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1. Inledning 
 
Med antiken som utgångspunkt för denna odyssé1 genom skönlitteraturens genrer får vi en 
kronologiskt korrekt och nödvändig bakgrund till vårt valda problem, nämligen 
genrebegreppet. Då det tycks råda en allmän begreppsförvirring både när det gäller begreppet 
”genre” i sig och olika genrebeteckningar vill vi göra ett försök att reda ut och bena upp vad 
termen genre har för begreppsinnehåll och titta närmare på skönlitteraturens 
genrebeteckningar. Att en historisk återblick med Aristoteles som förgrundsfigur kan kasta 
ljus över varifrån det klassiska genresystemet har hämtat sina ideal menar vi är en 
förutsättning för förståelsen av genrebegreppet och de nutida genrebeteckningarna.  
 
När det gäller biblioteks- och informationsvetenskap kan problemet bland annat aktualiseras 
med frågan: hur ser förhållandet klassifikationssystem och genrer ut?  
 
Ett sätt att undersöka detta fenomen är att jämföra hur olika klassifikationssystem har valt att 
behandla genrer. Eftersom vi redan bekantat oss med de båda klassifikationssystemen SAB 
och DDC finner vi det lämpligt att ha dessa som undersökningsobjekt i fråga om analys av 
implementerade genrer. För att ställa problemområdet i proportion till uppsatsens omfång har 
vi valt att begränsa oss till de skönlitterära genrerna. Sedan slutet av 1800-talet är 
skönlitteratur, franskans belles lettres, en vanlig benämning på poesi, dramatik, fiktionsprosa, 
essäistik m.m. i motsats till facklitteratur. Det bör dock framhållas, som påpekats av Peter 
Harms Larsen, att det i nutidssamhället sker en uppluckring av skillnaden mellan fiktion och 
ickefiktion. Hans begrepp för detta är ”faktion”, som belyser det populära och utmärkande 
draget för all modernism nämligen; gränsöverskridning. 2 Något som i högsta grad kan 
sammankopplas med samtida syn på genrebegreppet främst inom litteratur, konst, media och 
musik. 
 
Uppfattningen att det bakom mer eller mindre alla teoretiska klassifikationssystem finns en 
världsbild och kunskapssyn, implicit eller explicit uttryckt, beroende av tillkomsttidens 
dominerande politiska och ideologiska diskurs är en av premisserna för denna uppsats. Därför 
har vi valt att använda en av Joacim Hanssons teoretiska utgångspunkter från Klassifikation, 
bibliotek och samhälle, nämligen det ideologikritiskt/institutionella perspektivet. Denna syn 
anser vi mest lämplig för vår studie, då den i samband med tillkomsten av det svenska SAB-
systemet tydligt visar hur rådande samhällsideal framburna av bl.a. biblioteksinstitutionen 
avspeglas i systemet. Då det är fenomenet i sig som är intressant ser vi inge t som hindrar att 
denna teoretiska ram även kan appliceras på andra klassifikationssystem eller genresystem. I 
antagandet framhålls alltså att de för sin tid gällande samhällsideal i respektive land har satt 
sin prägel på den valda grundstrukturen, dvs. själva den hierarkiska uppbyggnaden, i de för 
studien aktuella klassifikationssystemen SAB och DDC. Det som är intressant är just att 
placera det skönlitterära genrebegreppet i en idéhistorisk samhällskontext, för att komma åt 
dess möjligheter och begränsningar, vilket vi ämnar göra med en inledande historisk 
belysning och en begreppsanalys i samma anda. Genom att disciplinöverskridande studera 
och jämföra det klassiska genresystemet med dagens genrer, är vårt mål och förhoppning att 
placera den teoretiska utgångspunkt vi här berört, det ideologikritiskt/institutionella 
perspektivet, centralt i uppsatsen. Valet av teori innebär att vi även kommer att använda ett 
feministiskt perspektiv då det ideologikritiskt/institutionella perspektivet ofta kopplas 
                                                                 
1 Lång resa med många sevärdheter och upplevelser. Odysséen (ett av Homeros' epos). 
2 Harms Larsen, Peter 1990, s. 15. Faktion - som udtrycksmiddel. H., professor i journalistik vid Syddansk 
Universitet. 
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samman med det förra inom kritisk klassifikationsforskning. Fokus i den empiriska studien av 
SAB och DDC kommer främst att riktas mot de aktuella versionerna av 
klassifikationssystemen, dvs. en analys av SAB:s utgåva från 1997 och DDC:s utgåva från 
2003, eftersom grundstrukturen i form av hierarkier trots allt är bestående. Vad vi med 
Hanssons studie av den första versionen av SAB respektive de studier som har gjorts av DDC 
främst vill betona är vilken betydelse rådande ideologi och institutionsnormer har för 
ordningsföljden inom hierarkier med koppling till aktuell tid.        
  
Det faktum att ett dokuments ämne/ämnen eller disciplin/discipliner utgör prioriterad 
indelningsgrund för klassificering i de aktuella klassifikationssystemen och till skillnad från 
själva den fastlagda hierarkiska grundstrukturen i sig flyttas om vid behov av disciplin och 
ämnesgradering efter var tids gällande ideologi och samhällsnormer gör inte genrebegreppet 
mindre intressant. Framför allt med avseende på den ökande mängd av information som 
ständigt sköljer över oss. Det finns nu mer behov än någonsin av verktyg som kan hantera 
”överflödet”. Att då ta tillvara på det redan traditionellt förankrade genrebegreppet (trots dess 
komplexa karaktär) och se möjligheterna istället för svårigheterna kan nog vara ett steg i rätt 
riktning när det rör kunskapsorganisation. Hur man sen väljer att på bästa sätt förvalta denna 
möjlighet kan naturligtvis skifta med vilket förhållningssätt man intar till begreppet genre, om 
man ser det som en ren hylluppställningsprincip eller till hjälp i klassifikationssammanhang. 
Eftersom många genrebeteckningar är väl etablerade bland biblioteksanvändare (t.ex. deckare, 
fantasy m.fl.) ser vi genrer som praktiskt användbara redskap i det vardagliga arbetet inom 
biblioteksverksamheten, om än genrebegreppets diffusa karaktär och mångfald kan uppfattas 
som en smula förvirrande.        
 
”Man kan spraenge genrer, fusionere dem, forvende dem, ironisere over dem, men man kan 
ikke undslippe dem.”3

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Utifrån antagandet att det bakom mer eller mindre alla teoretiska klassifikationssystem finns 
en världsbild och kunskapssyn, implicit eller explicit uttryckt, beroende av tillkomsttidens 
dominerande politiska och ideologiska diskurs får vi ett övergripande syfte för uppsatsen, 
nämligen: 
 
Att analysera hur den ideologiska synen kan ha påverkat utformningen av hierarkier i de för 
studien aktuella versionerna av klassifikationssystemen SAB och DDC, med en specifik 
inriktning på hur det skönlitterära genrebegreppet behandlas ur ett 
ideologikritiskt/institutionellt perspektiv.   
 
Genom att belysa tesen; ”inget teoretiskt klassifikationssystem kan anses vara neutralt” är 
målsättningen främst att skapa ett ökat medvetande om bakomliggande strukturer med detta 
ideologikritiskt/institutionella perspektiv, då maktstrukturer med fördel kan kopplas till 
institutioner som företrädare för gällande politik och ideologi. Ett minst lika viktigt syfte är att 
bibringa en djupare förståelse för genrebegreppet, då det liksom många andra begrepp inte 
låter sig begränsas av några klara och tydliga ramar. För att om möjligt uppnå dessa syften har 
vi valt att först ställa följande övergripande frågor, som vi förväntar oss ska tydliggöra ett 
ideologikritiskt/institutionellt perspektiv genom att disciplinöverskridande studera och se hur 
olika institutioner förhåller sig till genrebegreppet och närstående begrepp: 
   

                                                                 
3 Gemzøe, Anker 2004. Genrebegrebet. [2004-02-20]. G., lektor i dansk litteratur vid Aalborg Universitet.  
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• Vad är en genre?  
• Hur ser relationen till närstående begrepp ut? 
 
Vår förhoppning är att med svaren på dessa frågor ge den nödvändiga bakgrund som behövs, 
innan vi går in på de mer systeminriktade frågor som här följer, avsedda för den empiriska 
undersökningen. Vi inleder med att ställa frågor centrerade till hur det skönlitterära 
genrebegreppet behandlas i respektive klassifikationssystem, i huvudsak med utgångspunkt i 
Tor Henriksens strukturella modell (uppdelad i fyra plan), sen kommer vi för att sätta dessa 
mer deskriptiva svarsresultat i ett övergripande idésammanhang avsluta med en frågeställning 
där det valda teoretiska perspektivet står i fokus. Ett val som inledningsvis påpekats medför 
att även ett feministiskt perspektiv kommer att nyttjas, då dessa perspektiv inom kritisk 
klassifikationsforskning ofta kopplas samman. De frågeställningar vi vill besvara är följande:    
 
Vilket förhållningssätt kommer till uttryck i de båda klassifikationssystemen SAB och DDC 
när det gäller det skönlitterära genrebegreppet? Det vill säga: 
 
• Vilka indelningskriterier används? Form, innehåll, funktion etc.? 
• Med idéplanet som utgångspunkt: Vilka begrepp används? Och vilka begreppsrelationer 

kan utläsas? 
• Med verbalplanet som utgångspunkt: Hur har dessa begreppsrelationer formaliserats?   
• Med notationsplanet som utgångspunkt: Vilken betydelse har klassifikationskoderna för 

implementerade skönlitterära genrer? 
• Med mediumplanet som utgångspunkt: Hur har layoutansvariga för respektive 

klassifikationssystem behandlat materialet? Med avseende på storlek, text, tydlighet 
m.m.? 

 
Eftersom vi redan med vår tes har betonat att det inte finns några teoretiskt neutrala 
klassifikationssystem utan påstår att alla har en mer eller mindre skarp ideologisk färg, 
implicit eller explicit, vill vi därför försöka besvara frågan: 
  
• Finns det i respektive klassifikationssystem någon tydlig explicit eller implicit koppling 

till ett ideologikritiskt/institutionellt perspektiv? 

1.2 Disposition 
Innan vi börjar med att gå in på teoretiska utgångspunkter vill vi kort presentera uppsatsens 
disposition som i huvuddrag kan delas in i fyra delar. Därefter följer själva 
resultatredovisningen grundad på de senaste versionerna av SAB (1997) respektive DDC 
(2003) åtföljt av analys och jämförelse av systemen samt övriga till avslutning nödvändiga 
delar.  
 
Den första inledande delen som till viss del har avhandlats presenterar problemställning samt 
syfte och frågeställningar, även den nu för tillfället aktuella dispositionen och därefter ett 
materialavsnitt. Studiens andra del består av en presentation av våra teoretiska utgångspunkter 
samt tidigare forskning. Den tredje delen i uppsatsen utgörs av våra metodologiska 
utgångspunkter. Efter att ha presenterat de teoretiska och metodologiska utgångspunkterna för 
vår studie, kommer vi i del fyra att göra en genomgång och analys av själva genrebegreppet i 
sig. Vi inleder denna del med en historisk presentation av begreppet för att skapa oss en bild 
av det dynamiska genrebegreppets utveckling och förändring över tid. Därefter kommer vi i 
en begreppsanalys att disciplinöverskridande studera genrebegreppet på innehållslig nivå 
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tillsammans med närstående begrepp inriktat på ett ideologikritiskt/institutionellt perspektiv 
där förutsättningar finns till en sådan koppling.  
 
Efter kapitlet om genrebegreppet i historisk belysning samt begreppsanalysen av 
genrebegreppet i sig och närstående begrepp följer den empiriska undersökningen först på 
konceptuell nivå sedan på ideologisk nivå. Vad det gäller resultat av den empiriska studien 
ämnar vi redovisa svaren systemspecifikt och sedan göra den komparativa analysen både på 
konceptuell och ideologisk nivå. För att få en helhet kommer även en analys av den 
innehållsliga nivån att utföras, som vi ämnar inordna i den jämförande analysen enligt 
följande: 1. Konceptuell nivå, 2. Innehållslig nivå och 3. Ideologisk nivå. De olika nivåerna 
kommer att kopplas samman genom användandet av den hermeneutiska cirkeln som sätter del 
– helhet i ett samspel. Därmed kan de mer deskriptiva delarna knytas ihop med en ideologisk 
nivå. Vid besvarandet av den ideologiska frågeställningen i analysen ämnar vi förutom det 
ideologikritiskt/institutionella perspektivet nyttja ett feministiskt perspektiv, då man inom 
kritisk klassifikationsforskning ofta anlägger ett sådant perspektiv. Vad det gäller 
bakgrundsavsnitt anser vi det värdefullt med i stort två typer. Dels en begreppsinriktad med 
genrebegreppets historik i fokus och dels en systeminriktad i form av presentationer av 
vardera klassifikationssystem, men även Henriksens strukturella modell som ska användas i 
den empiriska undersökningen kommer att få en kort historisk bakgrund i metodavsnittet. Helt 
kort vill vi avrunda med att göra en notering om de frågeställningar vi ska besvara. Den 
uppställning som förevisats i avsnitt 1.1 Syfte och frågeställningar ämnar vi följa, samt 
precisera de frågor som specifikt gäller vardera klassifikationssystem, vilket innebär att vi 
bara inriktar respektive fråga på det klassifikationssystem som vi för tillfället undersöker.   

1.3 Material  

Den princip vi i källkritiskt syfte kommer att följa materialmässigt så långt det är möjligt är 
att uppge information om respektive författare i form av noter. Framför allt har vi valt detta 
förfaringssätt för att stödja eventuella källor hämtade från Internet, som vi därmed kommer att 
kontrollera extra noga med avseende på författare och möjlig koppling till specifik institution. 
Såväl ett nyttjande av den nätbaserade Nationalencyklopedin som sökningar i Google kommer 
att utföras i detta syfte, men även för att ge begreppsförklaringar där det behövs. Vi kommer 
nu att se närmare på det materialurval som har skett uteslutande med en betoning på det mer 
grundläggande materialet.  
 
