremot så pass övergripande att de
är svåra att klassificera mer detaljerat. Samtliga av dessa har SAB-koden V:k och
motsvarande NLM-kod, WZ 40, som står för History of Medicine : General works.

Aspekter på ämnen är däremot lättare att visa vid klassificering enligt SAB. Flera tillägg
kan användas samtidigt, så att samma kod kan visa flera olika aspekter på ämnet.
Exempelvis har Tbc : tuberkulos och tuberkulosvård i Sundsvallsområdet 1890-1918 av
Lars Andér koden Vp:kc.4  Veba:kc.4, där det både framgår att det rör sig om Sverige
och att det är nya tiden. Med z-tillägg kan särskilda personer eller särskilda institutioner
visas, vilket ger ytterligare specificitet till koden. Här kan boken On the burning of his
library, and On medical travel av Thomas Bartholin statuera exempel. Koden Ab-dazd
Bartholin, T. visar att boken behandlar bibliotek i Danmark, och då närmare bestämt
särskilda privatbibliotek, privatägare Bartholin, T.

Det är också möjligt för biblioteken att vid behov göra lokala utbyggnader av koden,
även om SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation helst ser att detta
undviks – något som underlättar om ett bibliotek vill ha större specificitet på ett visst
område.

NLM erbjuder möjlighet att genom användande av tabellen WZ History of Medicine
visa att ett dokument behandlar historiska aspekter på ämnet medicin. Det finns dock
ingen möjlighet att mer detaljerat visa vilken period det är fråga om. Genom att använda
19th Century Schedule kan klassifikatören visa att ett dokument är utgivet på 1800-talet,
och en underavdelning till WZ, nämligen WZ 230-260, Early Printed Books, kan
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användas för att visa om ett dokument är utgivet på 1700-talet, 1600-talet, 1500-talet
eller ännu tidigare. För att visa den historiska aspekten på ett visst ämne används
tabellen för det aktuella ämnet, närmare bestämt koden med formnummer 11. Men inte
heller här kan innehållet bestämmas kronologiskt.

I vilken utsträckning är notationen anpassad efter egenskaperna:

1. Enkel? Kort?

SAB-systemets notation består till största delen av tecken från det romerska alfabetet.
Den inledande bokstaven är alltid en versal som visar huvudavdelning, medan
efterföljande bokstäver är gemener som visar underavdelning. Vid tillägg kan även
arabiska siffror förekomma i SAB-notationen. Foskett anser att användning av både
versaler och gemener kan sägas vara blandad kod, och tillsammans med siffrorna består
då notationen i SAB-systemet av tre olika teckenuppsättningar. Detta kan leda till att
den viktiga ordningsföljden inte längre är helt självklar. Foskett menar dock att det till
stor del är en vanesak – människan lär sig snabbt att se mönstret i ett system som hon
använder regelbundet, även om ordningen inte är helt självklar.168 I SAB-systemet finns
dessutom en tydlig uppdelning mellan versaler och gemener, och siffror används bara i
tillägg. Därför tror vi inte att detta är något större problem.

Liksom SAB har NLM blandad notation. Notationen består av dels versaler från det
romerska alfabetet, dels arabiska siffror. Även här är ordningsföljden tämligen logisk
trots den blandade notationen: koden inleds med en eller två bokstäver som visar
huvudavdelning, följt av siffror som visar underavdelning.

Blandad kod ger en större bas än en ren kod, vilket i sin tur kan ge kortare koder. Om
man ser till den ämnesmässiga delen av NLM-koderna stämmer detta relativt väl, men
när cutternummer och årtal inkluderas blir koderna väsentligt mycket längre. Linnés
Systema morborum av Fredrik Berg har den relativt långa koden WZ 294 L758sB 1957.
Det är dock endast WZ 294 som visar ämnesinnehållet, nämligen History of Medicine :
Modern commentaries of early works and bibliographies of single titles. SAB-koden för
denna titel är ännu kortare, endast V, Medicin. Här finns dock möjligheten att
åtminstone klassificera titeln med tillägget :k för att visa den historiska aspekten.

Foskett skriver att en kod som består av flera delar är betydligt lättare för den mänskliga
hjärnan att memorera. Uppdelningen kan göras med exempelvis punkt, komma eller
tomrum.169 NLM:s notation stämmer överens med Fosketts tankar. Mellan de bokstäver
som visar huvudavdelning och de siffror som visar underavdelning finns ett mellanslag.
I de fall när koden vidareutvecklas med geografiskt tillägg förekommer blanksteg
mellan vart tredje tecken. Detta underlättar i hög grad läsningen av koderna. I SAB
förekommer inte någon uppdelning av de tecken som visar ämnesinnehållet. Detta kan i
vissa fall leda till tämligen långa sammanhängande koder, vilket När kvinnorna kom in i
männens värld … av Bodil Persson är ett exempel på. Denna är klassificerad som
Ohafb-c:k  Ohja-c:k  Vpd-c:k. En kod med fem bokstäver i följd, såsom är fallet med
Ohafb, gör det inte lättare att få grepp om koderna. Däremot ser vi här att tillägg
markeras med särskilda tecken, som fungerar uppdelande. Streck, kolon och punkt är
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vanligt förekommande för att skilja tillägget från resten av koden. Samtidigt som detta
underlättar förståelsen av koden bidrar det dock till en längre kod.

2. Flexibel?

Eftersom citeringsordningen bestämmer i vilken ordning olika tillägg och aspekter ska
visas i koden, är eget val av ordningsföljd i princip omöjligt i SAB. Också i NLM, där
det bara finns ett möjligt tillägg, är flexibiliteten liten. Det geografiska tillägget läggs till
efter kod för ämne, och större områden, som till exempel land, kommer före mindre
områden, som städer.

3. Expressiv?

SAB:s notation visar tydligt hierarkin i systemet. Ett dokuments klassifikationskod
avslöjar lätt inom vilken avdelning dokumentet hör hemma. När kvinnorna kom in i
männens värld… av Bodil Persson har koden Ohafb-c:k  Ohja-c:k  Vpd-c:k. Även om
användaren inte känner igen Ohafb, som står för Kvinnor på arbetsmarknaden, kanske
han vet att Ohaf är Särskilda grupper av arbetstagare eller att Oha är Arbete och
arbetsmarknad. På så sätt är det lätt att utröna var ett dokument med en viss kod hör
hemma.

I NLM uttrycker inte notationen systemets hierarki lika tydligt. Exempelvis är
huvudavdelningen W, Health Professions, jämställd med huvudavdelningen WA, Public
Health, och inte överordnad. Precis som i SAB är det dock alltid lätt att se vilken
huvudavdelning det rör sig om, eftersom alla koder innehåller bokstavsbeteckningen för
huvudavdelningen. Vi saknar emellertid en tydlig logisk framställning av
underavdelningar. Exempelvis har general works olika beteckning på olika avdelningar
– på vissa avdelningar har general works beteckningen 4, medan den på andra har 40,
100 eller 150.

2.3 Reflektioner

Varken NLM eller SAB:s avdelning V rymmer veterinärmedicin. I SAB klassificeras
veterinärmedicin på avdelningen för lantbruk, Qd – närmare bestämt på Qdf
(Veterinärmedicin). Ämnet hamnar helt utanför NLM och klassificeras istället inom
LCC. I det inledande citatet i kapitlet ”Medicinhistoria” menar Inger Wikström-Haugen
att medicinhistoria inte bara omfattar historien om människor, utan även om djur. Vi
anser dock att veterinärmedicinens frånvaro i NLM och SAB:s avdelning V inte vållar
några problem. Ingen av de titlar som vi har tittat på har behandlat ämnet
veterinärmedicin och vi tror att det överlag inte är särskilt vanligt förekommande i
medicinhistoriska samlingar.

Som framgått tidigare uppdateras båda systemen regelbundet. Sättet man går tillväga på
vid uppdateringen skiljer sig emellertid mellan de två systemen. Vid uppdateringar i
NLM-systemet är det främst forskare inom olika ämnen som förväntas komma med
förslag på förändringar, medan det vid uppdateringar i SAB-systemet istället är
klassifikatörer och annan bibliotekspersonal som får höra av sig med idéer. I båda fallen
anser vi att risken är stor att problem uppstår. Att specialister som är insatta i ämnet får
vara med och påverka uppbyggnaden av en ny avdelning eller förändringar inom och
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utbyggnader av redan existerande avdelningar är naturligtvis mycket viktigt. Personer
med biblioteks- och informationsvetenskaplig bakgrund är visserligen bra på att
organisera information, men utan nödvändiga kunskaper i ämnet kan systemet trots det
bli ologiskt och krångligt att använda. Antagligen var detta anledningen till att SAB:s
avdelning V var i så stort behov av en revidering i början av 1980-talet.

Att helt överlåta åt ämnesspecialister att föreslå hur systemet ska konstrueras är däremot
inte heller lämpligt – det är ju bibliotekspersonalen som har störst erfarenhet av hur
användarna reagerar på olika sätt att organisera informationen och det är också de som
upptäcker när något inte fungerar ute på biblioteken. En kombination av råd från
ämnesspecialister och klassifikatörer/bibliotekspersonal anser vi därför vara nödvändig
för att få ett systematiskt och väl fungerande system.