Till den teoretiska delen har vi valt att utgå från material av för oss välkända namn som: 
Joacim Hansson, Maj Klasson, Birger Hjørland, Göran Berntsson, Miguel Benito, Jennifer 
Rowley, John Farrow m.fl. Eftersom vi ämnar tillämpa ett ideologikritiskt/institutionellt 
perspektiv taget ur Hanssons avhandling: Klassifikation, bibliotek och samhälle (1999) 
kommer den att utgöra själva grunden för hela avsnitt 2.2 Kritisk klassifikationsteori. Resten 
av kapitlet utgörs av blandade källor. I metoddelen ämnar vi behandla fyra typer av 
strategier/metoder som vi ska använda i studien, nämligen begreppsanalys, Henriksens 
strukturella modell, hermeneutik och en komparativ ansats. För begreppsanalysen och den 
komparativa ansatsen hänvisar vi till de två volymerna: Hierarkisk begreppsanalys: ett 
hjälpmedel vid undersökning av komplexa forskningsproblem  av Hans Österberg (1979) och 
Komparativ metod – förståelse genom jämförelse av Thomas Denk (2002). Den litteratur som 
främst kommer att användas i redogörande syfte för den strukturella modellen och 
hermeneutiken är: Description of indexing languages: a structural model av Tor Henriksen 
(1998) respektive Hermeneutik och ideologikritik av Paul Ricoeur hämtat från antologin Från 
text till handling: En antologi om hermeneutik (1993) vars kritiska hermeneutik är vårt precisa 
val. Följande del som har överrubriken 4. Genrer är själva studiens egentliga början och inleds 
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av genrebegreppet i historisk belysning. Till detta avsnitt kommer vi som utgångsmaterial att 
nyttja Litteraturhistoriens grundbegrepp av Staffan Bergsten (1990), eftersom vi anser att det 
är den bok som tydligast klargör dessa grundbegrepp. Samma bok har använts på den 5-
poängskurs (Litterära genrer) som finns valbar inom latituden 41-60 poäng på BHS. I avsnitt 
4.2 Genrebegreppet – olika definitioner och begreppsrelationer kommer dessa på innehållslig 
nivå att utförligt redovisas för med Anders Petterssons indelning av genrebegreppet i tre 
kategorier tagna ur antologin Genrer och genreproblem: teoretiska och historiska perspektiv 
(2003) där Pettersson beskriver kategorierna i artikeln Traditional Genres, Communicational 
Genres, Classificatory Genres. I den av presentationer/resultat kombinerade delen kommer 
material av Berntsson Klassifikation enligt SAB-systemet (1997) och Hansson Klassifikation, 
bibliotek och samhälle (1999) få mest utrymme i presentationen av SAB medan material av 
bl.a. Benito Kunskapsorganisation (2001) får presentera DDC. Själva resultatredovisningen 
kommer att ha respektive systems senaste versioner som utgångspunkt för undersökningen, 
dvs. Klassifikationssystem för svenska bibliotek från 1997 (7:e uppl.) och DDC 22, från 2003. 
I avsnitt 5.3 Analys och jämförelse av systemen kommer vi främst att återknyta till källor vi 
redan har använt, liksom i följande del 6. Diskussion och slutsatser. Uppsatsens 
sammanfattning avrundas med ett citat av Italo Calvino ur Sex punkter inför nästa årtusende 
(1999) som också sätter punkt för och avslutar odysséen genom skönlitteraturens genrer.     

2. Teoretiska utgångspunkter 
 
Som framgår av syftet har vår studie sina teoretiska utgångspunkter i synen på 
klassifikationssystemet som en spegel av sin samtid. Vi ämnar i detta kapitel diskutera de 
klassifikationsteoretiska utgångspunkter som ligger till grund för vår analys av 
genrebegreppet. För att analysera om och hur olika ideologiska diskurser i samhället 
eventuellt finns avspeglade i respektive klassifikationssystem specifikt med inriktning på om 
de möjligen har påverkat hur genrebegreppet behandlas tar vi som utgångspunkt den 
ideologikritiska/institutionella teorin som den presenteras av Joacim Hansson i hans 
avhandling Klassifikation, bibliotek och samhälle: en kritisk hermeneutisk studie av 
”Klassifikationssystem för svenska bibliotek”. Dock inleder vi kapitlet med en kort diskussion 
av klassifikationsteori i allmänhet och de vanligast förekommande begreppen i 
sammanhanget.  

2.1 Allmän klassifikationsteori 
Ämnesrepresentation som handlar om olika sätt att beskriva och representera innehållet i 
dokument i syfte att förbättra dokumentens återvinning är ett centralt ämnesområde inom 
biblioteks- och informationsvetenskap. Man skiljer på två typer av ämnesrepresentation: 
klassifikation och indexering. Syftet med klassifikation och indexering är ändå det samma: att 
möjliggöra återfinning av dokument utifrån de ämnen dokumenten hanterar.4 Som Hansson 
skriver är det yttersta syftet med ett klassifikationssystems struktur att skapa förutsättningar 
för placering av dokument på ett sätt som möjliggör återfinningen av dem. Grunden för detta 
är de ämnen dokumenten handlar om.5 Rowley och Farrow skriver i Organizing Knowledge 

                                                                 
4 Berntsson, Göran 1997, s. 6. Klassifikation enligt SAB-systemet. Vad det gäller principen att ämnesindela så 
finner vi exempel på ämnesuppdelade bibliotek långt tillbaka i historien. Redan på 200 f. Kr. utgick Kalimachos, 
en bibliotekarie i Alexandria, från minst fem huvudklasser vid ämnesindelningen av olika papyrusrullar. Benito, 
Miguel 2001, s. 109. Kunskapsorganisation: en introduktion till katalogisering, klassifikation och indexering. 
Berntsson, G. universitetslektor och Benito, M. universitetsadjunkt, båda i tjänst vid Bibliotekshögskolan i 
Borås. 
5 Hansson, Joacim 1999, s. 31. Klassifikation, bibliotek, och samhälle: en kritisk hermeneutisk studie av 
”Klassifikationssystem för svenska bibliotek”. H., universitetslektor vid Bibliotekshögskolan i Borås.  
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att mänsklighetens försök att klassificera världen är lika gammal som kunskapen själv. 
Genom att klassificera vardagliga ting och aktiviteter så utvecklar barn sin kunskap om 
världen. Denna process tilltar oupphörligt och finjusteras hela livet igenom. 6 Hur definieras då 
klassifikation? Det kan definieras som en indelning av föremål och ting i klasser efter en 
princip eller indelningsgrund.7  
 

Ved hjælp af klassifikation kan vi magte den mangfoldighed af uorganiserede indtryk, som vi får 
gennem vore sanser. Vi kan bruge mønstret til at skabe orden i kaos …  Klassifikation er en 
måde at forenkle tankeprocesser, fordi der naturligtvis er langt færre klasser end der er 
medlemmer af klasser.8 

 
Att klassifikation är ett sätt att bringa ordning i kaos visar även Lois Mai Chans definition:  
 

Classification, broadly defined, is the act of organizing the universe of knowledge into some 
systematic order. It has been considered the most fundamental activity of the human mind. The  
essential act of classification is the multistage process of deciding on a property or characteristic 
of interest, distinguishing things or objects that possess that property from those which lack it, 
and grouping things or objects that have the property or characteristic in common into a class.9 

 
Dessa breda definitioner speglar begreppet klassifikation sett ur ett allmänt perspektiv. Men 
eftersom vi i vår analys ämnar arbeta utifrån ett kritiskt klassifikationsteoretiskt perspektiv är 
det på sin plats att definiera det smalare begreppet kritisk klassifikation. Birger Hjørland, 
professor i biblioteks- och informationsvetenskap, definierar begreppet som:  
 

Kritisk klassifikation är klassifikation, der forholder sig eksplicit kritisk til bestemte religiøse, 
ideologiske, politiske eller andre aspekter i etablerede klassifikationssystemer, som de forsøger 
at utgøre et alternativ til. Betegnelsen ’kritisk klassifikation’ kan indringe den forestilling, at der 
findes ’neutrale’ klassifikations-, eller emnedatasystemer (eller informationssystemer). … Alle 
emnedatasystemer foretager en prioritering og repræsenterer et værdigrundlag, hvad enten de 
vedkender sig dette eller ej.10  

 
I vår analys ska vi försöka påvisa denna tanke om att neutrala klassifikationssystem inte 
existerar utan att prioriteringar och värderingar görs. Hansson skriver att skapandet av 
klassifikationssystem görs inom alla vetenskapliga discipliner i syfte att systematisera 
världen, samhällen och objekt.11 Dock använder vi begreppet med en snäv biblioteksrelaterad 
innebörd. Ett väsentligt begrepp inom klassifikationsteori är bibliografisk klassifikation. Ett 
bibliografiskt klassifikationssystem är inte ett system för klassifikation av enskilda fysiska 
dokument som sådana, utan för klassifikation av de ämnen som finns i dokumenten. Det har 
två huvudfunktioner:  
                                                                 
6 Rowley, Jennifer E. & Farrow, John H. 2000, s. 192. Organizing Knowledge: an introduction to managing 
access to information. R., professor vid Edge Hill College of Higher Education, huvudsätet i Ormskirk, 
Lancashire vid Englands nordvästra kust. F., professor vid Mechanical Engineering department, Milwaukee 
School of Engineering (MSOE) i delstaten Wisconsin. 
7 Benito 2001, s. 103.  
8 Grauballe, Henning, Kaae, Søren, Lykke, Marianne & Mai, Jens-Erik 1998, s. 12. Klassifikationsteori. G., är 
lektor (forskar om metadata på Internet) vid Danmarks biblioteksskola i Ålborg på Jylland. K., författare inom 
biblioteks och informationsvetenskap, även engagerad i Bibliotekarforbundets Faggrupper i Köpenhamn. L., är 
professor vid avdelningen för informationsstudier på Kungliga skolan för biblioteks och informationsvetenskap 
(Royal School of Library and Information Studies). M., är rektor för centrat Human-Information Interaction vid 
Information School University of Washington, Seattle.   
9 Chan, Lois Mai 1994, s. 259. Cataloging and classification: an introduction. C., är professor i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid universitet i Kentucky. 
10 Hjørland, Birger 1995, s. 265. Informationsvidenskabelige grundbegreber. H., är verksam inom biblioteks- 
och informationsvetenskap i Köpenhamn.   
11 Hansson 1999, s. 14. 
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1. att bringa samman ämnesmässigt besläktad litteratur 
2. att uttrycka ett dokuments ämne så precist (specifikt) som möjligt.12 

 
Således står dokumentens ämne i fokus vid denna klassifikationsform, vilket även följande 
definition visar: ”Bibliographic classification may be defined as a set of organizing principles 
by which information is arranged, usually according to its subject matter”. 13 Bibliografiska 
klassifikationssystem kan vidareindelas i två huvudgrupper: 
 

1) ämnesavgränsade klassifikationssystem eller specialsystem, som tar sin utgångspunkt i ett 
preciserat och avgränsat antal ämnesområden, t.ex. en eller några vetenskapliga discipliner. 
Oftast används sådana system vid vetenskapliga specialbibliotek, där det finns ett behov av 
en mycket preciserad och djupgående klassifikation. 

2) universella klassifikationssystem, som tar sin utgångspunkt i ett holistiskt formulerat 
’ämnesuniversum’ eller ’kunskapsuniversum’ som i princip inte har någon yttre gräns för 
det antal ämnen som kan struktureras inom det.14 

 
Dessa två typer av klassifikationssystem skiljer sig principiellt och teoretiskt inte åt annat än 
vad det gäller deras grad av specialisering. Enligt Hansson finns det en strävan ”efter att på ett 
objektivt sätt spegla hela det mänskliga kunskapsuniversat” i de universella 
klassifikationssystemen. 15 Dock är det viktigt att poängtera att denna så kallade universalitet 
inte är helt oproblematisk. Som Hjørland skriver:  
 

Universelle klassifikationssystemer har som fordel, att ethvert emne er vurderet og prioriteret 
udfra en helhedsvurdering. Dette indebærer samtidig den ulempe, at et universelt 
klassifikationssystem altid må indebærer en prioritering, en fagpolitisk stillingtagen og et 
kompromis mellem forskellige fags erkendelseinteresser.16 

 
I vår analys av SAB och DDC ämnar vi undersöka hur dessa prioriteringar, ställningstaganden 
och kompromisser ter sig ur ett ideologikritiskt/institutionellt perspektiv. De 
klassifikationssystem som är föremål för vår analys är bibliografiska universella 
klassifikationssystem. De kan vidareindelas i två huvudkategorier: enumerativa och 
facetterade system. Enumerativa eller analytiska system är uppbyggda kring ett antal 
grundläggande principer (huvudklasser) som i sin tur indelas i ett antal underklasser. 
Systemen är alltså hierarkiskt uppbyggda och till formen är de uppräknande. Varje ämne listas 
och alla ämnen, både enkla och sammansatta har sin bestämda plats i systemen. Systemen 
kallas analytiska därför att man med hjälp av ett antal indelningskriterier analyserar ett 
ämnesområde.17 Utveckling av denna form av system uppnås genom en fortgående 
ämnesanalys vars syfte är att identifiera och inplacera nya begrepp i en befintlig hierarkisk 
struktur. DDC är ett exempel på ett system som behållit sin analytiska prägel. SAB-systemet 
har också en huvudsakligen analytisk uppbyggnad.18 Rowley och Farrow identifierar ett antal 
grundläggande problem i samband med enumerativa system, dels att den successiva 
underindelningen i klasser endast kan täcka en typ av relation – den hierarkiska. Detta innebär 
i praktiken att andra typer av relationer listas i systemen enligt ett sätt som får dem att se 
hierarkiska ut, vilket de i själva verket inte är. Dels att uppräkningen av sammansatta ämnen 

                                                                 
12 Grauballe et al. 1998, s. 20. 
13 International encyclopedia of information and library science  2003, s. 33. Feather, John & Sturges, Paul ed. 
F., och S., är båda professorer i biblioteks och informationsvetenskap vid Loughborough University, 
Leicestershire i England. 
14 Hansson 1999, s. 15.  
15 Hansson, Joacim 1996, s. 25. Tillblivelsen av “Klassifikation för svenska bibliotek”. 
16 Hjørland 1995, s. 253. 
17 Benito 2001, s. 112.  
18 Hansson 1996, s. 25f. 
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leder till en ständig upprepning av data, vilket får som konsekvens att systemet tenderar att 
svälla ut. Den kanske största fördelen med systemen är att de är konstruerade och 
presenterade på ett sätt som möjliggör en intuitiv förståelse av dem. Exempelvis kan – trots 
dess många facetterade drag och ibland labyrintiska instruktioner – DDC-systemets 
grundläggande karaktärsdrag förstås utan mycket träning.19  

 
Vad det gäller facetterade eller syntetiska system så utgår man från olika aspekter (facetter) 20 
på ett ämne och bildar signa genom att sammanföra dessa aspekter.21 Det som skiljer 
facetterade system från enumerativa är att de via de aspekter (facetter) som väljs att lägga på 
respektive ämne, underlättar skapandet av sammansatta ämnen. 22 Enligt den facetterade 
metoden bildas inte klasser för sammansatta ämnen; klassigna konstrueras istället vid 
indexeringstillfället genom en kombination av notationselement från olika facetter. Denna 
facettkombination kallas för en syntes.23 Facetterade system kallas även för 
analytiskt/syntetiska system. De är syntetiska genom att de skapar termkombinationer som 
representerar detaljerade ämnen som inte är specifikt enumerativa i systemen och analytiska 
genom att klassbeteckningarna representerar enkla begrepp, organiserade i tydligt definierade 
kategorier.24 Själva termen facett introducerades av S. R. Ranganathan25 och ingår idag som 
en beståndsdel i alla moderna klassifikationssystem. 26 De facetter som varje grundläggande 
ämne kan indelas i sammanfattas i hans berömda PMEST-formel.27 Den publicerades första 
gången i hans eget klassifikationssystem Colon Classification och består av fem facetter och 
deras inbördes ordning (Personality, Matter, Energy, Space and Time).28 Principerna för 
facetterade klassifikationssystem har fått stort påverkan på skapandet av olika specialsystem. 
Med tanke på genrebegreppet och strukturella modellen vilka bygger på kriterier som innehåll 
och form, vill vi avslutningsvis nämna att även klassifikationssystem kan indelas efter 
innehåll och form:  
 

Klassifikationssystemer kan opdeles efter form og indhold. Efter form kan man f.eks. skelne 
mellem enumerative klassifikationssystemer og facetterede klassifikationssystemer …Efter 
indhold kan man skelne mellem universelle klassifikationssystemer og fagafgrænsede 
klassifikationssystemer.29  

2.2 Kritisk klassifikationsteori 
Presentationen av Joacim Hanssons teori delar vi in i två avsnitt, dels ett ideologikritiskt 
perspektiv, dels ett institutionellt perspektiv. Dock hänger dessa perspektiv intimt samman, 
varmed det ena inte kan uteslutas från det andra.  

                                                                 
19 Rowley & Farrow 2000, s. 197ff.   
20 En facett är en del av ett sammansatt ämne, t.ex. språkfacett, facett för litterär form m.fl. Chan 1994, s. 484.  
21 Berntsson 1997, s. 10. 
22 Hansson 1996, s. 26. 
23 Grauballe et al. 1998, s. 53f.   
24 Aitchison, Jean, Gilchrist, Alan & Bawden, David 2000, s. 68f. Thesaurus construction and use: a practical 
manual. A., professor i språk och kommunikation vid Oxford University. G., professor i psykologi vid Rutgers 
University i Newark, New Jersey, USA. B., lektor i informationsvetenskap vid City University i London. 
25 Ranganathan, S. R. 1892-1972. Han var en av de främsta vad det gällde att formulera olika 
klassifikationsprinciper, principer som ännu i modern tid är aktuella. Dessa principer tillämpade han i sitt eget 
klassifikationssystem, ”Colon Classification”. Systemet är emellertid så komplicerat att det inte fått någon vidare 
spridning förutom i Indien. Flera viktiga begrepp som används inom klassifikationsteorin idag introducerades av 
Ranganathan. Benito 2001, s. 125f. 
26 Benito 2001, s. 126. 
27 Hansson 1996, s. 26. 
28 Rowley & Farrow 2000, s. 238f. 
29 Hjørland 1995, s. 252.  
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2.2.1 Ideologikritiskt perspektiv 
Låt oss innan vi går in på själva det ideologikritiska perspektivet som det presenteras i Joacim 
Hanssons avhandling – en avhandling som vi anser på ett övertygande sätt visar hur 
förhållandet mellan klassifikationssystem och samhällsideologi tar sig uttryck – göra en kort 
utredning av det svårhanterliga begreppet ideologi. Birger Hjørland skriver i sitt facklexikon 
om begreppet: 
 

Begrebet ideologi betød oprindeligt læren eller videnskaben om idéerne. … I begrebet ideologis 
bredeste betydning betyder det verdensanskuelse, et sæt af fundamentale, ofte ubevidste 
antagelser vedrørende virkeligheden, menneskets natur, samfund eller videnskab (såsom 
religiøse, mekanistiske, liberalistiske og socialistiske ideologier. I snævrere forstand betegner 
begrebet ideologi et system ideer og begreber, som ofte afspejler et bestemt socialt standpunkt, 
og som evt. udgør uvidenskabelige, uunderbyggede eller decideret fejlagtige antagelser.30 

 
Joacim Hansson menar att ideologi som begrepp varit något av ett problembarn i 
vetenskapliga sammanhang. 31 I introduktionen till boken Ideology skriver Terry Eagleton:  
  

Like much else in the modern world, the concept of ideology is a child of the Enlightenment. 
For most of us nowadays ‘ideology’ has something of a pejorative ring to it, evoking as it does a 
whole array of negative notions from false consciousness to fanaticism, mental blockage to 
mystification.32 

 
I sitt försök att reda ut begreppet tar Eagleton utgångspunkt i många olika definitioner som 
inte endast har nyansskillnader emellan sig utan som ibland till och med motsäger varandra. 
Han avslutar utredningen med konstaterandet: 
 

… nobody has yet come up with a single comprehensive definition of ideology acceptable to all 
concerned, since the term has been made in its day to serve a whole variety of purposes, many of 
them useful but not all of them mutually compatible.33  

 
Enligt Hansson är en av de vanligast förekommande definitionerna av begreppet att: ”ideologi 
är ett medel varigenom ett politiskt dominerande maktskikt i samhället söker att upprätthålla 
sin position i förhållande till andra”.34 Detta kan exempelvis ske genom att göra universella 
anspråk som hänvisar till en naturlig ordning för samhällets organisation, att nedvärdera idéer 
som bryter mot denna ordning och fördunkla delar av verkligheten oöverenstämbara med den 
ordning eller de idéer som makten företräder. Dock räcker det inte att betrakta ideologi som 
ett sätt för den dominerande eliten i ett samhälle att legitimera sin hållning. En ideologisk 
analys måste söka sin grund i en helhetsbild av samhället som en plats rymmande olika 
intressekonflikter och inte endast i den dominerande maktens villkor. Som grund för sitt 
teoretiska perspektiv antar Hansson en definition av ideologibegreppet såsom det presenteras 
av Liedman och Olausson i boken Ideologi och institution:  
 

Med ideologi menar vi ett implicit eller explicit och ofta motsägelsefullt system av idéer, ritualer 
och/eller handlingsberedskaper, ett system som får sin innebörd och mening i ett bestämt 

                                                                 
30 Hjørland 1995, s. 159. 
31 Hansson 1999, s. 55. I dag används ofta ideologi allmänt i betydelsen åskådning, i synnerhet 
samhällsåskådning. En ideologi i denna bemärkelse utgör en någorlunda sammanhängande enhet, vilken 
innehåller såväl antaganden om verklighetens beskaffenhet som värderingar och handlingsnormer.   
32 Eagleton, Terry ed. 1994, s. 1. Introduktion. In  Ideology. E., f. 1943, brittisk litteraturforskare, sedan 2001 är 
han professor i kulturteori vid universitetet i Manchester. E. betraktas som den främste bland Storbritanniens 
marxistiska litteraturkritiker.  
33 Eagleton 1994, s. 20.  
34 Hansson 1999, s. 55. 
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samhälle med dess klasser, grupper, institutioner, traditioner och motsättningar. Ideologin utgör 
den form vari människor utkämpar de konflikter som råder i samhället och kan, betraktad som 
ett idésystem, sägas bestå av tre delar: försanthållanden, värderingar och normer.35 

 
Således består ideologi betraktad som ett idésystem av tre delar: försanthållanden, värderingar 
och normer. Denna definition av begreppet pekar enligt Hansson på dess betydelse i en 
övergripande maktkamp i samhället. Däremot tar den inte hänsyn till kopplingen mellan 
ideologi, makt och diskurs. 36 Som Hansson skriver representeras ideologi alltid av en diskurs, 
ett bestämt sätt att tala om samhället, inom vilket grunderna för den utformas. Genom att 
synliggöra olika diskurser i samhället kan ideologiska skillnader blottläggas. Det 
ideologikritiska perspektivet motsätter sig enligt Hansson tanken på att syftet med ett 
klassifikationssystem är att strukturera en given objektiv samhällsbild eller ett universellt 
kunskapsuniversum. 37 Istället fokuserar Hansson med detta perspektiv som grund sin analys 
av SAB-systemet på att formulera de försanthållanden, normer och värderingar som han 
menar utgör basen för olika ställningstaganden i samband med utformandet av systemet och 
som kommer till uttryck i dess yttre form. Vi ämnar i vår analys av genrebegreppets 
behandling i de respektive klassifikationssystemen försöka finna och blottlägga 
bakomliggande försanthållanden, normer och värderingar såsom de framträder i systemens 
yttre form. Dock fortsätter Hansson kan dessa ställningstaganden inte betraktas som isolerade 
från sin kontext.  
 

Genom att koppla de hierarkiska strukturernas innehåll i klassifikationssystemet till en 
övergripande ideologisk diskurs blir det sålunda möjligt att definiera ideologibegreppet som 
tillhörande de sätt varpå samhällets dominerande maktskikt legitimerar sitt handlande.38   
 

Hansson ser på samhället som en tummelplats för ideologiska motsättningar som inte endast 
återspeglas i klassifikationssystemet, utan detta får också i sig självt en självklar roll i den 
oavbrutna konflikt mellan konkurrerande intressen. Som Hansson skriver betraktar han 
klassifikationssystemet utifrån ett perspektiv där dess funktion blir långt mer komplicerad och 
omfattande än om det blott betraktas som ett medel för biblioteken att systematisera sina 
bestånd med. ”Klassifikationssystemet betraktas således som en del i samhället och dess 
struktur blir därigenom en del i reproducerandet av dettas fortbestånd och/eller utveckling”39  

2.2.2 Institutionellt perspektiv 
Den teoretiska grunden till detta perspektiv hämtar Hansson från allmän institutions- och 
organisationsteori, där den finns formulerad inom riktningen nyinstitutionalism.40 Liedman 
och Olausson pekar i boken Ideologi och institution på hur frågor som rör ideologi och 

                                                                 
35 Liedman, Sven-Eric & Olausson, Lennart 1988, s. 9. Inledning.  Ideologi och institution: Om forskning och 
högre utbildning 1880-2000. L., f. 1939, professor i idé- och lärdomshistoria i Göteborg sedan 1979. L. har från 
marxistiskt utgångspunkt studerat hur vetenskapen påverkas av sina institutionella villkor och av det bruk som 
görs av den. O., är rektor vid Malmö högskola, tidigare dekanus vid humanistiska fakulteten, Göteborgs 
universitet. Deka´nus, vid svenska universitet och högskolor med ansvar för forskning och forskarutbildning.  
36 Diskurs kan översättas till språkspel. En diskursanalys problematiserar det språkspel som äger rum i samhället, 
dvs. relationen mellan olika sätt att tala om en företeelse ur olika perspektiv eller i olika sammanhang. Begreppet 
kopplas i många fall samman med makt. Hansson 1999, fotnot 95, s. 265. För vidare diskussion av 
diskursbegreppet se kap. 3.  
37 Inom klassifikationsteori är begreppet kunskapsuniversum en mycket använd term. Det kan lättast beskrivas 
som en abstraktion eller ett intellektuellt ramverk som betecknar summan av all mänsklig kunskap.  
38 Hansson 1999, s. 58.  
39 Hansson 1999, s. 59.  
40 Nyinstitutionalism utgår från att preferenser och målsättningar är betingade av olika institutionella 
organisationer.   
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ideologisk förändring hänger nära samman med institutioner och institutionella perspektiv. 
Hansson utgår i sin framställning från en av de förklaringsmodeller som de menar kan hjälpa 
oss att förstå ideologi och dess förändring, den så kallade institutionsförklaringen:  
 

Här framhäver man förändringar i de samhälleliga institutionerna – alltifrån kyrkan och skolan 
till pressen, alltifrån familjeinstitutionen till vetenskapen som institution. Idéerna förändras i takt 
med att den organisation, som de ingår i, förändras; den faktiska miljöns förändringar leder till 
ideologiska förändringar …41 

 
Liedman och Olausson definierar ideologisk förändring som ”en djupgående förskjutning i 
attityder till centrala idékomplex gällande människan, samhället, den historiska utvecklingen, 
religionen, naturen osv”. 42 Vad det gäller definitionen av själva begreppet institution43 har det 
liksom ideologi en lång och tilltrasslad historia. Som grund för sitt teoretiska perspektiv antar 
Hansson en definition av begreppet institution som Liedman och Olausson definierar det. 
Enligt denna definition kan en institution sägas bestå av tre delar; en materiell apparat, en 
personal och ett normsystem.44 Hansson finner normsystemet vara det mest problematiska och 
för sin studie den mest intressanta delen. Liedman och Olausson skriver om normsystemet:  

 
Normsystemet består dels av ett regelverk, som upprättats genom förordningar av olika slag och 
åläggs ’uppifrån’ och dels av de mer informella regler och vanor som formats under 
institutionens historia. En viktig uppgift för varje institution är socialiseringen. De som lever och 
verkar i en institution måste också fostras in i dess sätt att verka.45 

 
Denna syn på normsystemet förutsätter enligt Hansson att en offentlig institution betraktas 
som öppen i betydelsen samspelande med det samhälle i vilken den verkar. En sådan öppen  
institutionssyn problematiseras inom nyinstitutionalismen och anses också fruktbar inom 
biblioteks- och informationsvetenskap. Det är ett teoretiskt perspektiv som enligt Hansson 
möjliggör en syn på institutioner som ideologiska. Själva termen ideologisk institution 
antyder att det är en typ av institution som omfattas av vissa normer och regler som bildar 
grund för den enskilda verksamhetens inriktning. Enligt Hansson är det dessa normer och 
regler som bildar själva fundamentet för den institutionella identiteten. De kan formuleras på 
två nivåer, dels av konventionella arbetssätt, rutiner, strategier och teknologier. Denna nivå 
karakteriseras som institutionens praktik. Dels utgöras av trosuppfattningar, paradigm samt 
kulturella och politiska villkor. Det som kommer till uttryck på denna nivå kallas 
institutionens ideologi eller ideologiska identitet. För etablerandet av institutionens praktik 
krävs att de individer som ska forma institutionen enas om såväl vilka materiella villkor som 
ska ligga till grund för institutionen och dess praktik, som vilka försanthållanden, värderingar 
och normer som institutionen ska operationalisera i samhället, i kraft av denna praktik. 
Hansson ger ett exempel på detta i form av den fostrande roll som den allmänna skolan 
påtagit sig utöver den rent undervisningsrelaterade. Skolan ska förutom att förmedla ren 
kunskap även förmedla vissa grundläggande normer och värderingar.  
 