Flera författare betonar vikten av att relaterade ämnen finns nära varandra och inte
sprids ut på flera olika avdelningar. Connaway och Sievert kommer i sin studie fram till
att NLM förvånande nog håller samman ämnen bättre än LCC och DDC. Författarna
hade väntat sig att ett specialsystem som NLM skulle erbjuda många alternativ för
klassificering av ett ämne, men det visade sig istället vara tvärtom – det system där det
undersökta ämnet sjukförsäkringar spreds ut mest var det generella systemet LCC,
vilket också var det största av de tre undersökta systemen. Detsamma kan vi själva se i
vår undersökning av NLM och SAB. Det generella systemet SAB placerar trots vissa
förändringar 1984 fortfarande många ämnen på helt skilda avdelningar beroende på ur
vilken synvinkel ett ämne avhandlas. Ett sätt att lösa detta och få mindre spridning vore
kanske att klassificera sociala frågor på avdelning V och visa den sociala aspekten
genom att tillåta tilläggsbeteckningar för detta.

Connaway och Sievert visar också i sin studie att NLM är mer specifikt än LCC och
DDC. Jämfört med SAB borde alltså NLM möjliggöra mer specifik klassificering.
Visserligen är NLM-systemet större än SAB:s avdelning V, men med alla de tillägg
som är möjliga att göra vid klassifikation enligt SAB finner vi ingen större skillnad på
det begränsade antal titlar som vi undersöker. En klar nackdel i NLM:s fall är i
synnerhet att det inte är möjligt att kronologiskt visa ett dokuments innehåll, utan bara
tid för utgivning. Att vid klassificering av medicinhistoria – ett ämne där många böcker
beskriver hur det har varit i det förgångna – kunna uttrycka tidpunkt för innehållet anser
vi vara mycket väsentligt. Även när det gäller uttömmandegraden verkar SAB ha en
fördel – att genom dubbel- eller trippelklassning i större utsträckning kunna visa
dokumentets innehåll ser vi som positivt.

Sewall hävdar emellertid i sin skrift Medicinska bibliotek : synpunkter på organisation
och skötsel från 1979 att SAB:s avdelning för medicinsk litteratur fungerar så dåligt att
man med förtjänst skulle kunna kasta ut den och istället implementera NLM:s avdelning
W i SAB-systemet.170 Detta är en intressant åsikt, även om det här är viktigt att ha i
åtanke att den framfördes före SAB:s stora revidering av avdelning V. Vi ställer oss
också frågande till valet att ersätta SAB:s avdelning V med just avdelning W i NLM.
Det är möjligt att W vid den tidpunkten innehöll mer än bara Health Professions såsom
är fallet idag. Vi skulle hellre ersätta avdelning V i SAB med hela NLM-systemet. Man
skulle då få ett samband mellan de två systemen liknande det mellan NLM och LCC,
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där det generella systemet LCC inte behandlar medicinsk litteratur utan överlåter detta
till specialsystemet NLM.

En fördel med att använda sig av NLM vore möjligheterna att lägga till nya ämnen i
tabellerna. Dels finns på de flesta avdelningar underavdelningen Miscellaneous för
sådant som inte passar in på någon annan plats i systemet, dels bygger notationen på
både bokstäver och siffror, vilket ger möjlighet till fler teckenkombinationer utan att
klassifikationskoderna blir ohanterligt långa. Även om också SAB i viss mån kan sägas
ha blandad kod är det inte alls i samma utsträckning som NLM. Eftersom endast det
inledande tecknet i SAB-koden är en versal kan inte alla möjliga kombinationer av
versaler och gemener utnyttjas.

Foskett påpekar att hospitality och expressivitet i koden ofta utesluter varandra – en
expressiv kod minskar systemets hospitality och större hospitality medför att koden inte
visar systemets struktur särskilt väl.171 Det är precis vad vi kan se i vår undersökning:
NLM som är mer hospitable saknar en logisk notation där hierarkin tydligt framgår,
medan SAB som inte är lika hospitable i gengäld har en klar och tydlig notation som
gör det lätt att förstå hur systemet är uppbyggt. På samma sätt är det svårt att kombinera
specificitet med de önskade korta koderna – en specifik kod blir ofta lång.172 Här kan vi
bland våra titlar inte se några större skillnader mellan systemen, varken vad gäller
klassifikationskodernas längd eller specificitet.

Layoutmässigt har båda systemen relativt pedagogisk framställning och hjälptexter
underlättar för klassifikatören. Vägledande exempel är mer förekommande i SAB, men
det är också det system som tillåter flest egna kombinationer av tillägg och därmed
också det system som är i störst behov av vägledande exempel.

2.4 Sammanfattning av Analys

I ovanstående kapitel har vi presenterat Medicinhistoriska museets samling, en samling
på ca 5 500 volymer indelade i olika sektioner. Utav dessa valdes sektionen
medicinhistoria med sina 198 volymer, varav 179 titlar användes i en första
urvalsprocess. Efter att ha sökt på titlarna i LIBRIS och LOCATORplus återstod 74
titlar med klassifikationskoder från både SAB och NLM.

Detta kapitel har även omfattat redogörelser av klassifikationssystemen SAB och NLM.
Vi har gått igenom systemens bakgrund och struktur. I samband med SAB förklarades
avdelning V, medicin, och medicinhistoria, WZ, förklarades närmare i samband med
NLM. Klassifikationssystemen utgör liksom samlingen och klassifikationskoderna en
viktig del av undersökningen.

Efter presentationen av analysunderlaget följde resonemang kring
klassifikationskoderna med ett antal tabeller för att tydliggöra diskussionen kring
kodernas fördelning. Vid närmare analys av koderna upptäcktes en del fel bland
koderna, vissa koder stämde inte överens med klassifikationsreglerna. Felmarginalen
stör dock enligt vår uppfattning inte analysen. Efter en kortare diskussion kring titlarna
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och koderna följde en granskning av klassifikationssystemen och
klassifikationskoderna. I detta kapitel användes bedömningskriterierna för att föra
undersökningen framåt och bättre strukturera kapitlet.

Avslutningsvis kom kapitlet ”Reflektioner” i vilket funderingar som uppstått i ”Analys”
diskuteras. Exempelvis visade vår undersökning av systemen att veterinärmedicin inte
ryms inom SAB:s avdelning V eller i NLM. Enligt Inger Wikström-Haugen innebär
medicinhistoria historien om människor och djur. Bland koderna fanns ingen som
beskrev ämnet veterinärmedicin. Vidare diskuterades även huruvida NLM var mer
specifikt än SAB, vilket vi inte fann några belägg för i våra klassifikationkoder.

3 Slutdiskussion med slutsatser

Syftet med vår magisteruppsats är att undersöka vilket av de två klassifikationssystemen
SAB och NLM som lämpar sig för klassifikation av en medicinhistorisk
litteratursamling. Vi vill titta närmare på hur ämnet medicinhistoria i en
medicinhistorisk litteratursamling kan klassificeras. Medicinhistoria – en sektion av
litteratursamlingen – kom i vår undersökning att representera hela samlingen. Genom
att analysera koderna på ett antal befintliga titlar inom ett ämne och dessutom analysera
klassifikationssystemen, ansåg vi oss kunna se hur respektive system kunde tänkas
påverka organiseringen av litteraturen. När det gäller koderna som analyserats har fokus
legat på klassifikationskoder hämtade från LIBRIS och LOCATORplus. När vi
analyserade klassifikationskoderna och klassifikationssystemen använde vi oss av
bedömningskriterier som vi ställt upp. Utav dessa formulerades en del utifrån vad andra
skrivit och tyckt, resten skapade vi själva.

I uppsatsens inledning ställdes några frågeställningar som undersökningen skulle ge
svar på. För att nå detta mål har vi arbetat utifrån följande frågeställningar:

- Vilka för- och nackdelar har respektive klassifikationssystem?

- Hur behandlar klassifikationssystemen ämnesområdet medicin?
· Hur behandlas komplexa ämnen som kan klassificeras på flera avdelningar i

systemet?
· Kan detta lösas genom synteser, facetter eller dubbelklassificering?

- Vad kräver den del av samlingen – medicinhistoria – som undersöks?
· Behövs ett specialsystem för medicin, som NLM, eller passar ett

universalsystem som SAB bättre?

Vilka för- och nackdelar har respektive klassifikationssystem?

Det finns många fördelar respektive nackdelar med SAB och NLM. Vi anser att
uppdatering av ett klassifikationssystem är av yttersta vikt. Ett klassifikationssystem ska
följa kunskapsutvecklingen i världen. Detta medför att ett system bör uppdateras
kontinuerligt. Vi ser en klar fördel med att NLM uppdateras så frekvent som en gång
om året. En ytterligare fördel med systemet är dess tillgänglighet, det är lätt att tillgå via
Internet och kan även laddas ner, så att användaren inte behöver vara online vid
klassifikationsarbetet. SAB är ett mer omfattande system än NLM och uppdateras inte
lika ofta, utan endast vart tionde år. Båda systemen får kontinuerligt småförändringar
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införda i sina avdelningar. SAB uppdateras enligt oss för sällan och det ser vi som en
nackdel för systemet. Självklart är det svårare att uppdatera ett generellt system som
innehåller flera ämnen, än ett specialsystem som rymmer ett enda ämne eller
ämnesområde. Vi hade gärna sett en elektronisk version av SAB-systemet som ett
komplement till den tryckta. En elektronisk version hade kunnat uppdateras oftare och
vi tror även att uppdateringen är lättare att hantera än vid en uppdatering av en
pappersversion. Trots nackdelarna med en pappersversion gav det oss en bra helhetsbild
av SAB-systemet.