Således legitimerar den institutionella teorin enligt Hansson en syn på biblioteket som en 
ideologisk institution i betydelsen att den inte endast påverkas av de samhällsförhållanden 

                                                                 
41 Liedman & Olausson 1988, s. 9. 
42 Liedman & Olausson 1988, s. 9. 
43 Institution, inom samhällsvetenskapen benämning på de normer och regler som strukturerar mänskligt 
handlande till bestående eller återkommande beteendemönster. Institution är alltså närmast liktydigt med 
etablerad konvention. Institutioner kan vara formellt reglerade i lagen, som t.ex. skolan, men också utgöras av 
informella sedvänjor, vanor och traditioner.  
44 Liedman & Olausson 1988, s. 10. 
45 Liedman & Olausson 1988, s. 10.  
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som den verkar inom. Därtill ska biblioteket förvalta och genom sin praktik implementera 
vissa försanthållanden, värderingar och normer som motsvarar dem som förhärskar inom den 
dominerande makten vid en viss bestämd tidpunkt.46   

2.3 Tidigare forskning  
För att skapa en bild av relationen mellan de två för studien aktuella klassifikationssystemen 
och de samhällsförhållande som de verkar i ämnar vi i det följande presentera och diskutera 
ett antal studier som ligger i linje med studiens teoretiska perspektiv och uppsatsens 
övergripande syfte.  

2.3.1 Kritisk klassifikationsforskning 
Inom klassifikationsforskning har målsättningen med flera undersökningar under de senaste 
decennierna varit att uppenbara politiska och ideologiska tendenser i klassifikationssystem 
utifrån olika ideologikritiska perspektiv. Detta område inom klassifikationsforskningen går 
under namnet kritisk klassifikationsforskning. Den tidigare forskning som gjorts beträffande 
relationen mellan klassifikationssystem och olika sociala och politiska förhållanden 
konstaterar:  
 

… att man i olika tider och politiska system konstruerat klassifikationssystem på ett sätt som 
överensstämmer med den dominerande politiska diskursen i samhället i stort.47  

 
Vad det gäller klassifikationssystem sett ur ett ideologikritiskt perspektiv har forskning inom 
ämnesområdet bedrivits framför allt inom den engelskspråkiga världen. Dock är svensk 
forskning inom ämnesområdet begränsad. Siv Wold-Karlsen skriver om svensk 
klassifikationsforskning: ”Här har den dominerande tendensen varit att helt bortse från 
klassifikationssystemens ideologiska betydelse, och endast se dem som (värdeneutrala) 
arbetsverktyg [e.k.].”48 Joacim Hanssons avhandling Klassifikation, bibliotek och samhälle 
som tidigare påpekats behandlar förhållandet mellan klassifikationssystem och 
samhällsideologi är den enda doktorsavhandlingen inom ämnesområdet. Förutom Hansson 
har främst Maj Klasson bedrivit forskning inom området. Hansson skriver att förhållandet 
mellan klassifikationssystem och samhällsideologi är ett ofta förbisett problemområde inom 
biblioteks- och informationsvetenskap där istället: 
 

… klassifikationssystemets logiska struktur och direkt tillämpningsrelaterade problem för det 
mesta har stått i fokus. Att då lägga in diskursiva och ideologiska dimensioner i just själva 
strukturen tycks inte sällan ha uppfattats som ett störmoment som man i forskningen helst velat 
bortse ifrån [e.k.].49 

 
Hansson gör i sin avhandling en ideologikritisk analys av SAB-systemet där han analyserar 
hur det bidrar till upprätthållandet av vissa samhällsideologier. I fokus står den för sin tid 
rådande ideologins avgörande betydelse för utformningen av SAB och därav systemets 
”förmåga att på samma gång spegla och konstruera en bild av det omgivande samhället…, 
inte dess funktion i det praktiska biblioteksarbetet”. 50 Wold-Karlsen kritiserar i en recension 
Hanssons avhandling för att bortse från att SAB-systemet även är ett arbetsredskap och inte 
endast en ideologisk text.  

                                                                 
46 Hansson 1999, s. 61ff. 
47 Hansson 1999, s. 14.  
48 Wold-Karlsen 2000, s. 15. W., är bibliotekarie och kulturjournalist.  
49 Hansson 1999, s. 12.  
50 Hansson 1999, s. 12.  
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Det är just i det praktiska biblioteksarbetet klassifikationssystemet speglar och konstruerar en 
bild av samhället. Den ideologi som finns i SAB-systemet reproduceras i den dagliga 
biblioteksverksamheten ... Klassifikationssystemet är ett ideologiskt verktyg som fungerar 
ideologiskt tack vare att det också fungerar praktiskt, som ett verktyg vi tvingas använda  
[e.k.].51 

 
Genom en närläsning av SAB-systemets olika avdelningar skönjer Hansson ett generellt 
mönster i form av en rörelse som går från centrum till periferi i systemets olika avdelningar. 
Ämnen och fenomen som representerar etablerade normer i samhället placeras överst i den 
hierarkiska ordningen medan marginaliserade och mer alternativa ämnen återfinns längre ner i 
hierarkierna. I vår analys av behandlingen av det skönlitterära genrebegreppet i de respektive 
klassifikationssystemen undersöker vi om ett liknande mönster kan utläsas. Därmed 
undersöker vi om ideologiska ställningstaganden ligger bakom hur man i 
klassifikationssystemen förmår att konstruera en bild av det omgivande samhället. Hansson 
menar att synen på klassifikation är beroende av den bakomliggande kunskapsteotetiska 
grunden. Förutom att systemet korresponderar mot innehållet i de klassificerade dokumenten 
kan det även sägas korrespondera mot något som sträcker sig utöver innehållet i dessa 
dokument. Tre grundhållningar kring vad detta kan sägas vara går att skönja: 
 
– Ett klassifikationssystem korresponderar mot ett ’kunskapsuniversum’, vars struktur existerar objektivt och 
        evigt. Klassifikationssystemets uppgift är att spegla denna universella kunskapsstruktur. 
 
– Ett klassifikationssystem korresponderar mot det samlade vetandet i världen. Denna syn implicerar en 

kognitionsorienterad syn på klassifikation där systemet fungerar som en intermediär mellan ett antal sätt att 
tänka om och formulera ett dokuments meningsbärande innehåll, som dem hos dess författare, 
klassifikatören och användaren. 

 
– Ett klassifikationssystem korresponderar mo t det samhälle i vilket det tillkommer och fungerar. 

Utgångspunkten är i detta synsätt materialistisk så till vida att det ses som omöjligt att konstruera ett 
universellt klassifikationssystem som inte samtidigt är en spegel av den tid och det samhälle i vilken det har 
att fylla sin funktion [e.k.].52 

 
I vår studie nöjer vi oss med att fokusera på den tredje hållningen som ligger närmast den 
teoretiska utgångspunkt som vi har valt till vår studie och som svarar mot dess övergripande 
syfte. Likaså faller det naturligt att koppla denna hållning till det dynamiska begreppet genre, 
då det har förändrats över tid och speglat olika diskurser. Tanken bakom den första hållningen 
som menar att klassifikationssystem korresponderar mot ett evigt och objektivt 
kunskapsuniversum grundar sig på en idealistisk världsbild och kunskapssyn med antika anor. 
Klassifikationsteoretiker som S. R. Ranganathan och Melvil Dewey har strävat efter att skapa 
strukturer som motsvarar det ”naturgivna” sätt som ett kunskapsuniversum anger för 
kunskapsindelning. Den andra hållningen som betraktar klassifikationssystem som 
korresponderande mot mänsklighetens samlade vetande är oftast empiriskt inriktad med syfte 
att utveckla effektiva informationsåtervinningssystem. Den tredje hållningen som sätter 
systemets struktur i direkt relation till det samhälle i vilket det tillkommer bemöter såväl den 
första som den andra hållningen kritiskt. Den intar ofta en kritiskt materialistisk ställning och 
dess företrädare har lagt ner stor möda på att kritisera och motbevisa de båda andra 
hållningarna.53 Vad det gäller den första grundhållningen kritiserar den kanadensiska 
forskaren Hope A. Olson de klassifikationsteoretiker och -system som grundas på tanken om 
ett objektivt kunskapsuniversum, bl.a. kritiseras S. R. Ranganathans och Melvil Deweys 

                                                                 
51 Wold-Karlsen 2000, s. 15.    
52 Hansson 1999, s. 31f. 
53 Hansson 1999, s. 32ff. 
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kunskapsteoretiska grund. Olson menar att ett objektivt, universellt och neutralt 
klassifikationssystem är omöjligt att skapa. Med ett poststrukturalistiskt54 perspektiv som 
grund liknar Olson kunskapsorganisation vid en makthandling: 
 

A poststructural perspective presupposes that realities are constructed by discourses which are 
contexts of individuals’ knowledges. By naming knowledge we put it into our contexts …Thus, 
our organization of knowledge is an act of power.55 
 

Vad det gäller det poststrukturalistiska perspektivet i studiet av klassifikationssystem skriver 
Hansson att det ”tillåter forskaren att inkludera en rad kontextuella och diskursiva aspekter på 
såväl systemets tillblivelse som struktur [e.k.]”.56 Olson introducerar dekonstruktion som en 
lämplig metodologi inom biblioteks- och informationsvetenskap:  
 

Deconstruction is a methodology with potential for library and information studies (LIS) 
for identifying and questioning underlying theoretical assumptions. Such assumptions may 
hinder both formal investigation and professional practice through their tacit acceptance 
and application. Deconstruction grows out of poststructuralism, a critical approach that 
accepts the existence of multiple truths and realities and, thus, rejects universal 
explanations [e.k.].57 
 

Därmed avvisas tanken på universella sanningar. Fler än en verklighet är möjlig – ”the 
emperor’s new clothes are only one possible reality”. 58 En annan forskare som betonar den 
kontextuella betydelsen vid utformande av klassifikationsystem är Birger Hjørland. 
Tillsammans med Albrechtsen efterlyser han ett paradigmskifte inom klassifikationsforskning 
i riktning mot en mer kulturell, social och historisk förståelse av kunskap, dess organisation, 
produktion och användning. 59 De förhåller sig starkt kritiska till den objektivistiska 
kunskapssynen:  
 

Information systems cannot be designed to serve each and all individual user’s many 
different projects and purposes. We agree that classification should reflect new 
developments both regarding interdisciplinary areas and regarding the identities in and 
relations between disciplines. Disciplines are not static or homogeneous. There is no neutral 
way to do this. A classification always reflects some values, priorities and views of what is 
classified and what goals the classification is intended to support [e.k.].60 

 
Således speglar klassifikationssystem vissa synsätt, värden och prioriteringar. Att 
klassifikationssystem inte kan vara objektiva hävdar även den kritiske klassifikationsforskaren 
A.C. Foskett som menar att de snarare bör ses som kulturella konstruktioner:  
 
                                                                 
54 Poststrukturalism kan inte betraktas som ett enhetligt begrepp, utan består av många olika synsätt på världen. 
Tanken på absolut kunskap och objektiva sanningar förkastas. Därmed omintetgörs synen på ett orubbligt 
kunskapsuniversum som grund för kunskapsorganisation. Hansson 1999, s. 37.  
55 Olson, Hope A. 1994, s. 72. Universal models: A history of the organization of knowledge. In Albrechtsen, 
Hanne & Oernager, Susanne eds. Knowledge organization and quality management: Proceedings of the Third 
International ISKO Conference 20-24 June 1994 Copenhagen, Denmark. O., är professor på School of Library 
and Information Studies på University of Alberta, Canada, där hon undervisar i bl.a. kunskapsorganisation, 
katalogisering, klassifikation, samt feminism och globalisering.  
56 Hansson 1999, s. 37.  
57 Olson, Hope A. 1997, s. 181. The feminist and the emperor’s new clothes: Feminist deconstruction as a critical 
methodology for library and information studies. Library & Information Science Research. 
58 Olson 1997, s. 181.  
59 Hjørland, Birger & Albrechtsen, Hanne 1999, s. 137. An analysis of some trends in classification research. 
Knowledge Organization. A., är verksam vid Centrum för mänsklig-maskinell interaktion, Risoe, Danmark, med 
speciell betoning på design och utveckling av klassifikationssystem. 
60 Hjørland & Albrechtsen 1999, s. 134.  
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Classification theorists have always emphasized the importance of the objective approach 
in the construction of classification schemes; the scheme should not reflect the prejudices 
of its maker, but should represent some kind of eternal and external truth. However, when 
one begins to examine almost any scheme it quickly becomes clear that, far from being 
objective, it is likely to reflect both the prejudices of its time and those of its author [e.k.].61 
 

Klassifikationssystem avspeglar sålunda författarens och sin tids fördomar. Detta resonemang 
ligger väl i linje med Brian Quinns tanke om svårigheten med att skapa klassifikationssystem 
fria från ideologiska fördomar. I en översikt av de senaste decenniernas forskning inom 
klassifikationsteori skriver han gällande utvecklingen av ett “absolute, general, universally 
valid classification scheme”:62  

 
Given this social basis of classification, it becomes difficult to create a universal 
classification system that is free of nationalistic or ideological biases. Often in such a 
system, socially acceptable concepts are given prominence in a hierarchy, while socially 
unacceptable ideas or terms are not. What was intended to be a universal scheme thus turns 
out to be a socially stratified hierarchy of knowledge that is permeated by ideological bias. 
Classifications are mirrors that reflect their time, place and society [e.k.].63 

 
Följaktligen återspeglar klassifikation sin tid och sitt samhälle. Quinn pekar på olika socialt 
influerade problem som uppstår i samband med skapandet av universella 
klassifikationssystem: 
 
– Klassifikationssystem med sina huvud- och underklasser baseras på en social koncensus vad det gäller synen 

på kunskap. Dock ser denna sociala koncensus olika ut i olika discipliner, i olika samhällen samt under olika 
historiska perioder. 