En klar fördel när det gäller ett klassifikationssystem är naturligtvis om det är enkelt att
använda. För att kunna fungera på ett bra sätt tycker vi att ett klassifikationssystem inte
ska vara alltför komplicerat att använda, även om det huvudsakligen kommer att brukas
av klassifikatörer. Vår analys av klassifikationskoderna visade att misstag och fel begås
även om det är klassifikatörer som klassificerar. Vi fann att både SAB och NLM är
relativt enkla system att använda. Innan vi började uppsatsskrivandet var vi bekanta
med SAB men kände däremot inte alls till NLM. SAB har en hierarki som är lätt att
förstå, användaren ser snabbt skillnad mellan huvudavdelningar och underavdelningar. I
systemet finns tydliga anvisningar om hur det ska användas. Även de olika
tilläggsbeteckningarna förklaras och exempel ges i anslutning till dessa. Användaren
handleds genomgående i SAB-systemet med råd om hur tillägg ska tillämpas och under
vilken kod olika ämnen ska placeras. Ämnesordsregistret som hör till SAB fungerar
som index till systemet och är också ett hjälpmedel vid indexering och sökning i
systemet. SAB har en bra konstruktion, är lätt att använda och visar tydligt systemets
hierarki.

Vi känner inte att NLM är alltför komplicerat att tillämpa. Huvudavdelningar markeras
tydligt men hierarkin är inte lika lätt att följa som i SAB - den är dock inte omöjlig att
förstå. En fördel med NLM är att systemet har en lista över obrukbara koder med
hänvisning till aktuell kod. Andra positiva aspekter med NLM är att MeSH är knutet till
systemet. Faktumet att MeSH uppdateras på en daglig basis gör antagligen att NLM:s
index som bygger på MeSH hålls aktuellt. NLM finns som bekant i en elektronisk
version och vi ser detta som positivt. Det är lätt att förflytta sig mellan avdelningar och
det finns sökfunktioner som möjliggör sökning i tabellerna eller sökning på en kod. När
vi undersökte koderna i systemen upptäckte vi hur mycket tid som sparades när vi
använde NLM:s elektroniska version jämfört med SAB:s pappersversion. Dagens
samhälle är ett stressigt sådant och ständigt jagas metoder som kan spara tid och
förenkla för oss. En elektronisk version av ett klassifikationssystem sparar visserligen
tid – men på bekostnad av en helhetsbild av systemet. Trots detta talar mer för en
elektronisk version än mot den.

Koderna har visat på felaktigheter vid tillämpning av båda systemen. Vi menar att
tillämpningen av :k i vissa fall kan bli svår att förstå. Qd-c:k.4 innebär Jordbruk :
Sverige : historia : nya tiden, medan Qd:kc.4 betyder Jordbruksforskningens historia :
Sverige : nya tiden – det är inte helt lätt att hålla isär var :k ska placeras och vad det
betyder vid olika placeringar. Vi anser vidare att (k) som står för kongresstryck också
skapar viss förvirring när SAB-systemet tillämpas. Vid en första anblick på en kod med
(k) är det lätt hänt att man automatiskt kopplar k till historia, och inte till kongresstryck.
NLM-systemet skapar enligt oss förvirring med cutternummer och lika förvirrande var
de lokala beteckningar vi upptäckte när vi granskade koderna. Cutternummer är till för
att underlätta hylluppställning. I teorin verkade 19th Century Schedule användbart men



54

våra koder visade att tabellen inte användes på de titlar som borde ha fått en kod från
tabellen. NLM:s formnummer kan också vara lite förvirrande. Alla formnummer står
inte för form utan kan även visa en aspekt på ett ämne. Oftast består formnumren av
siffrorna 1-39 och är i princip genomgående i tabellerna för att underlätta för
användaren. Formtillägg 11, som visar historia, används inte på W och WB, på dessa
avdelningar används i stället WZ. Det är fall som dessa som bidrar till att NLM ibland
känns komplicerat och lite ologiskt.

Möjligheten att införskaffa färdiga katalogposter med klassifikationskoder finns i
anknytning till båda klassifikationssystemen, Btj säljer poster med SAB-koder och
National Library of Medicine säljer poster med NLM-koder. En annan positiv aspekt på
de båda systemen är att det finns webbaserade kataloger som har katalogposter med
koder från systemen. LIBRIS som är det svenska nationella biblioteksdatasystemet
innehåller katalogposter med SAB-koder och LOCATORplus som är National Library
of Medicines online katalog har katalogposter med NLM-koder. Vi anser att
möjligheten att köpa färdiga katalogposter med klassifikationskoder och de
webbaserade katalogerna LIBRIS och LOCATORplus måste ses som en fördel för båda
systemen. Vi tror att flertalet misstag skulle kunna undvikas om klassifikationskoder
kom från en och samma källa, nämligen Btj eller National Library of Medicine. Dessa
båda instanser torde ha professionella klassifikatörer som arbetar för dem och som kan
klassificera rätt.

Hur behandlar klassifikationssystemen ämnesområdet medicin? Hur behandlas
komplexa ämnen som kan placeras på flera avdelningar i systemet? Kan detta
lösas genom synteser, facetter eller dubbelklassificering?

Ämnesområdet medicin utvecklas ständigt och forskningen kan föras framåt i en
rasande fart, nya sjukdomar upptäcks och behandlingsmetoder utvecklas. Som nämnts
ovan sker små förändringar i SAB och NLM kontinuerligt. En större uppdatering görs
vart tionde år på SAB och varje år på NLM. När det gäller att följa utvecklingen inom
ämnesområdet medicin menar vi att NLM gör detta bättre än SAB. NLM uppdateras
oftare och när det utvecklades var ämnesspecialister med och konstruerade systemet.
Ämnesspecialister är dessutom fortfarande knutna till systemet. Bakom NLM står
National Library of Medicine, världens största medicinska bibliotek. Vid National
Library of Medicine sker även forskning inom bland annat biomedicinsk och bioteknisk
information. NLM är ett specialsystem för medicin och naturligtvis återspeglas detta i
systemet och organisationen bakom systemet. NLM uppdateras ofta, samarbetar med
ämnesspecialister och har världens största medicinska bibliotek bakom sig – det är alltså
ett välutvecklat specialsystem för medicin. Det visade sig också vara det enda
klassifikationssystem för medicin som vi hittat som har överlevt.

SAB, som är ett generellt system, behandlar inte ämnet medicin lika väl som NLM. I
samband med revideringen 1984 gjordes flera förändringar på avdelning V, bland annat
flyttades en del sociala ämnen till avdelningen. I verksamhetsplanen för kommittén som
underhåller och utvecklar SAB-systemet står att läsa att man utöver nämnda
huvudansvar även ska arbeta på en inledande översyn av avdelning V. Detta anser vi
visar att förändringarna som gjordes 1984 inte var tillräckliga och att det krävs fler
insatser för att få en bättre avdelning som täcker ämnesområdet medicin inom SAB. När
vi tittade i ämnesordsregistret märkte vi att en del ämnen kan placeras på flera ställen
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beroende på vilken aspekt av ämnet som behandlas. Det är enligt vår mening inte alltid
lätt att avgöra om ett ämne ska hamna på avdelning O för att det visar en social aspekt
eller på avdelning V om en medicinsk aspekt behandlas. Kommittén som underhåller
och utvecklar SAB består av ledamöter som är verksamma inom klassifikationsfrågor
och några ämnesspecialister inom medicin förekommer alltså inte. Vår efterforskning
kring 1984 års revidering visade att ämnesspecialister inte heller då var involverade.
Helt klart är att en översyn av avdelningen behövs och vi är också övertygade om att
kontakt med ämnesspecialister skulle vara bra i samband med denna. I speciella fall kan
kommittén ta hjälp av ämnesspecialister och vi menar att detta är ett sådant tillfälle.
SAB har en brist i att ämnesspecialister inte är aktivt involverade i uppdateringen. NLM
har en brist i att klassifikatörer inte är aktivt inblandade i uppdateringen av ämnen i
systemet. Vi tror på en kombination av ämnesspecialister och klassifikatörer – ett gott
samarbete dem emellan skulle vara fördelaktigt för ett klassifikationssystem, båda parter
är lika viktiga.

I SAB-systemet finns möjligheten att visa flera av dokumentets ämnen. Dubbel- och
trippelklassificering gör att många aspekter och till och med helt olika ämnen kan visas.
Systemet har även tilläggsbeteckningar som visar olika perspektiv på ämnen.
Exempelvis går det att visa land, form och språk med hjälp av tilläggsbeteckningar. Om
ett verk behandlar flera ämnen blir detta svårt att visa i en NLM-kod. Det ämne som
betonas i dokumentet är det som klassificeras. Ges flera ämnen lika mycket utrymme i
dokumentet klassificeras det på det ämne som presenteras först. NLM har förutom sina
formnummer och 19th Century Schedule som nämnts ovan, även en tabell G –
geografiskt tillägg. Med hjälp av tabell G är det möjligt att visa land, område och till
och med stad. Även större organisationer som FN och WHO ryms inom tabellen.
Granskningen av våra titlars koder avslöjade att geografiskt tillägg för Norden saknades.
Dokumentet hade då istället fått tillägg för Danmark, trots att tillägg för Skandinavien
fanns. Vår bedömning är att SAB är mer uttömmande än NLM. SAB ger möjligheter till
att visa flera olika aspekter på ett ämne och dubbel- och trippelklassificeringen innebär
att flera av dokumentets ämnen kan visas. NLM har visserligen mer välutvecklade
avdelningar (med många underavdelningar) än SAB och med hjälp av formnummer går
det inte bara att visa form, utan även en del aspekter på ett ämne. NLM har få tillägg,
tabell G och 19th Century Schedule. Vi saknar möjligheten att visa flera ämnen, framför
allt då dokument inom ämnesområdet medicin ofta behandlar flera ämnen.   

Vad kräver den del av samlingen – medicinhistoria – som vi undersöker? Behövs
ett specialsystem för medicin, som NLM, eller passar ett universalsystem som SAB
bättre?

Samlingens sektion för medicinhistoria rymde vid vårt studiebesök 198 titlar. Av dessa
undersöktes 179 st och utav dessa hade 74 titlar både SAB-kod och NLM-kod. Av dessa
74 koder hamnade 61 av NLM-koderna inom systemet och 62 SAB-koder hamnade
inom SAB:s avdelning V. Resten av koderna, 13 för NLM och 12 för SAB, hamnade
alltså utanför. Detta visar att vår samling behöver ett klassifikationssystem som inte
bara täcker det medicinska området utan även andra ämnesområden. En fördel med
SAB är att avdelning V är en del av ett större system – kan man använda och förstå
avdelning V bör inte resten av klassifikationssystemet vålla några problem. Det som
inte kan placeras inom NLM ska klassificeras enligt LCC. Detta resulterar i att
tillämpning av NLM innebär att man måste kunna två klassifikationssystem. NLM är
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konstruerat med LCC som förebild och det bör därför inte bli alltför problematiskt att
lära sig båda systemen, däremot kanske lite tidskrävande.

Eftersom sektionen som undersöktes var medicinhistoria och då museibiblioteket har en
betoning på medicinhistoria anser vi att en viktig aspekt vid val av klassifikationssystem
är att det måste kunna tillgodose samlingens medicinhistoriska anknytning. Av våra
titlar var 33 titlar klassificerade på V:k och 33 st inom WZ – detta är ungefär hälften av
de titlar som hamnade inom respektive system. SAB har ingen avdelning speciellt avsatt
för medicinhistoria, utan :k visar den historiska aspekten på avdelning V med dess
underavdelningar. Vi har inte funnit några större problem med att SAB saknar en
särskild avdelning för medicinhistoria utöver det som nämnts ovan, att viss förvirring
kan uppstå kring :k när det gäller var det placeras och även att (k) kan verka förvirrande.
NLM-systemet har en egen tabell för medicinhistoria, WZ. En fördel med en egen tabell
är att NLM därmed kan erbjuda många underavdelningar och kan visa olika aspekter på
ämnet medicinhistoria. För material utkommet mellan 1801 och 1913 finns 19th
Century Schedule, men våra titlar klassades inte inom denna speciella tabell.

Medicinhistoria rymmer både nytt och gammalt material, i vår samling från 1657 och
fram till 1997. Vi anser att en klassifikationskod bör visa tidsaspekten på dokumentets
innehåll. Inom ämnet medicinhistoria menar vi att det är viktigt att få veta vilken tid ett
dokument handlar om. På SAB:s avdelning V läggs som bekant :k till
klassifikationskoden för att visa en historisk aspekt. Till V:k kan siffror som visar
kronologin kopplas, exempelvis V:k.4  (Medicin : historia : nya tiden). Inom NLM finns
ingen möjlighet att visa vilken tid ett dokument behandlar, i stället väljer man att visa
när dokumentet är utgivet. För verk publicerade före 1801 finns avdelningarna WZ 230-
260. Dokument som är utgivna mellan 1801 och 1913 hamnar inom den speciella
tabellen 19th Century Schedule. Vissa formnummer i NLM visar särskilda aspekter på
ett ämne. Inom avdelning WZ visas historisk tid endast i liten utsträckning. Vi menar att
det är mycket bättre att visa den tidsperiod som dokumentet beskriver än tid för
dokumentets publicering. Vi ser ingen riktig mening med att i klassifikationskoden vilja
visa när verket publicerats. Detta visas ändå i katalogposten, dessutom följer verkets
publikationsår efter cutternumret. Ibland nämns den tid ett dokument handlar om i
själva titeln, men absolut inte alltid. Om tiden inte visas i klassifikationskoden finns inte
denna information att få någon annanstans i katalogposten, utan användaren behöver
själva dokumentet för att upptäcka detta.

För vår samling, en medicinhistorisk samling på ca 5 500 volymer med en årlig tillväxt
på 300 volymer, ser vi inget krav på att det kommande klassifikationssystemet måste
uppdateras varje år, vart femte eller vart tionde år skulle antagligen vara tillräckligt.

Vilket klassifikationssystem passar för en medicinhistorisk litteratursamling?

Båda klassifikationssystemen visar positiva och negativa sidor i vår undersökning. Inget
av systemen är speciellt svårt att tillämpa och de uppdateras kontinuerligt. De är båda
lättillgängliga och möjligheter finns att köpa in färdiga katalogposter med
klassifikationskoder för respektive system. Det finns två bra webbkataloger, LIBRIS för
SAB och LOCATORplus för NLM, i vilka många utgivna dokument finns
klassificerade.
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För vår medicinhistoriska samling blir det inget solklart val av system. SAB:s avdelning
V har en del brister men vi tror att dessa kommer att redas ut, översyn av avdelning V
tillhör ju som sagt kommitténs verksamhetsplan. NLM känns som ett bättre system med
tanke på det medicinska området, men även detta system har sina begränsningar. Det
går till exempel inte att visa vilken tidsperiod som beskrivs i ett dokument. Då inte alla
titlar har koder inom NLM, tvingas användaren att blanda in ytterligare ett
klassifikationssystem, LCC. Vi är själva inte bekanta med systemet, men vi tror inte att
det är alltför svårt att lära sig. Det kan dock vara tidskrävande och självklart är det
förvirrande med två olika system på en och samma samling. SAB har en större
uttömmandegrad än NLM och erbjuder också möjligheten att visa tidsaspekt, land, form
och flera andra tillägg. Till detta krävs inget ytterligare klassifikationssystem eftersom
avdelning V är en del av hela SAB. Kan man tillämpa den avdelningen är det inte svårt
att använda resten av SAB-systemet.

Vi anser att SAB har fler fördelar än NLM, en slutsats som vi inledningsvis inte hade
väntat oss komma fram till. Framför allt talar dubbel- och trippelklassificering samt
möjligheten att visa tiden för ett dokuments innehåll för ett val av SAB-systemet. För
samlingen som har en medicinhistorisk betoning behövs enligt oss ett system som kan
visa tidsaspekt – något som vi saknar hos NLM, där som bekant endast publikationsår
visas. Valet av SAB innebär också att endast ett klassifikationssystem väljs, inte två
som skulle bli fallet med NLM.

Det vore intressant att i framtiden se om vår ursprungsidé, att själva klassificera och
därefter jämföra klassifikationskoder, för att på så sätt kunna utröna vilket av systemen
som skulle passa samlingen, skulle ge annorlunda resultat. Att organisera en
litteratursamling är ingen enkel uppgift och det kräver mycket tid och kunskap.
Medicinhistoriska museets samling ligger på Karolinska Institutets område. Oavsett
vilket klassifikationssystem utav SAB och NLM som kommer att användas bör ett
samarbete med KIB vara en positiv framtidsplan för Medicinhistoriska museets
samling. Ytterligare en möjlighet för framtiden är ett förslag hämtat från Robert M.
Losee. Hans förslag går ut på att under en tid prova ett klassifikationssystem på en del
av samlingen och därefter se om det passar eller inte. Det hade varit en intressant idé att
arbeta med, dock förmodligen tidskrävande och kostsam.
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4 Sammanfattning

Denna magisteruppsats inleddes med en beskrivning av syftet, att utröna vilket av
klassifikationssystemen NLM och SAB som är bäst lämpat för klassifikation av en
medicinhistorisk samling. För att uppfylla vårt syfte ställde vi upp tre frågeställningar:

- Vilka för- och nackdelar har respektive klassifikationssystem?

- Hur behandlar klassifikationssystemen ämnesområdet medicin?
· Hur behandlas komplexa ämnen som kan klassificeras på flera avdelningar i

systemet?
· Kan detta lösas genom synteser, facetter eller dubbelklassificering?

- Vad kräver den del av samlingen – medicinhistoria – som undersöks?
· Behövs ett specialsystem för medicin, som NLM, eller passar ett

universalsystem som SAB bättre?

I undersökningen utgick vi ifrån samlingen på ett medicinhistoriskt museibibliotek. För
att få ett hanterbart material att arbeta med valdes en av bibliotekets sektioner, kallad
medicinhistoria, som fick representera hela samlingen. Sektionens titlar samlades in och
oläsliga titlar samt egenhändigt hopklistrade häften valdes i samband med detta bort.
Därefter kontrollerade vi titlarna i webbkatalogerna LIBRIS och LOCATORplus.
Endast de titlar som var klassificerade i båda katalogerna användes slutligen som
underlag för vår studie.