– Inte endast ämnenas inbördes hierarki är socialt influerad utan också valet av vilka ämnen som blir 
inkluderade i klassifikationssystemen.64  

 
Med dessa problem som utgångspunkt ämnar vi i vår studie undersöka hur den hierarkiska 
behandlingen av de skönlitterära genrebegreppens inbördes ordning i huvud- och undergenrer 
gestaltar sig, samt hur ämnet eller eventuell disciplin i respektive klassifikationsssystem 
förhåller sig till andra ämnen hierarkiskt för att kunna besvara frågan om det finns någon 
tydlig explicit eller implicit koppling till ett ideologikritiskt/institutionellt perspektiv. Utifrån 
detta är vår förhoppning att kunna skapa en förståelse för hur synen på kunskap gestaltar sig i 
de samhällen som de för studien aktuella klassifikationssystemen verkar i.  
 
Vad det gäller vilka ämnen som inkluderas i klassifikationssystem behandlar de två danska 
forskarna Bruhns och Heyerdahl-Jensen i sin artikel ”Kritisk klassifikation” denna 
ämnesproblematik. De identifierar tre teoretiska ”fel” rörande klassifikationssystem: 
 
– Underklassifikation. Konstruktörerna av klassifikationssystem låter bli att skapa klasser i systemet till icke 

önskade ämnen.  
– Proportionsförvrängning. Genom att prioritera upp samhällsmässigt obetydliga ämnen kan   

klassifikationssystemets konstruktörer förvränga världsbilden. 
– Fördomsfull kontext eller beteckning. Bruket av fördomsfulla uttryck som ämnesord. I klassifikationssystem 

kan ett ämnes placering i en viss kontext vara nedvärderande och fördomsfull. 65  
                                                                 
61 Foskett, Antony, Charles 1971, s. 117. Misogynists all: A study in critical classification. Library Resources & 
Technical Services. F., f. 1926.  
62 Quinn, Brian 1994, s. 142. Recent theoretical approaches in classification and indexing. Knowledge 
Organization. Q., är verksam inom biblioteks- och informationsvetenskap vid University of Illinois, USA. 
63 Quinn 1994, s. 143.  
64 Quinn 1994, s. 143.  
65 Bruhns, Svend & Heyerdahl-Jensen, Inger 1989, s. 168. Kritisk klassifikation. Ingår i Harbo, Ole & Kajberg 
Leif red. Orden i papirerne: en hilsen til J.B. Friis-Hansen. 
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Vi kommer i vår analys undersöka om något/några av dessa tre teoretiska problem återfinns. 
Genom att söka identifiera teoretiska ”fel” av detta slag kan man sägas sträva efter att 
uppenbara explicit eller implicit uttryckta ideologiska tendenser i klassifikationssystem.  
Att ett ämnes placering i en viss kontext kan vara fördomsfull eller nedvärderande visar Siv 
Wold-Karlsen i sin artikel ”Det kvinnliga folkbiblioteket” där hon analyserar den 6:e 
upplagan av SAB-systemet. Enligt Wold-Karlsen präglas systemet av en manlig snedvridning, 
där kvinnorna behandlas som grupp, ”som om vi vore ett socialt problem som bör åtgärdas, 
medan män, som grupp, får representera det normala och normgivande”. 66 Exempelvis 
behandlas mannen som norm i huvudavdelningen Oha. Arbete och arbetsmarknad, medan 
barn och ungdom, kvinnor, hemarbetare, handikappade, äldre och invandrare förpassas till 
underavdelningen Ohaf. Särskilda grupper av arbetstagare.67 I den senaste upplagan av 
systemet är uppställningen densamma. Ett annat exempel på samma problematik finner vi hos 
den tidigare nämnda Hope A. Olson. Hon har intresserat sig för problem som rör 
marginalisering av vissa underprivilegierade samhällsgrupper i DDC. I sina analyser visar hon 
hur Deweys cartesianska68 kunskapsteori leder till en strävan efter att finna den enhet som 
döljer sig bakom tillvarons brokiga uttryck. Detta får som konsekvens att en normbildning 
sker i skapandet av DDC-systemet. Denna normbildning äger rum utifrån den kontext som 
Dewey verkade i; en amerikansk, manscentrerad medelklassdiskurs som dominerade i det 
amerikanska samhället under andra hälften av 1800-talet. Till följd av detta placeras ämnen 
och fenomen som inte passar in i denna diskurs långt ner i systemets hierarki och 
marginaliseras därmed. 
 

Dewey accepts that universality and reason are necessary to make sense of chaotic diversity. He 
seeks to impose a universal language of classification on information characterized by 
mainstream Western scholarship. The resulting marginalized Others typically include non-
Christian religions, non-European languages, and religions and countries with the least 
geopolitical influence.69  

 
Således sätts marginaliserade ämnen och fenomen ihop i breda kategorier som icke-kristna 
religioner och icke-europeiska språk. Olsons analyser av marginaliserade grupper i DDC 
ligger i linje med A. C. Fosketts reflektion kring Deweys syn på religion:  
 

When Dewey mentioned religion, he did indeed mean the Christian religion; and he therefore 
made no attempt to give a specific place in his scheme for the latter, since it was equivalent to 
the general heading. Other religions were consigned to a brief limbo, adequate for their triviality. 
… what is perhaps not quite so widely realized is that this kind of prejudice permeates many 
other areas in the Dewey Decimal Classification, and is also commonplace in other schemes 
[e.k.].70 

 
Ett område som enligt Foskett i synnerhet genomsyras av fördomar är behandlingen av 
kvinnan i DDC.71 Likson Foskett ägnar sig Olson speciellt åt DDC-systemets marginalisering 
av kvinnan och båda kommer fram till ett liknande resultat. Olson visar hur kvinnan i DDC 
fram till den sjuttonde upplagan av systemet (1965) placeras i underavdelning Woman’s 
position and treatment, innehållande bl.a. ämnen som kvinnors politiska rättigheter. Denna 
underavdelning placeras hierarkiskt långt ner i huvudavdelningen Customs Popular life 
                                                                 
66 Wold-Karlsen, Siv 1989, s. 14. Det kvinnliga folkbiblioteket. Bibliotek i samhälle. 
67 Wold-Karlsen 1989, s. 14.  
68 Cartesianis m, benämning på idéer och filosofiska läror som uppstod i René Descartes efterföljd.  
69 Olson 1996, s. 306.  
70 Foskett 1971, s. 117f.  
71 I en senare artikel analyserar Foskett de tre systemen UDC, DDC samt LCSH (Library of Congress Subject 
Headings), med fokus på behandlingen av kvinnan. Foskett, A. C. 1984. Better dead than read: Further studies in 
critical classification. Library Resources & Technical Services. 
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mellan Etiquet och Gipsies Nomads Outcast races. Som andra klassifikationssystem bygger 
DDC på principen att närbesläktade ämnen bör placeras bredvid varandra. Placeringen 
bredvid Etiquet trivialiserar kvinnofrågan och placeringen bredvid Gipsies Nomads Outcast 
races ger en indikation om att kvinnan ses som en marginaliserad grupp.72  
 
Även SAB-systemet har kritiserats för dess marginalisering av kvinnan. Sett ur ett 
feministiskt perspektiv ställer sig professor Maj Klasson mycket kritisk till SAB-systemets 
syn på kunskap. Hon skriver: ”The libraries have by tradition a very hierarchical system that 
correspond to patriarchal traditions and is built on the male individual as a norm.”73 Ett annat 
sätt att undersöka klassifikationssystems ideologiska tendenser som nyttjats av Klasson är att 
jämföra olika system med varandra. Utifrån ett ideologikritiskt perspektiv analyserar hon i en 
komparativ studie huvudavdelningarna i SAB, DDC och klassifikationssystem från Kina, 
Polen och det forna Östtyskland. Genom att jämföra de respektive klassifikationssystemens 
huvudavdelningar med varandra framstår de ideologiska skillnaderna mycket tydligt. Klasson 
konstaterar gällande SAB-systemet: “The Swedish SAB is a system with a humanistic 
signature and the knowledge organisation built on the world view of idealism as a concept of 
the world.”74 Vad det gäller de östliga klassifikationssystemens kunskapssyn genomsyras de 
enligt Klasson av Karl Marx’ tänkande:  
 

I assume that Marx’ materialistic concept of history within reason ought to be reflected in the 
official norms in society on how to classify knowledge. At libraries in eastern countries, in 
Marxist or former East block socialistic countries, the classification systems reflect the official 
norms.75 

 
Den kanadensiske forskaren Allan Wilson har utifrån ett ideologikritiskt perspektiv gjort en 
liknande komparativ studie av huvudavdelningarna i de två amerikanska 
klassifikationssystemen DDC och LCC samt i det sovjetiska BBK. Liksom Klasson jämför 
han icke-marxistiska klassifikationssystem med system som härrör från länder som har eller 
har haft en öppen marxistisk- leninistisk samhällsstruktur. Wilson pekar på mycket tydliga 
ideologiska skillnader mellan de amerikanska systemen och det sovjetiska genom att ställa de 
olika systemens huvudavdelningar mot varandra. De förstnämnda systemen har ämnena 
religion och filosofi som inledande avdelningar medan det sistnämnda systemet har marxism-
leninism och naturvetenskap. Han skriver om det sovjetiska BBK: 
 

The main classes reflect the Soviet belief in the scientific ordering of society, most classes are 
named a science. The first place in the classification is reserved for Marxism-Leninism since it is 
considered as a science concerned with the general laws of nature, society and thinking, a 
method of scientific cognition of the world. … The Soviets are the first to admit that their 
scheme is an ideological device intended for the political education of the masses.76  
 

                                                                 
72 Olson 1994.  
73 Klasson 1996, s. 11. Scripted knowledge, knowledge organisation and the adult information user. Svensk 
Biblioteksforskning. Klasson, Maj 1995, s. 24. Knowledge organisation as a mirror of society. In Klasson, Maj 
et.al., eds. Social Change and adult education research: Adult education research in Nordic countries 1994. K., 
är professor vid Bibliotekshögskolan i Borås och vid Centrum för forskning inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, Göteborgs universitet.  
74 Klasson 1996, s. 10; Klasson 1995, s. 23.  
75 Klasson 1995, s. 26.  
76 Wilson, Allan 1992, s. 395. The hierarchy of belief: Ideological tendentiousness in universal 
classification. In Williamson, Nancy J. & Hudon, Michèle eds. Classification research for knowledge 
representation and organization: Proceedings of the 5th international study conference on classification 
research, Toronto, Canada, June 24-28, 1991. 
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Dessa komparativa studier ger en antydan om att klassifikationssystem som vid en ytlig 
betraktelse kan te sig objektiva och sakna en bakomliggande ideologisk färgning i själva 
verket på en explicit eller implicit nivå speglar en bakomliggande samhällsideologi. Även vi 
gör en komparativ analys av genrebegreppets behandling i de för studien aktuella 
klassifikationssystemen ur ett ideologikritiskt perspektiv. Vi ämnar således undersöka om 
olika ideologiska skillnader kan urskiljas genom att jämföra hur genrebegreppet behandlas i 
respektive system. Med en komparativ ansats kan vi nå upplysning om ”den samhällsbild som 
kommer till oss som läsare av dessa system som en text”. 77  
 
Ett annat sätt är att som den kanadensiske forskaren Bernd Frohmann använda sig av ett 
allmänt socialkonstruktivistiskt78 perspektiv som en metodologisk utgångspunkt för en 
ideologikritisk analys av klassifikationssystem. Frohmann har framför allt fokuserat sitt 
intresse på Melvil Dewey och hans klassifikationssystem. I sin analys av systemet har han 
nyttjat det socialkonstruktivistiska perspektivet. Fördelen med ett sådant perspektiv är enligt 
Frohmann möjligheten att utifrån enskilda studier dra mer allmängiltiga slutsatser vad det 
gäller samspelet mellan ett samhälle och klassifikationssystems sätt att organisera kunskap. 
Han betonar vikten av att studera klassifikationssystem utifrån dess kontextuella och sociala 
sammanhang och talar för diskursanalys som en fruktbar metod för analys av 
klassifikationssystemens ideologiska och sociala natur.79 Hansson skriver om Frohmann:  
 

…Frohmann tillhör de biblioteks- och informationsvetenskapliga forskare som tagit sig an 
frågor som rör universella klassifikationssystems diskursiva och ideologiska karaktär med störst 
djup och allvar, inte minst genom att söka och visa hur olika teoretiska ansatser som frigör sig 
från en traditionellt positivistiskt och empiristiskt orienterad vetenskapssyn förmår blottlägga 
meningsfulla strukturer och relationer inom systemen samt mellan dem och deras sociala 
kontexter [e.k.].80 
 

Frohmanns ansats är även av intresse för vår studie där vi utifrån studiet av behandlingen av 
det enskilda genrebegreppet hoppas kunna dra mer generella slutsatser om de respektive 
klassifikationssystemens ideologiska/institutionella natur. Med Frohmann avslutar vi tidigare 
forskning inom fältet för kritisk klassifikationsforskning och ämnar i det följande redogöra för 
våra metodologiska utgångspunkter vid utförandet av den konkreta analysen. 

3. Metodologiska utgångspunkter och avgränsningar 
 
Efter att ha presenterat de teoretiska perspektiv som ligger till grund för vår analys så ämnar 
vi nu belysa utgångspunkterna för vårt tillvägagångssätt i analysen. Studiens metodologiska 
utgångspunkter tas, liksom de teoretiska i synen på behandlingen av det skönlitterära 
genrebegreppet i respektive klassifikationssystem som en spegel av sin samtid. De metodval 
som gjorts är direkt avhängiga undersökningens syfte och frågeställningar.  
 

                                                                 
77 Hansson 1999, s. 40.  
78 Socialkonstruktivism, teori som gör gällande att såväl det enskilda jaget som de samhälleliga strukturerna är 
produkter av mellanmänsklig interaktion. Åsikten radikaliseras ibland till att hävda att all kunskap över huvud 
taget är en social konstruktion och därmed saknar grund i objektiva observationer eller en oberoende yttervärld.            
79 Frohmann, Bernd 1994. Discourse analysis as a research method in library and information science. Library & 
Information Science Research. F., är professor i informations- och mediastudier vid University of Western 
Ontario i Kanada. 
80 Hansson 1999, s. 39.  
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För den första delen av studien har vi som strategi/metod valt en form av begreppsanalys81 
och till själva den empiriska undersökningen använder vi en komparativ82 ansats. För den mer 
deskriptiva delen av den empiriska undersökningen, där vi ämnar undersöka vilket 
förhållningssätt som uttrycks i de två aktuella klassifikationssystemen ifråga om behandlingen 
av det skönlitterära genrebegreppet har vi som metodologisk utgångspunkt valt Tor 
Henriksens strukturella modell. För den del av den empiriska undersökningen som i stort 
kräver en tolkande ansats har vi som ett komplement valt Ricoeurs kritiska hermeneutik för 
att analysera den ideologiska nivån. Således kommer studien att ske på en konceptuell nivå, 
när vi ska undersöka vilka skönlitterära genrebegrepp som finns implementerade i de aktuella 
klassifikationssystemen och på en ideologisk nivå då vi främst använder det 
ideologikritiskt/institutionella perspektivet, dock även i kombination med ett feministiskt 
perspektiv, då de ofta kopplas samman inom kritisk klassifikationsforskning. Dessutom om 
man med en semantisk nivå menar det omfattande studiet av språkliga uttrycks innehållssida 
över huvud taget kan även en sådan nivå räknas in, då vi i begreppsanalysen kommer att 
belysa genrebegreppets olika innehållsliga betydelser samt närliggande begrepps innebörd. 
Nu följer först en genomgång av begreppsanalys som strategival, därefter går vi igenom 
Henriksens strukturella modell plan för plan, efter en kort inledning och historik, vidare tar vi 
upp hermeneutik som metod/strategi och preciserar slutligen med Ricoeurs kritiska 
hermeneutik, som är vårt specifika val.    