Litteraturstudier gjordes för att ge en bild av den teoretiska bakgrunden. Det visade sig
att det finns många faktorer att beakta vid utvärdering och val av klassifikationssystem.
För vår egen undersökning formulerade vi, med detta teoriavsnitt som grund, ett antal
bedömningskriterier att fokusera på vid analysen:

• Har systemet en pedagogisk layout med riktlinjer och hjälpavsnitt? Finns ett
lättförståeligt index?

• Är systemet aktuellt? Uppdateras det regelbundet?
• Är systemet systematiskt?
• I vilken utsträckning är notationen anpassad efter egenskaperna:

1. Enkel?
2. Kort?
3. Flexibel?
4. Expressiv?

• Kan nya ämnen föras in i systemet? Är notationen hospitable?
• Kan nya ämnen visas genom användning av synteser?
• Vilken uttömmandegrad har systemet?
• Hur stor specificitet tillåter systemet?

I analysen granskades på detta sätt dels klassifikationskoderna till boktitlarna från
litteratursamlingen, dels själva klassifikationssystemen NLM och SAB.

Efter denna granskning diskuterade vi kring resultaten av analysen och drog slutsatser
utifrån detta. Båda systemen uppvisade för- och nackdelar, men undersökningen visade
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att SAB är det system som passar en medicinhistorisk samling bäst. Det som vägde över
till SAB:s fördel var möjligheten till dubbel- och trippelklassificering samt möjligheten
att visa tidsaspekt på innehållet. Att kunna visa tidsaspekt visade sig vara en central
företeelse för en medicinhistorisk samling. NLM visade ingen innehållsmässig tid utan
endast publikationsår.
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Bilaga 1

Titlar med NLM- och SAB-koder

Geschichte und Geographie der wichtigsten Krankheiten / Ackerknecht, Erwin Heinz
(1963)
NLM: WZ 40 A182g 1963 SAB: V:k

Das Reich des Asklepios; eine Geschichte der Medizin in Gegenständen. The world of
Asclepios; a history of medicine in objects / Ackerknecht, Erwin Heinz (1963)
NLM: WZ 40 A182r 1963 SAB: V:k

A short history of medicine / Ackerknecht, Erwin Heinz (1968)
NLM: WZ 40 A182s 1968 Uppl. 1982 i LIBRIS: SAB: V:k

Aktuelle Probleme aus der Geschichte der Medizin; Verhandlungen des XIX.
Internationalen Kongresses für Geschichte der Medizin, Basel, 7-11. September 1964 /
Hrsg. von R. Blaser und H. Buess (1966)
NLM: W3 IN575 1964a SAB: V:k(k)

Tbc : tuberkulos och tuberkulosvård i Sundsvallsområdet 1890-1918 / Andér, Lars
(1989)
NLM: JJ6834 SAB: Vp:kc.4      Veba:kc.4

Der Arzt und der Kranke in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts; Vorträge eines
Symposiums vom 1. bis 3. April 1963 in Frankfurt am Main / Hrsg. von Walter Artelt
und Walter Rüegg (1967)
NLM: W1 ST913K Bd.1 1967 SAB: G.4(k)  V:k.4(k)  V:oa(k)

Salt og vand i kultur og laegekunst / Astrup, Poul; Bie, Peter; Engell, Hans Chr. (1992)
I LOCATORplus: Salt and water in culture and medicine / Astrup, Poul; Bie, Peter;
Engell, Hans Chr. (1992)
NLM: 1994 D-161 SAB: V:k  Kt

Medicinska fakulteten i Uppsala : professorer och läroämnene 1613-1976 / Bahr,
Gunnar von (1977)
NLM: Z659 SAB: Ep-cz Uppsala Univ.

On the burning of his library, and On medical travel / Bartholin, Thomas (1961)
NLM: WZ 290 B286o 1961 SAB: Ab-dazd Bartholin, T.

Antique medical instruments / Bennion, Elisabeth (1979)
NLM: W 26 B472a 1979 SAB: V:k  P:k

Linnés Systema morborum / Berg, Fredrik (1957)
NLM: WZ 294 L758sB 1957 SAB: V
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NLM: WZ 334 B499m 1941 SAB: Kye  V:ky  Ih

Från pest till polio; hur farsoterna ingripit i människornas öden / Bergmark, Matts
(1965)
NLM: WC 11 B499f 1965 SAB: V:k

Flere olycklige uslingar utgå friske och helbregde därifrån : sjukhusvård i Karlstad
under 200 år / Blom, Torsten (1975)
NLM: WX 27 GS8 B6f 1975 SAB: Vpz Karlstad

The history of medicine in Finland, 1828-1918 / Bonsdorff, Bertel von (1975)
NLM: WZ 70 GF5 B7h 1975 SAB: Be-dd.46

Cinquante ans de conquêtes médicales / Broca, Robert (1955)
I LIBRIS: Medicinens landvinningar under 50 år / Broca, Robert (1958)
NLM: WZ 40 B864c 1955 SAB: V:k.5

Studien zur Geschichte des Gsell-Erdheim-Syndroms : Inaugural-Dissertation zur
Erlangung der Doktorwürde der Medizinischen Fakultät der Bayerischen Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg /Bär, Rolf (1991)
NLM: JJ5101 SAB: Veh:k.5
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Davis, Audrey B. (1981)
NLM: W1 CO778NH no.7 1981 SAB: V:k  U.02:k
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in Museen des 20. Jahrhunderts : Vorträge von der 73. Jahrestagung in Mannheim 2.-5.
Oktober 1990 / Deutschen Gesellschaft für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft
und Technik e.V. zu derem 90. Gründungsjubiläum (1991)
NLM: JJ3919 SAB: Bg  U:bf  P:bf  V:bf

Nursing, the finest art : an illustrated history / Donahue, Patricia M. (1985)
NLM: WY 11.1 D674n 1985 SAB: Vpd:k  Vpg:k

Blodet i läkekonstens historia / Fåhraeus, Robin (1924)
NLM: WG 11 F158b 1924 SAB: V:k

Läkekonstens historia; en översikt / Fåhraeus, Robin (1944-50)
NLM: WZ 40 F147L 1944 SAB: V

Iconographia anatomica : äldre medicinska planschverk ur raritetskammaren Karolinska
institutets bibliotek / urval och katalog Ove Hagelin (1991)
NLM: HH8241 
SAB: Aea Ab-cz Stockholm: Karolinska institutets bibliotek  Ifr
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illustrated and annotated catalogue / Ove Hagelin (1992)
NLM: ZWB 100 K185r 1992
SAB: Aea Ab-cz Stockholm: Karolinska institutets bibliotek  Ifr  Aav

Läkaren i mänsklighetens historia / Haggard, Howard W. (1935)
I LOCATORplus: The doctor in history / Haggard Howard W. (1934)
NLM: WZ 40 H145d 1934 SAB: V:k

Eine Geschichte der Anatomie und Physiologie von Albrecht von Haller / Zanetti, Carlo
; Wimmer-Aeschlimann, Ursula (1968)
NLM: W1 BE941 n.F. Bd.1 1968 SAB: V:k

Garrison and Morton's medical bibliography : an annotated check-list of texts
illustrating the history of medicine / Garrison, Fielding Hudson (1964)
NLM: ZWB 100 G242m 1965 Uppl. 1954: SAB: Aav

Sjukdomarnas historia och geografi / Henschen, Folke (1962)
NLM: WZ 40 H526s 1962 SAB: V

Geschichte der medizinischen Abbildung. Von der Antike bis um 1600 / Herrlinger, R.
(1967)
NLM: WZ 330 H567g SAB: V:k   Ibvv

Marginal parodontopati / Hertz, John (1959)
NLM: WU 242 H576m 1959 SAB: Vk

Om kaffe, dess bruk och missbruk: en folkskrift ... / Huss, M (1865)
NLM: W6 P3 v.7481 box 12 no.7 SAB: Pmba

Smärre skrifter af medicinskt innehåll / Hwasser, Israel (1839)
NLM: W H991s SAB: V

Bidrag till Nordens sjukdomshistoria. / Ilmoni, I (1846-53)
NLM: WZ 70 GA1 I2b 1853 (3 vol.) SAB: Vp:ka

Medicinens öga : sjukdom, medicin och samhälle - historiska erfarenheter / Johannison,
Karin (1990)
NLM: JJ7116 SAB: V:k

Hippocrate du Regime / Joly, Robert (1984)
NLM: WZ 292 C816 v.1 pt.2 fasc.4 1984 SAB: V:k.24(u)

Kemiska Institutionen vid Kungl. Karolinska medico-kirurgiska institutet i Stockholm
intill 1953 / Jorpes, Erik; Ramgren, Olof (1954)
NLM: W 24 S864J 1954 SAB: Ppbd

Karolinska mediko-kirurgiska institutets historia 1910-1960 (4 band) / Karolinska
institutet. Biomedicinska dokumentationscentralen
NLM: W 19 K18k 1960 SAB: Ep-c.fv Stockholm
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Krankheiten grosser Musiker / Kerner, Dieter (1963)
NLM: WZ 313 K39k 1963 SAB: Ve  Ijb

Kungl. Serafimerlasarettet, 1752-1952; en studie i svensk sjukvårdshistoria / Kock,
Wolfram (1952)
NLM: WX 28 GS8 S8S4K 1952 SAB: Kcaa  Vpe-c  Vpea

Svensk kirurgi – historisk rapsodi / Kock, Wolfram (1978)
NLM: Z642 SAB: Vf:kc  V:kc  V-c:k

Svenska konungars sjukdomar : från Gustav Vasa till Gustav V / Kock, Wolfram (1963)
NLM: WZ 313 K76s 1963 SAB: Kc    V:kc

Läkare och apotekare vid Gustav Vasas och hans söners hov; bidrag till medicinens och
farmaciens historia i Sverige under 1500-talet / Kockum, Axel (1949)
NLM: WZ 140 GS8 K76L 1949 SAB: Vp-c:k

Antike Heilkunst : ausgewählte Texte aus dem medizinischen Schrifttum der Griechen
und Römer / Kollesch, Jutta & Nickel, Diethard (1981)
NLM: CC8059 SAB: V:k.2 (Tidigare uppl. 1979)

Svenska sjukdomsnamn i gågna tider / Lagerkranz, Gunnar (1988)
NLM: JJ6829 SAB: Fc.02(x)  V:k  V(x)

Ten centuries of European hospital architecture; a contribution to the history of hospital
architecture / Leistikow, Dankwart (1967)
NLM: WX 27 GA1 L5t 1967 SAB: Ic

Ur antikens och orientens medicin / Lundberg, Uno (1948)
NLM: WZ 51 L962u 1948 SAB: V:k

Medicine: an illustrated history / Lyons, Albert S. & Petrucelli, R.Joseph (1978)
NLM: WZ 40 L992m 1978 SAB: V:k

Medicinsk – historiske smaaskrifter / Maar, Vilhelm, m.fl. (1912 – 1917)
NLM: W1 ME7317 SAB: V:k(p)

Medical illustrations in medieval manuscripts / MacKinney, L. (1965)
NLM: Z 6611.M5 M158m 1965 SAB: Ie.3   Aa.021   V:k

Studier i Serafimerlasarettets instrumentsamling : utgivna med anledning av lasarettets
200-årsjubileum / Meyerson, Åke, m.fl. (1952)
NLM: WO 11 GS8 M6s 1952 SAB: V:kc

Traek af dansk kardiologi gennem 500 år / (Red.) Nielsen, Bent Lyager (1993)
NLM: 1994 F-535 SAB: Veh:kda
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The History of medical education; an international symposium held February 5-9, 1968.
Sponsored by the UCLA Department of Medical History, School of Medicine / (Red.)
O´Malley, C.D.
NLM: W3 U17 no.12  1968 SAB: Ep:k(k)   V:k(k)

När kvinnorna kom in i männens värld : framväxten av ett kvinnligt tekniskt yrke -
laboratorieassistent under perioden 1880-1941 / Persson, Bodil (1994)
NLM: W1 FO967 V.44 SAB: Ohafb-c:k  Ohja-c:k  Vpd-c:k

Från kronobarberare till företagsläkare. Bergslagsfolk och gruvläkare i Falun genom
fyra sekler / Pontén, Johan (1973)
NLM: WA 11 GS8 P8f 1973 SAB: V:kc  Pd:kc

Historia kring alkoholen; från syndafloden till dagens Sverige / Pontén, Johan (1967)
NLM: HV 5538 P813h 1967 SAB: Kt  Qca:k

Örebro hospital, lasarett och kurhus 1527-1863 / Pontén, Johan (1975)
NLM: R698 SAB: Vp:kc

Handbuch der Geschichte der Medizin / begründet von Th. Puschmann; bearb. von Dr.
Arndt [et al.] (1902-05)
NLM: WZ 40 P987h 1902 SAB: V:k

Geschichte der medizinischen Abbildung : von 1600 bis zur Gegenwart / Putscher,
Marielene (1972)
NLM: WZ 348 P993g 1972  SAB: V:k  Ibvv

Pneuma, Spiritus, Geist; Vorstellungen vom Lebensantrieb in ihren geschichtlichen
Wandlungen / Putscher, Marielene (1973)
NLM: W 61 P993p 1973 SAB: D  Vz

Aretaios De akuta och kroniska sjukdomarnas symptomatologi och behandling /
översättning från grekiskan med biografi, grekisk medicin på Aretaios' tid, materia
medica och kommentarer av Acke Renander (1959)
NLM: WZ 290 A682d 1959 SAB: Hoa=c

Galenos Om naturens krafter; översättning från grekiskan med medicinsk-historisk
översikt och kommentarer av Acke Renander (1958)
NLM: WZ 290 G153dn 1958 SAB: V  V:k

Kortfattad lärobok i medicinens historia / Renander, Acke (1962)
NLM: WZ 40 R393k 1962 SAB: V:k

Om sjukdomarnas lokalisation / översättning från grekiskan med medicinsk översikt
och kommentarer av Acke Renander (1960)
NLM: WZ 290 G153po 1960 SAB: V:k.245(u)

Livets tjänare : en bok om läkekonstens historia / Sagnér, Alf (1964)
NLM: WZ 40 S129L 1964 SAB: V:k
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Världens nordligaste läkare : medicinalväsendets första insteg i Nordskandinavien,
1750-1810 = The northernmost doctors in the world : the beginnings of public medical
care in Northern Scandinavia, 1750-1810 / Sandblad, Henrik (1979)
NLM: AA4967 SAB: Ls-c  Vp:kb.4

A short history of medicine / Singer, Charles.- Underwood, E. Ashworth (1962)
NLM: WZ 40 S617s 1962 SAB: V:k

Stenoniana / Meisen, Valdemar; Larsen, Knud (1933)
NLM: WZ 100 S826M 1933 SAB: Lz Stensen, Niels

Läkarvetenskapen och dess samhällsbetydelse under det nittonde århundradet /
Sundberg, Carl (1920)
NLM: WZ 59 S957L 1920 SAB: V:k.46

Läkarkonst, kvacksalveri och vidskepelse; medicinhistoriska kåserier / Söderström,
Mikael (1926)
NLM: WZ 40 S679L 1926 SAB: Mh

Medicinens utveckling till en naturvetenskap / Tigerstedt, Robert (1927)
NLM: WZ 40 T566m 1927 I LIBRIS uppl. 1924: V:k

Hälsobegrepp i Norden under sextonde århundradet / Troels-Lund, Troels Frederik
(1901)
NLM: WA 11 GA1 T8s 1901 SAB: V:kb.4

Sundhedsbegreber i Norden i det 16 aarhundrede / Troels-Lund, Troels Frederik (1900)
NLM: WZ 70 GD4 T8s 1900 SAB: V:kb.4   Kt-b.4

Das Bild des Kranken; die Darstellung äusserer Veränderungen durch innere Leiden
und ihrer Heilmassnahmen von der Renaissance bis in unsere Zeit / Vogt, Helmut
(1969)
NLM: WZ 330 V886b 1969 SAB: V:k

Eine Geschichte der Anatomie und Physiologie von Albrecht von Haller / Zanetti, Carlo
(1968)
NLM: W1 BE941 n.F. Bd.1 1968 SAB: V:k
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Bilaga 2

Övriga titlar

Trekk fra medisinens utvikling i de siste 100 år / Aas, Knut (1963)

Kurze Geschichte der Medizin / Ackerknecht, Erwin Heinz (1959)

Aforismer om Laeger og Laegekunst, fra Oldtid til Nutid / Aggebo, Anker Jes (1934)
NLM: WZ 309 A266a 1934

Hvorfor altid den Hippokrates? : en indförelse i de hippokratiske tanker / Aggebo,
Anker Jes (1964)

Svenska läkaresällskapets porträttsamling : läkare i ord och bild / Ahlund, Mikael (red)
(1993)
SAB: Iisz Svenska Läkaresällskapet  Ls-c.v

Doktorspromotioner i Uppsala förr och nu : disputationer, insignier och privilegier
1477-1927 / Backman, Eugéne Louis (1927)
SAB: Ep-cz

Skrifter om Opdagelsen af Lymfekarsystemet hos Dyrene og Mennesket / Bartholin,
Thomas (1940)
NLM: WZ 290 B286s 1940

Uppsala: Uppsala universitet Läkaren i konsten : en medicinsk bildatlas med
beledsagande konsthistorisk text / Behne, Adolf (1937)
SAB: Ibvz Läkare  Ibvz Operationer

Bad och bot : om vattnet som läkemedel och njutningsmedel / Bergmark, Matts (1964)
SAB: Vma:k

Läkare och läkekonst i Finland under 300 år 1640-1940 / Bonsdorff, Bertel von (1978)
SAB: V:k  V:kdd  V:kdd.4  V:kdd.5

Der Lichtleiter, oder, Beschreibung einer einfachen Vorrichtung und ihrer Anwendung
zur Erleuchtung innerer Höhlen und Zwischenräume des lebenden animalischen
Körpers / Bozzini, Philipp von (1807)
NLM: KK4322

Föreläsningar i medicinens historia, hållne af J. W. Broberg / Broberg, Johan Valentin
(1856-1858)
NLM: WZ 40 B863f 1856

Vidunder och missfoster i fantasi och verklighet / Broman, I. (1929)
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Le costume du médicine en France des origines au XVII Siècle / Cabanès, Augustin
(1921)

Moeurs intimes du passé / Cabanès, Augustin (1908-)
NLM: WZ 40 C112m

Studier til dansk Medicinalhistorie / Carøe, Kristian (1912)
NLM: WZ 70 GD4 C2s 1912

A history of the acute abdomen / Cope, Zachary (1965)
NLM: WI 11 C782h 1965

Frau und Frauenheilkunde in der Kultur des Mittelalters / Diepgen, Paul Robert (1963)
SAB: V:k.3