3.1 Begreppsanalys 
För att få den nödvändiga baskunskapen inför den empiriska delen av studien då vi ska 
avhandla hur det skönlitterära genrebegreppet behandlas i klassifikationssystemen SAB och 
DDC har vi alltså valt att genomföra en begreppsanalys som strikt kommer att begränsas till 
begreppet genre i sig och dess närstående begreppsrelationer. Det är således ingen 
begreppsanalys i generell bemärkelse med ett fackområdes hela begreppssystem för analys, 
utan det kommer att handla om ett snävt begränsat urval, som redan påpekats. Det är främst 
begreppen genre, diskurs, intertextualitet, register och texttyp som vi ämnar ställa i fokus för 
ett närmare studium. Att vi har en klar och tydlig avgränsning vad det gäller begreppen 
kommer inte att hindra oss från att överskrida disciplingränser. Det är enligt vår bedömning 
nödvändigt att belysa genrebegreppet, tillsammans med närstående begrepp, inom flera 
ämnesområden, för att få en helhetsförståelse av det gränsöverskridande och svårgreppbara 
begreppet och dess komplexa relationer till nära associerade begrepp. Eftersom en 
begreppsanalys med fokus på genrebegreppet i hög grad är historiskt beroende, då det har 
antika anor, har vi för avsikt att använda oss av professor Anders Petterssons indelning av 
begreppet. Det innebär en uppdelning i tre kategorier: det traditionella genrebegreppet, det 
kommunikativa genrebegreppet och klassifikationsgenrebegreppet. Intentionen är att redogöra 
för dessa kategorier i avsnitt 4.1 Genrebegreppet i historisk belysning och som ett verktyg 
försöka tillämpa indelningen i följande avsnitt 4.2 Genrebegreppet – olika definitioner och 
begreppsrelationer.  

3.2 Strukturell modell 
Vi kommer nedan att redovisa Tor Henriksens strukturella modell som den presenteras i 
Description of indexing languages: a structural model, men det är främst de fyra planen 

                                                                 
81 Se Österberg, Hans 1979. Hierarkisk begreppsanalys: ett hjälpmedel vid undersökning av komplexa 
forskningsproblem.  
82 Se Denk, Thomas 2002. Komparativ metod – förståelse genom jämförelse. Denk, Thomas, bitr.  
universitetslektor i statsvetenskap på Karlstads universitet. 
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tillsammans med den generiska relationen från idéplanet och dess formalisering hierarkiskt på 
verbalplanet som blir aktuell för studien. Att vi bara kommer att använda oss av den generiska 
relationen är en följd av att de två klassifikationssystemen SAB och DDC i grunden är 
analytiska och att man har valt en hierarkisk uppställning av systemen. 83 

3.2.1 Historia 
S. R. Ranganathan skriver i sin Prolegomena to library classification om nödvändigheten av 
att inom klassifikationsteori skilja mellan ett idéplan, ett verbalt plan samt ett notationsplan. 84 
Enligt Hansson såg Ranganathan de grundläggande disciplinerna, som utgjorde basstrukturen 
i hans klassifikationssystem som något för evigt givet och oföränderligt och delade in dem i 
de tre ovan nämnda planen. 85 Tor Henriksen har i sin vidareutveckling av Ranganathans teori 
tagit fasta på användbarheten av att inom klassifikationsteori skilja mellan dessa plan. 
Emellertid utvecklades denna teori när katalogkortet och det tryckta bladet var de enda 
mediala uttrycksformerna. Dagens mediala mångfald har gjort att Henriksen lagt till ett fjärde 
plan – mediumplanet – till Ranganathans tre plan. Denna modell presenterade Tor Henriksen 
första gången 1975 på konferensen för klassifikationsforskning i Bombay. Sedan har den 
kommit att användas i undervisning och forskning inom biblioteks- och informations-
vetenskap främst i Norge. Detta nya sätt att dela in klassifikation och arbeten om 
indexeringsspråk har sitt ursprung i den strukturella lingvistiken, där Ferdinand de Saussure86 
i början på seklet skiljde mellan uttryck och innehåll. Den danske lingvisten Louis 
Hjelmslev87 har senare ytterliggare delat in dessa två sidor av språket i form och substans. 
Likaså har den franske semiotikern Roland Barthes88 verk varit till stor nytta. Dessa teoriers 
grundläggande antagande är dels att indexeringsspråk med fördel kan betraktas som språk 
eller närmare bestämt något som har en inneboende lingvistisk struktur. Dels att det 
lingvistiska synsättet ger bra redskap för analys och beskrivning av indexeringsspråk. Dock 
menar Henriksen att modellen – precis som alla modeller som härrör från den strukturella 
lingvistiken – också har sina begränsningar. Den största svagheten ligger i att modellen inte 
tar hänsyn till den pragmatiska aspekten av indexeringsspråken, exempelvis användning inom 
praktisk klassifikation, indexering och lagring, dess betydelse för undervisningen inom 
biblioteks- och informationsvetenskap samt dess effekt på biblioteken och bibliografiska 
tjänster. När beslut ska fattas är det trots allt de pragmatiska aspekterna som ofta anses vara 
viktigare än de rent teoretiska.89  
 
I det följande redovisar vi för de fyra olika plan som ryms inom den strukturella modellen, 
plan vi kommer att använda som arbetsredskap i vår analys av hur det skönlitterära 
genrebegreppet behandlas i respektive kla ssifikationssystem. Vad det gäller idéplanets 
indelning i olika logiska relationer ämnar vi i vår analys som påpekats främst titta på den 
generiska relationen. 

                                                                 
83 Se punkt 2, under rubrik 3.2.3 Det verbala planet. 
84 Ranganathan, S. R. 1989, s. 328. Prolegomena to library classification. 
85 Hansson 1996, s. 26. 
86 Saussure, Ferdinand de 1857-1913, är en av de stora nydanarna inom språkvetenskapen. Med sin idé att 
språkvetenskapen var en del av en vidare vetenskap som skulle studera alla slags tecken har han haft stor 
betydelse för strukturalistiska riktningar i andra vetenskaper som litteraturvetenskap, antropologi och psykologi.  
87 Hjelmslev, Louis 1899-1965, arbetade med att utveckla en språkteori som har kommit att kallas glossematik.  
88 Barthes, Roland 1915-80, kritiker och professor i litteratursemiologi, behandlar i sina strukturalistiska och 
semiotiska arbeten skilda kulturella fenomen, t.ex. litteratur, mode m.m., som system av tecken.    
89 Henriksen, Tor 1998. Description of indexing languages: a structural model. [2004-03-10]. H., rektor 
emeritus för Statens bibliotek- och informationshögskola i Oslo och fram till 2004 vetenskaplig ledare (associate 
professor) vid Bibliotekshögskolan i Borås. 
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3.2.2 Idéplanet 
“The very purpose of library classification is to arrange ideas in a helpful sequence. 
Therefore, the Idea Plane is the most vital plane. It is the controlling plane [e.k.].”90 Detta 
citat av Ranghanathan visar vilken betydelse han tillskriver idéplanet. I Henriksens 
strukturella modell består idéplanet av olika begrepp och deras inbördes relation. I modellen 
går han inte djupare in på begreppets natur utan accepterar att det är en enhetlig idé som kan 
namnges på det verbala planet.91 Begreppens relation till varandra kan ta sig olika former. 
Henriksen kallar dessa relationer för logiska och urskiljer bl.a. den generiska relationen som 
enligt Grauballe et al. uttrycker relationer mellan begrepp av samma slag (samma 
begreppskategori),92och är lätt att urskilja genom ”något/alla testet”, där alla A är B och några 
B är A. Den kan definieras som en relation mellan två begrepp där syftet med ett av 
begreppen inkluderar syftet med det andra begreppet och åtminstone ett avgränsande 
karaktärsdrag. Enligt Henriksen är detta kanske den viktigaste relationen vid konstruktion av 
indexeringsspråk.93 I Thesaurus construction and use finner vi ett belysande exempel på 
”något/alla testet”: 
 

¦           NÖTKÖTT         á    
Något                            Alla      
â           KALVKÖTT      ¦  
 

Diagrammet visar att några medlemmar av klassen ”Nötkött” är ”Kalvkött” medan alla 
”Kalvkött” oavsett kontext är ”Nötkött”. 94 Övriga relationer som Henriksen tar upp är 
attributiv relation, den instansa relationen, partitiv relation, även kallad del/helhetsrelation, 
samt associativ relation. 

3.2.3 Det verbala planet 
Låt oss nu titta på den formella delen av indexeringsspråket. Ranganathan skriver om det 
verbala planet:  

As documentalists, we have to be interested both in the Idea Plane and in the Verbal Plane. In 
our case, it is the Verbal Plane that we meet with first. The idea Plane has to be encountered 
only thereafter.95  
 

Henriksen menar att det är på idéplanet som råmaterialet bearbetas, dvs. namn ges till de 
begrepp som identifierats på detta plan. Begreppen formateras till termer på det verbala 
planet. Genom uppfyllandet av vissa kriterier som mer lättförståelig eller mer använd term 
anses oftast en term vara en bättre lämpad sökterm än andra termer. Termen behandlas som en 
föredragen term vilket innebär att den erhåller en framträdande plats i klassifikationssystemet. 
De termer som inte anses vara lika betydelsefulla kan behandlas som posttermer. Relationen 
mellan den föredragna söktermen och de andra termerna kallas en ekvivalent relation96 som är 
en formell relation utan ursprung i idéplanet. De identifierade relationerna på idéplanet måste 
förkastas eller formaliseras, och delas in i två huvudkategorier: analytiska och syntetiska: 
                                                                 
90 Ranganathan 1994, s. 61. Memorabilia Ranganathan . 
91 Henriksen 1998. [2004-03-10].  
92 Grauballe et al. 1998, s. 45. 
93 Henriksen 1998. [2004-03-10]. 
94 Aitchison et. al. 2000, s. 57. 
95 Ranganathan 1994, s. 61.  
96 Ekvivalent relation är enligt Aitchison et al. en relation mellan föredragna och icke-föredragna termer där två 
eller flera termer betraktas som refererande till samma begrepp. Den föredragna termen är den som valts för att 
representera begreppet i index, medan den icke-föredragna termen/termerna är den/de inte utvalda. Aitchison et 
al. 2000, s. 50. 
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1. De analytiska relationerna härrör i de flesta fall från idéplanets generiska och partitiva relationer, och 

omformas till hierarkiska relationer på det verbala planet. 
 
2. De syntetiska relationerna formaliseras inte i indexeringsspråket men kan skapas explicit på 

indexerings/klassifikationsnivån, precis som komplexa meningar eller ord i ett naturligt språk. Genom 
en sådan procedur kan de flesta slags formella relationer konstrueras. 

 
De generiska relationerna omformas som påpekats ovan till hierarkiska relationer på det 
verbala planet, alternativt omformas de till ekvivalenta relationer (upwards posting)97 eller 
”försvinner” helt. I de fall då de generiska relationerna på idéplanet omformas till hierarkiska 
relationer på det verbala planet tyder det enligt Henriksen på ett välutvecklat indexeringsspråk 
som möjliggör mycket specifik klassifikation och indexering. Om de har en tendens att 
försvinna så har vi däremot att göra med ett enklare indexeringsspråk – ofta refererade till 
som brett klassifikationssystem eller makrotesaurus.  