Ett kungligt cancerfall : Carl XI:s sista sjukdom och död / Djurberg, Vilhelm (1922)
SAB: Kc.426

När det var anatomisal på Södermalms stadshus i Stockholm 1685-1748 / Djurberg,
Vilhelm (1927)

Om regementsfältskären Melchior Neumann och Karl XII:s blessyrer / Djurberg,
Vilhelm (1913)
SAB: Kc.428

Konung Carl den tolftes dödssätt : historiska handlingar, protokoll öfver 1859 års
besigtning af konungens banesår, samt sammandrag af diskussionerna därom i Svenska
Läkarsällskapet, på deras uppdrag samlade och redigerade / Düben, Gustaf von (1860)
SAB: Kc.428

Nyköpings hospital och länslasarett : från klostervård till landstingsvård / Eriksson,
Tommy (1991)
SAB: Vp-cz Nyköping: Nyköpings länslasarett

The story of surgery / Flack, Isaac Harvey ; with a foreword by Oliver St. John Gogarty
(1939)
NLM: WO 11 F571s 1939

Föreläsningar öfver medicinens historia / Friedlaender, Ludwig Hermann (1843)
NLM: WZ 9 F911v 1843

Selected readings in the history of physiology / Fulton, John Farquhar (1930)
NLM: QT 11 F974s 1930

Progress in medicine; a critical review of the last hundred years / Galdston, Iago (1940)
NLM: WZ 59 G149p 1940c

An introduction to the history of medicine, with medical chronology, suggestions for
study and bibliographic data / Garrison, Fielding Hudson (1929)
NLM: WZ 40 G242i 1929
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The light in the Skull : an odessey of medical discovery / Glasser, Ronald (1997)

Hälsovården i Wasakonungarnes tid / Grönstedt, Johan (1917)

Introduzione allo studio della storia della medicina / del Guerra, Giorgio (1962)
NLM: W1 SC827 n.26 1962

Kungliga krämpor och andra medicinhistoriska kåserier /Haeger, Knut (1962)
SAB: V:k

Urkunder om läkekonst / i urval och med kommentarer av Knut Haeger (1975)
SAB: V:k(u)

Lehrbuch der Geschichte der Medicin und der Volkskrankheiten / Haeser, Heinrich
(1845)
NLM: WZ 40 H136L 1845

The byrth of mankynde otherwyse named the womans booke : embryology obstetrics
gynaecology through four centuries : an illustrated and annotated catalogue of rare
books in the library of the Swedish Society of Medicine / Hagelin, Ove (1990)

Rare and important medical books in the Library of the Swedish Society of Medicine : a
descriptive and annotated catalogue / Hagelin, Ove (1989)
SAB: Aav  Ab-cz Stockholm: Svenska Läkaresällskapets bibliotek

Devils, drugs, and doctors; the story of the science of healing from medicine-man to
doctor / Haggard, Howard W. (1929)
NLM: WZ 40 H145d 1929

Om upptäckten af blodomloppet; ett bidrag till de medicinska vetenskapernas historia /
Hedenius, Per (1892)
NLM: WG H452o 1892

Folktandvården i Gävleborg : en historik / Hedin, Måns ; Eriksson, Hans (1996)
SAB: Vkp-cca:k

Frühe Anatomie, eine Anthologie, hrsg. von Robert Herrlinger und Fridolf Kudlien. Mit
Beiträgen von L. Belloni [et al.] / Herrlinger, Robert ; Belloni, Luigi ; Kudlien, Fridolf
(1967)
NLM: QS 11 H567f 1967

Kirurgiens historie / Hertz, John (1955)
NLM: WO 11 H576k 1955

På grekiska och latin : Hippocratis Opera (1657)

Die Karikatur und Satire in der Medizin / Holländer, Eugen (1921)
NLM: WZ336 H733k 1921
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Die Medizin in der klassischen Malerei / Holländer, Eugen (1913)
NLM: WZ330 H737m 1913

Quelques aspects de la doctrine classique de la medicine chinoise / Huard, P. (1957)

La médicine chinoise au cours des Siècles / Huard, P. (1959)

Några skizzer och tidsbilder från min lefnad / Huss, M (1891)

Broscher i svensk sjukvård / Kaijser, K (1985)
SAB: Vpd-c   Kye

Om de s.k. Tubularfgjutningarnas olika former och bildning vid sjukdomar i njurarne /
Key, E.A. (1863)

The history of surgical anesthesia / Keys, Thomas E. (1963)
NLM: WO 211.1 K44h 1963a

Meister der Chirurgie und die Chirurgenschulen im deutschen Raum, Deutschland,
Österreich, deutsche Schweiz / Killian, Hans ; Krämer, G. (1951)
NLM: WZ 140 GG4 K4m 1951

Medizinhistorische Miniaturen; Realismus und Idealismus in Medizin und
Naturphilosophie dargestellt an typischen Persönlichkeiten und Ideologien / Kloppe,
Wolfgang (1966)
NLM: WZ 9 K66m 1966

Medicinhistorisk exposé / Kock, Wolfram (1989)
SAB: V:k

Apercu Historique au sujet de la société pour secourir les noyés… / Kool, Janus
Adrianus (1855)
NLM: finns fr.1855  WA K79a 1855

Frauenaufklärung im Spätmittelalter : eine philologisch-medizinhistorische
Untersuchung und Edition des gynäkologisch-obstetrischen GKS 1657 Kopenhagen
mittelalter / Kusche, Birgitte (1990)
NLM: JJ3259

Il cuore nella storia della medicina / Latronico, N (1955)
NLM: W1 MO543N n.4 1955

Medicos y medicina en cuba: historia, biografía, costumbrismo / Leuchsenring, Emilio
Roig de (1965)
NLM: WZ70 DC9 R7m 1965

The fatal illness of Frederick the Noble / Mackenzie, Morell (1888)
NLM: WZ 313 F9115Mf 1888
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The history of medical education in Egypt / Mahfouz, N. (1935)
NLM: W1 CA1596  no.8 1935

A history of medicine. Vol.1 – 2 / Major, Ralph H. (1954)
NLM: WZ 40 M234h 1954

De Polypo Dissertatio / Malpighii, Marcelli (1666)

Histoire de la Médecine. Depuis ses origines jusqua´nos jours / Meunier, L. Dr. (1911)
NLM: WZ 40 M597h 1911

Geschichte der Medizin im Überblick mit Abbildungen / Meyer – Steineg, Th. &
Sudhoff, Karl (1928)
NLM: WZ 40 M613g 1928

Illustierte Geschichte der Medizin / Meyer – Steineg, Th & Sudhoff, Karl (1965)
NLM: WZ 40 M613g 1965

Mikroskopets historie / Moe, Harald (1990)
SAB: Pab:k

Moscati: Dei vantaggi della educazione Filosofica nello studio della chemi. Landriani:
Relazione sopra Basilea, Aarau e Bienne / Moscati, Pietro & Landrianai, Marsilio
(1961)

Grundsätze altischer Medizin / Müller Reinhold, F.G. (1951)
NLM: W1 AC81G v.8 1951

Die wochenstube in der Kunst: eine kulturhistoriche Studie / Müllerheim, Robert (1904)
NLM: WZ 330 M947w 1904

Hippokrates och hans tid / Nachmanson, Ernst (1921)
SAB: V:k.243

Ur de medicinska upptäckternas historia / Nachmanson, Ernst (1943)
SAB: V:k    Bev

Der pseudo-augustinische Traktat, De spiritu et anima; philosophische Dissertation
München 1924, erstmals gedruckt und anstelle einer Festschrift dem Autor zu seinem
70. Geburtstag am 14. April 1971 überreicht / Norpoth, Leo (1971)
NLM: WZ 294 A923dN 1924

Ausbildung, Fortbildung und Weiterbildung im Spiegel des hundertjähringen Bestehens
des Deutschen Ärztetages 1873 – 1973 / Ott, Ulrich (1977)
SAB: V:kfa.47    V:kfa.5

Inre medicinsk diagnostik och sjukbeskrivning under 1800-talet. En medicinskhistorisk
studie med särskild hänsyn till förhållanden i Finland / Perret, Louis (1955)
SAB: V:k   V:kdd.46
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Hovedmomenter i den medicinske kliniks aeldre historie / Petersen, Julius (1889)
NLM: WZ 40 P483h  1889

Hovodmomenter i den medicinske laegekunsts historiske udvikling / Petersen, Julius
(1876)
NLM: WZ 9 P484h  1876

La naissance de la science / Pichot, André (1991)
SAB: Be.221  Be.21  Be.241

The plaster of Paris bandage, its invention by Antonius Mathijsen and its first
applications. Two facsimiles, 1852 and 1854 / with an introduction by G. J. Bremer
(1962)
NLM: WO 170 M431p 1962

Observationes : Krankheitsbeobachtungen in drei Büchern / Platter, Felix ; Aus dem
Lateinischen übers. von G. Goldschmidt. Bearb. und hrsg. von H. Buess (1963)

Heilkunde im mittelalterlichen Skandinavien : Seelenvorstellungen im Altnordischen /
Reier, Herbert (1976)
SAB: V:k.3  Cmia

Some Dutch contributions to the development of physiology / Rijksmuseum voor de
Geschiedenis der Natuurwetenschappen (Netherlands) (1962)
NLM: QT 11 GN4 L6s 1962