3.2.4 Notationsplanet  
The main function of the Notational Plane is to implement the decisions of the Idea Plane. In this 
sense, the Idea Plane is the Master and the Notational Plane is the Servant. … The notational 
plane may then assume the delicate role of remembrancer and tell the idea plane, I only remind 
you, my Lord, I do not instruct you …98 

 
Notationsplanets huvudsakliga syfte är enligt Henriksen att förse termerna på det verbala 
planet med en uttrycksform. Notationen99 eller noggrannare sagt notationssystemet innehåller 
en så kallad bas: ett ”alfabet” och regler för dess tillämpning. Mnemoteknik (eng. 
mnemonics), dvs. minneshjälp, är ett utmärkande drag för notationssystem. Ranganathan 
skriver i sin Elements of library classification om begreppet och menar att en enhet måste 
representeras av samma siffra eller grupp av siffror oberoende av i vilken klass den 
förekommer.100 Notationens längd fastställs bl.a. genom mnemoteknik, där samma 
notationssymbol alltid används för att beteckna samma ämne, vilket typiskt utgör en syntetisk 
aspekt. Ett klassifikationssystem som använder sig av bokstavsnotation har möjlighet att 
bruka en så kallad ”litterär notation” baserad på ett ämnes initiala bokstav. Dock kan detta 
skapa en falsk förväntan hos användaren. I BBC betecknar t.ex. B fysik och E biologi. 101 
Enligt traditionellt sätt att utforma klassigna ska de vara så expressiva som möjligt såväl vad 
det gäller de relationer som skapas genom syntes som hierarkiska relationer. Detta resulterar 
ofta i ganska långa signa, och idag är det allmänt vedertaget att en notations syfte är att ge 
korta och lättlästa signa.102 Ett annat ämne väl värt att beakta är hur notationsbasens karaktär 
är beskaffad. Somliga klassifikationsexperter föredrar enklast möjliga bas, vilket lett till 
användandet av det latinska alfabetet eller arabiska siffror. Andra menar däremot att en 
                                                                 
97 Upwards posting är en teknik som behandlar smalare termer som om de var likvärdiga de bredare termerna, 
snarare än en typ (species) av dem. Aitchison et al. 2000, s. 53. 
98 Ranganathan 1994, s. 61f.  
99 Notation betecknar en kod som läggs till ämnen för att fastställa deras inbördes ordning. Rowley & Farrow 
2000, s. 205. 
100 Ranganathan, S.R. 1998, s. 44. Elements of library classification. När ett notationssystem innehåller signa 
eller koder som upprepas på olika ställen med samma betydelse underlättas inlärningen av systemet. I de system 
som använder bokstäver finner man två varianter av mnemoteknik: ”litterärt minne”, där varje ämne 
representeras av en bokstav som härstammar från ämnesordet, exempelvis F för Fysik och K för Kemi, och 
”syllabisk notation”, där man uttalar bokstavskombinationen som ett ord. Benito 2001, s. 119. 
101 Rowley & Farrow 2000, s. 207. 
102 Syftet med en expressiv notation är att visa hur klasshierarkierna är uppbyggda. En notation som strävar efter 
att visualisera en hierarki kallas exp ressiv eller hierarkisk notation. Motsatsen till expressiv notation är icke -
hierarkisk eller ordinär notation, som tillförsäkrar kortare klassigna. Aitchison et al. 2000, s. 78f. 
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blandad bas kan accepteras om fileringsordningen103 är enkel. En lång bas som det latinska 
alfabetet leder till korta klassigna och en kort bas som de arabiska siffrorna leder till långa 
klassigna.104 Hospitality – som tillåter ett system att växa och införliva nya ämnen är en viktig 
notationskvalité.105 Ranganathan skriver om begreppet hospitality:  
 

The notation of a scheme of classification must be such that as a class is subdivided further and 
further the resulting subclasses in the chain each get a distinctive class number, so that these 
class numbers preserve their proper filiatory sequence.106  

 
Genom att göra indexeringsspråket analytiskt/syntetiskt kan man uppnå kravet på hospitality. 
Dock är många indexeringsspråk fortfarande starkt enumerativa. Lösningen är i dessa fall dels 
att förse systemet med ”öppningar” för nya ämnen, dels att tillåta utbyggnad i slutet av 
klassifikationskedjorna. Det sistnämnda löser problemet med nya specifika ämnen. Som 
Henriksen skriver så prioriterar ett bra notationssystem sitt huvudsakliga syfte: att upprätthålla 
den etablerade ordningen på det verbala planet och uttrycka det med kortast möjliga signa.107 

3.2.5 Mediumplanet  
Vad det gäller det fjärde och sista planet – mediumplanet – är det enligt Henriksen i egentlig 
mening inte att betrakta som en strukturell del av indexeringsspråket, utan snarare som dess 
expressiva innehåll eller material. En faktor som Henriksen anser värd att beakta är rent 
perceptuella mönster, som t.ex. användandet av interpunktion efter de tre inledande siffrorna i 
en notation i DDC. Denna interpunktion har ingen motsvarighet när det gäller de andra tre 
planen. I det följande ämnar vi presentera vår tredje metodologiska utgångspunkt, nämligen 
hermeneutiken.  

3.3 Hermeneutik  
”Hermeneutics can loosely be defined as the theory or philosophy of the interpretation of 
meaning [e.k.].”108 
 
Försöken att klargöra vad förståelse och tolkning är går under namnet hermeneutik som 
ursprungligen kommer från grekiskan och betyder utläggnings- eller förklaringskonst.109 
Sålunda är hermeneutiken en filosofisk vetenskapsteori som särskilt belyser förståelse- och 
tolkningsbegreppet.110 Hansson skriver: 

 
Begreppet hermeneutik har sitt ursprung i grekiskans hermeneuein, att tolka, och har som 
vetenskaplig metod utvecklats i olika faser sedan början av 1500-talet då regler för tolkning av 

                                                                 
103 Med telefonkatalogen som exempel utgörs fileringsordningen av den alfabetis ka ordningen, medan 
citeringsordningen utgörs av Efternamn – Förnamn. Man brukar skilja dessa åt genom benämningen vertikal 
(fileringsordningen) respektive horisontell (citationsordningen) ordning. Mills, Jack & Broughton, Vanda 1977, 
s. 42. Bliss Bibliographic Classification. 
104 Henriksen 1998. [2004-03-10]. 
105 Aitchison et al. 2000, s. 80. 
106 Ranganathan 1998, s. 36. 
107 Henriksen 1998. [2004-03-10]. 
108 Bleicher, Josef 1980, s. 1. Contemporary hermeneutics. 
109 Gilje, Nils & Grimen, Harald 1992, s. 176f. Samhällsvetenskapernas förutsättningar. G., f. 1947, professor i 
filosofi, tjänst vid Senter for Vitenskapsteori, i Bergen, Norge. G., är forskningsledare vid sektionen för 
medicinsk antropologi, vid universitetet i Oslo, men även professor i vetenskapsfilosofi vid Universitetet i 
Bergen, Norge.   
110 Hjørland 1995, s. 150 
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bibliska, teologiska och klassiskt humanistiska texter sattes upp i syfte att nå den sanna 
meningen i deras innehåll.111  

 
Senare utvidgades metoden till att även innefatta andra typer av texter, emellertid handlar det 
fortfarande om att tolka verkligheten. Som citatet ovan antyder har hermeneutiken sina 
idéhistoriska rötter i renässansen i två parallella, delvis samverkande riktningar: det 
humanistiska studiet av antika klassiker och den protestantiska bibelanalysen. 
Utgångspunkten är således texttolkning, exegetik.112  
 

… hermeneutics … owing its appearance to the Catholic-Protestant debate about the authentic 
text of the Bible, … It received its philosophical depth and theoretical relevance from Hegel’s 
philosophy with reference to the objectivization of Spirit and the process of history.113 

 
En grundtanke inom hermeneutik är att vår förståelse och därmed tolkning alltid sker mot 
bakgrund av vissa förutsättningar. Vi möter aldrig världen på ett objektivt sätt. Den tyske 
filosofen Hans-Georg Gadamer114 skapade begreppet förförståelse för att uttrycka sådana 
förutsättningar. Förförståelse är ett nödvändigt villkor för att förståelse överhuvud taget ska 
vara möjligt. Den karakteriseras av en mer eller mindre stor medvetenhet och är dessutom 
reviderbar, dvs. den kan förändras i mötet med världen och vid nya erfarenheter.115 Således 
spelar vår förförståelse roll hur vi tolkar behandlingen av det skönlitterära genrebegreppet i de 
för studien aktuella klassifikationssystemen.  
 
Ett av de gemensamma drag för de metodologier (däribland hermeneutik) som börjar bli 
vanligare inom biblioteks- och informationsvetenskap är betonandet av det sociokulturella 
sammanhang inom vilket de studerade institutionerna eller processerna verkar.116 Således 
intar kontext en central plats inom hermeneutik, meningsfulla fenomen är endast förståeliga i 
det sammanhang eller den kontext som de uppträder i. Kontext ger fenomen en bestämd 
mening och utgör grunden för att en förståelse av dem ska kunna uppnås. Därför måste 
forskaren placera in fenomen i en kontext för att kunna utläsa den mening de kan ha.117 För att 
i vår studie kunna skapa en förståelse av genrebegreppets behandling i de respektive 
klassifikationssystemen måste vi placera in begreppet i det sammanhang som det uppträder i. 
Utan ett sammanhang har behandlingen av genrebegreppet knappast någon bestämd mening. 
Hur en kontext ska behandlas i vetenskapliga undersökningar är dock ett komplicerat och ofta 
förbisett problem inom biblioteks- och informationsvetenskap.118 Brenda Dervin skriver i sin 
artikel ”Given a context by any other name” att  ”there is no term that is more often used, less 
often defined, and when defined defined so variously as context”. 119  Hon talar om olika sätt 

                                                                 
111 Hansson 1999, s. 65. 
112 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj 1994, s. 115. Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 
metod. Exegetik (av grek.  'förklarande'), metodisk uttolkning av text. Termen används särskilt om 
bibelvetenskap. A., f. 1956 i Olofström, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet. S., professor i 
företagsekonomi vid Stockholms universitet. 
113 Benediktsson, Daniel 1989, s. 209. Hermeneutics: Dimensions toward LIS thinking. Library and Information 
Science Research.  
114 Gadamer, Hans-Georg, 1900-2002, tysk filosof, professor. G:s mest betydelsefulla insats gällde den historiska 
och litterära förståelsens problem. Han hävdade att absolut objektivitet vid tolkning av kulturella företeelser 
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115 Gilje & Grimen 1992, s. 187f.  
116 Hansson, Joacim 1998, s. 13f. Om folkbibliotekens ideologiska identitet: En diskursstudie. 
117 Gilje & Grimen 1992, s. 188f.  
118 Hansson 1998, s. 14.  
119 Dervin, Brenda 1997, s. 13f. Given a context by any other name: methodological tools for taming the unruly 
beast. In Vakkari, Pertti & Savolainen, Reijo eds. Information seeking in context. D., professor vid School of 
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att närma sig kontextproblematiken inom biblioteks- och informationsvetenskap, varav det 
textanalytiskt hermeneutiska har fått allt större uppmärksamhet i takt med att forskningsfältets 
närmande till olika humanistiska ämnen har ökat. Det textanalytiska hermeneutiska sättet att 
närma sig kontexten ligger även i linje med vår studies syfte och nyttjas som ett 
tillvägagångssätt i analysen. 
 
Det kanske viktigaste begreppet inom hermeneutiken är den s.k. hermeneutiska cirkeln, som 
pekar på sambandet mellan det som ska tolkas, förförståelsen och det sammanhang som det 
måste tolkas i. 120 Innebörden i den hermeneutiska cirkeln är att gestalta den grundläggande 
uppfattningen att meningen i en text endast kan förstås genom en dialektisk process mellan 
dess helhet och dess olika delar. Delarna kan endast förstås i ljuset av den helhet som de ingår 
i och helheten kan endast förstås genom en förståelse för dess olika delar.121  
 

Generellt kan vi säga att ’den hermeneutiska cirkeln’ betecknar det förhållandet att all forskning 
består av ständiga rörelser mellan helhet och del, mellan det vi ska tolka och den kontext som 
det tolkas i, eller mellan det vi ska tolka och vår egen förförståelse.122 

 
Detta cirkulära närmande av texten syftar till att leda fram till en djupare förståelse av texten. 
Denna ständiga rörelse mellan helhet och del kan även appliceras på ett klassifikationssystem. 
Om man som Hansson betraktar klassifikationssystemet som en text:  
 

… framträder bilden av en helhet tydligt, en helhet som inte är möjlig att se om varje del 
(avdelning eller klass) plockas ut och behandlas separat, något som den traditionella 
klassifikationsforskningen ofta har tenderat att göra.123 
 

Detta resonemang får konsekvenser för vår analys av hur det skönlitterära genrebegreppet 
behandlas i respektive klassifikationssystem. Vår förhoppning är att vår analys av delen – 
genrebegreppet – ska avspegla helheten – det klassifikationssystem betraktat som text – i 
vilket genrebegreppet ingår och vice versa. Således kan meningen hos delen –  
genrebegreppet – endast förstås om det sätts i samband med helheten –  
klassifikationssystemet – och omvänt.  
 
En hermeneutisk förståelse innebär att tolkningar inte ses som ”sanna” eller ”falska”, men 
däremot kan som Alvesson och Sköldberg skriver:  
 

… argument lämnas för att en viss tolkning är rimlig, kanske rentav den för närvarande 
rimligaste med utgångspunkt i den tid vi lever i och de frågeställningar som vi har till 
förfogande. Tolkningen avslöjar då någon djupare och mer grundläggande sanning om texten än 
den som omedelbart faller i ögonen.124  

 
Sanning i hermeneutik är liktydig med avslöjande av väsentliga men tidigare okända 
förhållanden under en text (mängd av texter). Rimligheten av resultatet kan enbart bedömas 
genom en kritisk genomläsning av och dialog om sanningshalten i de erhållna argumenten. 125 
Med vår studie avsäger vi oss tanken på att kunna nå någon generell kunskap eller ”sanning” 
om vårt undersökningsobjekt. Däremot hyser vi en förhoppning om att med vår studie kunna 
göra en någorlunda rimlig tolkning av det problem som vi valt att fördjupa oss i och försöka 

                                                                 
120 Gilje & Grimen 1992, s. 190. 
121 Hansson 1999, s. 65. 
122 Gilje & Grimen 1992, s. 191.  
123 Hansson 1999, s. 69.  
124 Alvesson & Sköldberg 1994, s. 168.  
125 Alvesson & Sköldberg 1994, s. 167.  
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skapa förståelse för. Detta förhållningssätt svarar mot Olaisens tanke om nödvändigheten av 
att lämna tron på att en gripbar objektiv ”sanning” är möjlig att nå bara man utvecklar 
tillräckligt exakta metoder. Istället menar han att forskningen ska sträva efter att nå fram till 
en insikt i de studerade fenomenen som grundas på den enskilda forskarens tolkningar.126 
Hermeneutik har inom humanvetenskaperna en lång tradition; inom samhällsvetenskaperna är 
den emellertid en nyare företeelse. Inom biblioteks- och informationsvetenskap har till stora 
delar en hermeneutisk ansats saknats, trots att flera forskare påtalat värdet av en sådan i 
ämnet.127 Denna ansats är dock en utmärkt utgångspunkt för studiet av relationer mellan en 
text och dess omvärld. 128 Den isländske forskaren Daniel Benediktsson är den förste som 
internationellt på allvar diskuterat hermeneutikens betydelse och användbarhet inom vår 
disciplin. I sin artikel ”Hermeneutics: Dimensions toward LIS thinking” skriver han: 

 
… hermeneutics has considered all the basic questions that are essential within the LIS [Library 
and Information Science] domain, such as communication, language, text theory, knowledge, 
understanding, and interpretation. 129 
 

Benediktsson för en diskussion om Paul Ricoeur 130 och hans form av hermeneutik som 
fruktbar för studier inom biblioteks- och informationsvetenskap, ”Ricoeur’s theory of text is a 
theme that LIS should not miss.” 131 Som påpekats i inledningen till kapitlet har även vi valt 
Ricoeurs metodologi som en utgångspunkt för vår uppsats. Denna metodologiska ståndpunkt 
svarar mot undersökningens övergripande syfte och ligger väl i linje med de teoretiska 
perspektiv som vi grundar vår studie på. I följande avsnitt ämnar vi diskutera Ricoeurs 
kritiska hermeneutik och dess relevans för vår studie.  