Medicinens historia : En resumé / Rolén, Christina (1990)
SAB: V:k

Souvenir of the centenary of the Royal college of surgeons of England, 1800-1900 /
Royal College of Surgeons of England (1900)
NLM: WO R886s 1900

Mannen bakom syndromet : artikelserie ur Läkartidningen 1982-1989 / Räf, Kristina

Smaa-arbejder / Salomonsen, Carl Julius (1917)
NLM: W9 S174s 1917

Swenska konungars olyks-öden, krops-skador, sinnes och krops-stälning, siukdom, död,
balsamering och begrafning i korthet beskrefne : beledsagade med en föregående
afhandling om balsameringar / Schutzercrantz, Herman (1775)
SAB: V  K

Der lange Weg der Chirurgie : vom Wundarzt und Bader zur Chirurgie / Schwabe, Hans
(1986)
NLM: FF1362

Lectures in the history of medicine / Sobhy, Georges P.G. (1949)
NLM: WZ 40 S677L 1949
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Läkekonstens och hälsovårdens företrädare i Göteborg under 1600- och 1700-talen
jämte historik över stadens Medicinalverk och Sundhetsväsen / Stenström, Fritz (1929)
SAB: Ncbi  V-c

Kaos och kunskap : medicinens historia till år 2000 / Stolt, Carl-Magnus (1997)
SAB: V:k

Svenska Läkaresällskapets Medaljsamling / Strandell, Birger (1981)
SAB: Kyh

Farsoter genom tiderna / Tallerud, Berndt (1991)

Från fransoser till AIDS : kapitel ur de veneriska sjukdomarnas historia i Sverige /
Thyresson, Nils (1991)
SAB: Vemd:kc.4

Das "Examen Chirurgicum" : ein holländisch-schiffsärztliches Traktat / Verbrugge,
Johannes (1974)
SAB: V:kga.4  Lz Verbrugge, Johannes  Aalz Vergrugge, Johannes

Dat Epitome, ofte cort begriip der anatomien / Vesalius, Andreas (1947)
NLM: WZ 290 V575e 1569F

Die Einführung der deutschen Medizin im Japan der Meiji-Zeit / Vianden, Hermann
Heinrich (1985)
SAB: V:koec.4  V:kfa.47

Regimen Sanitatis Salernitanum / de Villanova, Arnoldus (1964)

Blod, kryddor och sot : läkekonsten för 350 år sedan / Villner, Katarina (1986)
SAB: V:k  Kt

Vier Reden über Leben und Kranksein / Virchow, Rudolf Ludwig (1862)
NLM: WB V813v 1862

Seksualitet og Sykdom hos Rousseau og Voltaire og også om Ludvig Holberg / Vogt,
Jørgen Herman (1985)

A history of neurological surgery / Walker, Earl A. (1967)
SAB: V:k  Vfnf

Slotten på berget : från skyddsling till medborgare / Wallin, Nils (1993)
SAB: Vp-cz Solna: Eugeniahemmet Vp-cz Solna: Norrbackainstitutet

Läkekonst i Mittens rike / Wallnöfer, Heinrich ; Rottauscher, Anna von (1960)
SAB: Vml  V:koea
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Dyslexiforskning under 140 år : översikt över ca 140 författares olika beskrivningar,
definitioner, hypoteser och terminologi 1843- 1982 : rapport / Wassmouth, Britta (1983)
SAB: Eue

Kulturhistoriska glimtar från en grekisk medicinare / Wifstrand, Albert (1955)
SAB: V:k.24

La Médicine Litteraire et Anecdotique / Witkowski, Gustave Joseph (1881)

Om den offentliga vården : byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner
under 1800- och 1900-talen : en arkitekturhistorisk undersökning / Åman, Anders
(1976)
SAB: Ic-c  Ohf-c  Vpe-c
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Bilaga 3

E-post

Från : Lars-Olof Hansson <Lars-Olof.Hansson@bibul.slu.se>
Till : "Sofia Lundblad" <sofialundblad@hotmail.com>
Ämne : Re: SABs avdelning V
Datum : Thu, 24 Apr 2003 12:41:11 +0200

Hej!
Den som ansvarade för avd V under revisionen i början av 1980-talet var
Mikael Mikaelsson (han hette Mikael Nilsson då). Han arbetar på Falu
lasaretts bibliotek och  informationscentral.

Det finns en remissutgåva av klassifikationssystemet, som Göran B
förmodligen har. (Har den inte här på jobbet, så jag kan tyvärr inte kolla
upp V i den.)Jämför den med den definitiva utgåvan.

Jag vill minnas att det diskuterades en del kring vissa sociala frågor, som
hamnade under avd V (Vndp, Vnama, Vnamb). Ni ser ju pornografi,
kvinnomisshandel och barnmisshandel där.   Det var ett
folkbiblioteksönskemål att få dessa discipliner samlade.

Det var ändå märkligt lite som klassifikationsrevisionen diskuterades.
Någon skrev något om avdelning Bl…

Här finns en tidskriftsartikel i BBL (förmodligen inte till större hjälp…):
Hansson, L-O & Nilsson, M. (1985) Det reviderade klassifikationssystemet.
BBL 70, 95
(Går igenom nyheter i det reviderade SAB-systemet)

Vid tiden för revisionen representerade jag Uppsala universitetsbibliotek,
dvs ett forskningsbibliotek inom humaniora och samhällsvetenskap. UUB
klassade inte medicinsk litteratur, så mina kunskaper inom ämnesområdet var
rätt dåliga.
Emellertid var jag chef för det medicinska/allmänna biblioteket vid
Länssjukhuset i Gävle under ett knappt år 1991 med Medline-sökningar och
allt vad som hör till… Under drygt tio år har jag nu jobbat som
ensambibliotekarie här vid Genetikcentrum i Uppsala, där vi oftast håller
oss på molekylär nivå inom botanik och mikrobiologi. Vi har dock våra egna
klassifikations- och indexeringssystem  här…

Kan jag stå till tjänst med något så skriv gärna en mail!

Vänlig hälsning
Lars-Olof Hansson
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Lars-Olof Hansson
SLUB, Uppsala Genetics Centre Library
Box 7053
S-750 07 Uppsala (SWEDEN)
Tel.: 018-673332
email: gc-biblioteket@bibul.slu.se
http://www.bib.slu.se

Från : Enge Lennart <lennart.enge@btj.se>
Till : 'Sofia Lundblad' <sofialundblad@hotmail.com>
Ämne : SV: SABs avdelning V
Datum : Wed, 23 Apr 2003 16:17:51 +0200

Hej!
Som ni själva har märkt så har det skrivit en hel del magisteruppsatser
om SAB-systemet. Däremot skrevs det väldigt lite om själva revisionen
medan den pågick. Vi som gjorde revisionen var praktiker som försökte
bota befintliga brister och luckor i systemet. Den enda referens jag kan
ge er är till Klassifikationssystem för svenska bibliotek av Eva
Margareta Grahn (Examensuppsats, Umeå 1997). Hon ger rätt utförliga
referenser som kanske kan vara användbara.
Många hälsningar
Lennart

Från :    "Göran Berntsson" <Goran.Berntsson@hb.se>
Till : <sofialundblad@hotmail.com>
Ämne : Ang: Angående magisteruppsats
Datum : Tue, 22 Apr 2003 18:28:36 +0200

Mina Damer, jag skulle önska att jag kunde hjälpa er med det här, men det ser
magert ut!
Det finns inte någon forskning om SAB-systemet utanför uppsjön av
magisteruppsatser och så Joacims avhandling.
Vidare hör det till ovanligheterna att man byter klassifikationssystem i ett
bibliotek. Man behåller i regel det man har. Dock förekommer det väl enstaka
byten av system. Ett känt exempel är när gamla "Musikaliska akademiens bibliotek
" (Nuvarande Statens musikbibliotek) bytte system från ett eget till SAB.
Frågan är om inte ett byte till SAB ägt rum på Biomedicinska i Göteborg också.
Jag är inte riktigt välinformerad.
Det sistnämnda för tanken till avdelning V, som ni för på tal. Den hemska
sanningen är, att det knappast finns en enda rad skriven om 1984 års revidering.
Ändå var V den avdelning, som reviderats kraftigast. Bl a introducerade man inte
mindre än 5 helt nya underavdelningar medan någon avdelning helt utgått och
endast ett par stycken lämnats oförändrade. Jag misstänker att just det arbetet
utfördes av någon speciell grupp, som fått det specialuppdraget. Men troligen är
ni bättre informerade än jag om detta. Hur som helst gäller, att den som vet
mest är Lars-Olof Hansson. Kanske att ni redan konsulterat honom?
Annars finns han här: http://www.bib.slu.se/bibliotek/eperson.html?p=34
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Någon utredning e d finns inte. På sin höjd kan någon ha lagrat arbetsgruppens
protokoll och ev minnesanteckningar. Men detta är längesedan och man gallrar då
och då i sina buntar. Själv deltog jag inte i det arbetet. Däremot var jag
invecklad i en liten turnerande kurs i det nya systemet. Den var ordnad av Btj
och från deras håll deltog Lennart Enge, som ännu jobbar där. Lennart hade hand
om vissa avdelningar och jag om andra. Bland Lennarts avdelningar fanns just V.
Det kan tänkas att han vet saker som jag inte känner till. Lennart når man så
här: Lennart.Enge@btj.se
Ledsen, men mer än så här kan jag nog inte säga!
mvh
Göran