3.3.1 Ricoeurs kritiska hermeneutik  
Ricoeurs kritiska hermeneutik som är ett sätt att se på texten som en spegel av den omgivande 
diskurs den skapats i ligger väl i linje med det övergripande syftet med vår studie, nämligen  
att analysera hur den ideologiska synen kan ha påverkat utformningen av hierarkier i de för 
studien aktuella klassifikationssystemen. Ricoeur distanserar sig i sin kritiska hermeneutik 
från författarens avsikter och understryker istället vikten av att betrakta texten på dess egna 
villkor. Han talar om ”textens autonomi”.132 Detta gör att ett studium av texter som av 
tradition inte underkastas den hermeneutiska tolkningen blir möjligt. Hansson skriver om 
Ricoeurs hermeneutiska metodologi:  
 

Genom att frikoppla texten från författaren och dennes avsikt möjliggörs även studiet av texter 
som inte primärt har en litterär narrativ funktion, dvs det blir möjligt att studera i stort sett vilken 

                                                                 
126 Olaisen, Johan 1996. Pluralism or positivistic trivialism: criteria for a clarified subjectivism. In Munch-
Petersen, Erland & Wilson, Patrick eds. Information science: from the development of the discipline to social 
interaction. O., professor vid Bedriftökonomisk Institutt i Olso.  
127 Hansson 1999, s. 42. 
128 Hansson 1999, s. 15. 
129 Benediktsson 1989, s. 229. B., bitr. professor vid Department of Computer Graphics och Library and 
Information Studies i Debrecen i Ungern. 
130 Ricoeur, Paul, f. 1913, fransk filosof, professor. R:s strävan var att sammanjämka sin tids stora vetenskapliga 
motsättningar. Hans filosofi kan ses som en kamp för att besegra den moderna kulturens grundkonflikt: 
uppdelningen mellan å ena sidan vetenskap och objektivitet och å andra sidan kultur och etik. Ricoeur försöker i 
sitt författarskap övervinna motsättningen mellan en förklarande tradition respektive förståelsetradition. Kemp, 
Peter & Kristensson, Bengt 1993, s. 12ff. Från hermeneutik till etik. Inledning. Ingår i Från text till handling.  
131 Benediktsson, Daniel 1989, s. 217.  
132 Ricoeur, Paul 1993, s. 150. Hermeneutik och ideologikritik. Ingår i Kemp, Peter & Kristensson, Bengt red. 
Från text till handling: En antologi om hermeneutik. Vidare diskussion kring textens autonomi följer nedan.  
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text som helst. Eftersom en text dock alltid måste handla om någonting för att vara 
meningsbärande, så innebär detta att vi kan söka referenser i dess vidare kontext, … [e.k.].133 

 
Således kan även ett klassifikationssystem utgöra ett möjligt textstudium och självständigt 
undersökningsobjekt. Detta frikopplande av texten från författaren och dennes avsikt innebär 
enligt Hansson att:  
 

Texten i sig själv bär ett meningsinnehåll som i tolkningsprocessen kan blottläggas och 
förmedlas. … Textens intentionalitet bevaras alltså, men den är inte nödvändigtvis liktydig med 
författarens. … I och med att texten inte längre enbart speglar den diskursiva situation som den 
uppstod ur … , så möjliggörs också läsning och tolkning av den för alla läskunniga oavsett 
kunskap om de diskursiva och intentionala premisserna för texten. Det som öppnas upp inför 
läsaren i läsakten är det i texten som sträcker sig utöver det omedelbart diskursbundna. … 
Texten förmår på så sätt rekontextualiseras och skapa mening för den enskilda läsaren enbart i 
kraft av den mening som framträder i texten själv. 134  

 
Utifrån detta resonemang kan klassifikationssystemet betraktat som text i sig själv sägas bära 
ett meningsinnehåll som genom tolkning och förståelse kan blottläggas. Genom att 
klassifikationssystemet inte längre enbart speglar den diskursiva situation som den uppstod ur 
så skapas möjlighet att läsa och tolka behandlingen av genrebegreppet i de respektive 
klassifikationssystemen utan kunskap om de diskursiva och intentionala premisserna. Som 
Ricoeur uttrycker detta i sin essä Vad är en text?:  
 

Att läsningen är möjlig beror på att texten inte stänger sig om sig själv, utan är öppen mot något 
annat. Att läsa är, … att sammanlänka en ny diskurs med textens diskurs [e.k.].135 

 
I utvecklandet av sin kritiska hermeneutik ställer Ricoeur Hans-Georg Gadamers 
traditionshermeneutik136 mot Jürgen Habermas ideologikritiska teori137 för att söka en syntes 
mellan dem. Detta sammankopplande av ett hermeneutiskt och ideologikritiskt perspektiv 
ligger väl i linje med de teoretiska perspektiv som vi baserar vår studie på.  I sin essä 
Hermeneutik och ideologikritik tar Ricoeur upp fyra punkter där den ideologikritiska teorin 
och hermeneutik kan mötas:138 
 

1. Distansering till texten. Ricoeur menar att texten äger en trefaldig autonomi, dvs. distansering gestaltar 
sig på tre sätt: gentemot författarens avsikt, gentemot den sociala och kulturella kontexten vid textens 
skapande samt gentemot den ursprungligt avsedda mottagaren. Den hermeneutiska läsningen av texten 
utgör då en rekontextualisering av texten vilket utgör en grund för ett kritiskt moment i    

                tolkningen. ”Man kan i textens frigörelse se det mest grundläggande villkoret för  

                                                                 
133 Hansson 1998, s. 20.  
134 Hansson 1999, s. 68f.  
135 Ricoeur, Paul 1993, s. 53f. Vad är en text? Ingår i Kemp, Peter & Kristensson, Bengt red. Från text till 
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starkt präglade av maktsymmetrier. Alvesson & Sköldberg 1994, s. 176.  
138 Ricoeur 1993, s. 150-156. 
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                erkännandet av en kritisk instans i hjärtat av tolkningen.”139 
2. Rekontextualisering leder även till att samma text ständigt kan läsas på nytt i olika kontexter och av 

olika uttolkare.  
3. ”Det finns ingen dold intention att söka bakom texten, men en värld som öppnar sig framför texten. 

Men denna textens förmåga att öppna en verklighetsdimension medför i sig själv en kritik mot all 
given verklighet … ”140 Den värld som öppnar sig framför texten är dubbel, dels öppnas den värld som 
texten i sig speglar, dels öppnas nya perspektiv i uttolkarens värld. Detta möjliggör en kritisk hållning 
vid varje ny läsning. 

4. Den sista punkten där hermeneutik och den ideologikritiska teorin möts gäller subjektivitetens ställning 
i tolkningen. Textens autonomi leder till att forskarens subjektivitet ändras i tolkningen. Ricoeur menar 
att ”det är textens sak som ger läsaren hans subjektiva dimension. Förståelse är inte längre något som 
subjektet har nyckeln till”.141  

 
Om denna textens värld talar Hansson som betonar att för att möjliggöra en 
verklighetsrelaterad tolkning av SAB-systemet krävs att en helhetssyn på systemet som text 
appliceras. Genom ett studium av klassifikationssystemets helhets- och delstrukturer blir det 
möjligt att ”ge en meningsfull bild av textens ideologiska identitet såsom den framträder i den 
värld som texten öppnar … [e.k.]”. 142 Utifrån denna tanke är vår förhoppning att kunna skapa 
en bild av de respektive klassifikationssystemens ideologiska identitet som den framträder i 
textens värld. Slutligen har vi för vår analys tagit fasta på Ricoeurs syn på textens formella 
uppbyggnad som förmedlare av textens sak: ”Textens sak är inte det som en naiv läsning av 
texten avslöjar, utan det som förmedlas via textens formella uppbyggnad.”143 Således kan 
genrebegreppets formella uppbyggnad i respektive klassifikationssystem blottlägga ”en insikt 
i formens och strukturens roll i texten som bärare och förmedlare av en viss verklighet, eller 
ett visst samhälle [e.k.]”. 144 De resonemang som Ricoeur för ligger på en hög abstraktionsnivå 
vilket leder till att någon färdig metodologisk mall att förhålla den empiriska undersökningen 
till inte ges vid handen. Precis som Enmark menar i sin artikel ”Folkbiblioteken i ett 
etnologiskt perspektiv” finns det få forskare som kan använda sig av ”hermeneutikens 
intrikata filosofiska djupsinnigheter i syfte att beskriva konkreta empiriska sammanhang”. 145 
Följaktligen ser vi främst Ricoeurs kritiska hermeneutik som ett förhållningssätt till det 
textmaterial vi utgår från i vår studie. Detta förhållningssätt svarar mot det Hansson skriver 
om hermeneutik som metodologiskt arbetsredskap:  
 

När det gäller att använda en hermeneutisk ram, så kan det ofta vara svårt att utifrån den 
fastställa en generell metod för att undersöka ett problem eller objekt. … Det finns alltså ingen 
generell metodmall att följa i en hermeneutisk undersökning [e.k.].146 

 
Således är hermeneutik snarare att betrakta som ett metodologiskt ramverk än en konkret 
metod. Efter denna diskussion av våra metodologiska utgångspunkter ämnar vi i följande 
avsnitt presentera genrebegreppet. 

                                                                 
139 Ricoeur 1993, s. 151. 
140 Ricoeur 1993, s. 153f.  
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4. Genrer 

4.1 Genrebegreppet i historisk belysning 
 

… the characteristic of dynamism is what sets the modern rhetorical theoretical theory of genre 
apart from classical theories. Under the pressure of changing historical conditions and social 
demands, genres change to accomodate the needs of writers and readers.147 

 
Som citatet antyder skiljer man på klassisk och modern genreteori, framför allt inom 
litteraturvetenskapen och inom retoriken. 148 I monografin Litteraturhistoriens grundbegrepp 
poängterar Bergsten att båda sätten behövs, men att det är viktigt att göra en tydlig distinktion 
mellan det traditionella klassiska genresystemet och de genrer som faller utanför detta system, 
då det klassiska genresystemet utmärks av ett stramt regelverk till skillnad från det moderna 
genresystemet där termer används mer osystematiskt och dynamiskt.149 Med ett etymologiskt 
perspektiv på termen genre, kan man konstatera att ordet har fransk härkomst med betydelsen 
”slag”, ”sort” eller ”art” i varierande bemärkelser. Ursprungligen har det franska ordet genre 
utvecklats från det latinska ordet ”genus” böjningsstam ”gener-”.150 Genre har en lång historia 
vad det gäller användning inom olika områden med rötter i studiet av texter och retorik, 
senare i studiet av modern media, och nu mest aktuellt som begrepp i studiet av 
organisationer, digital media och digital on-line media.151 ”… theories about genre have 
always tended to be (at worst) prescriptive or (at best) merely descriptive, failing and often 
not even attempting to be explanatory”. 152 
 
Den rådande avsaknaden av konsensus om genrebegreppet speglas i den mångfald av försök 
med mer eller mindre klara beskrivningar av fenomenet, oavsett inom vilken disciplin det 
gäller. Bergsten daterar strävanden att förstå och definiera genre inom litteraturstudier tillbaka 
till Aristoteles153 dagar. Det är i Poetik från 300-talet f. Kr. som Aristoteles för första gången 
tar upp genrelärans grunder till teoretisk behandling. De tre välbekanta beteckningarna: epik, 
lyrik och dramatik fanns redan enligt Bergsten hos Aristoteles, men kom inte förrän senare att 
uppfattas som ett slags ideella urbilder inom just litteraturstudiet. Det var först i början av 
1800-talet denna treindelning fick genomslag med stöd av Goethes154 popularitet. Själva 
benämningen genre stod i skuggan av begreppet naturform som betraktades vara 
allmängiltigt.155    
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Det finns bara tre äkta naturformer inom poesin: den klart berättande, den entusiastiskt 
upprymda och den personligt handlande: epos, lyrik och drama. Dessa tre diktsätt kan verka 
tillsammans eller enskilt.156  

 
Gérard Genette157 – en av de genreteoretiker som Hættner Aurelius & Götselius har med i sin 
utförliga och djupgående antologi om genreteori (det är även titeln på verket) menar dock att 
idén om de tre grundläggande genrebegreppen som tillskrivs Aristoteles är en sentida 
romantisk uppfattning. Han hävdar att det Aristoteles redogjorde för i sin Poetik istället 
handlar om utformningen av dikter, dvs. som berättelse, som dramatisk framställning etc.158     
Vad står då poetik för? Alf Henrikson förklarar begreppet i sin Verskonstens ABC: 
 

Poetik är en vetenskap eller något ditåt; den handlar om dikt även om denna skulle vara skriven 
på prosa. Till skillnad från litteraturhistorien sysslar poetiken inte med enskilda författare och 
dikter utan med det för diktkonsten gemensamma. Verslära i vidsträckt mening är rimligen en 
del av poetiken, men gränserna mellan de akademiska disciplinerna på det här området förefaller 
rätt godtyckliga.159 
 

Svante Nordin som har skrivit om filosofins historia menar att Aristoteles i sin Poetik närmar 
sig politikens och medborgarskapets sfär. Ett annat ex. som Nordin lyfter fram i 
sammanhanget är Homeros160 episka dikter, vilka han hävdar mycket väl skulle kunna läsas 
som handböcker i politik. Både komedier och tragedier behandlade med förkärlek temat 
politik. Dessa dramatiska verk uppfördes till beskådande för alla medborgare i Aten och hade 
därmed också en klart påverkande effekt. Det faktum att Platon161 bannlyste diktarna ur sin 
idealstat är ett mått på hur inflytelserika han ansåg dem vara ur politisk synvinkel, en 
ståndpunkt som Aristoteles dock inte anammade från sin lärofader. Nordin har sammanfattat 
inledningen till Aristoteles Politiken med följande rader: ”Varje social gemenskap finns till 
för något ändamål och staten som är den högsta formen av social gemenskap måste finnas till 
för det högsta ändamålet, det högsta goda.”162 Det är också i detta verk som uttrycket ”att 
människan av naturen är ett politiskt (eller socialt) djur” återfinns.163 En för många välkänd 
och ofta citerad mening. Om man med detta som bakgrund sätter t.ex. genrebegreppen drama 
och tragedi i sin samtida kontext, förknippade säkert fler än Platon av dåtidens människor 
dessa som politiska instrument i händerna på författarna. Med hjälp av ordets makt kunde 
således diktarna påverka sin omgivning, så länge som ordet var fritt vill säga.       
 

                                                                 
156 Citerat ur Den litterära genrehistoriens problem av Karl Viëtor. Ingår i Hættner Aurelius, Eva & Götselius, 
Thomas red. Genreteori 1997, s. 24.  
157 Genette, Gérard, f. 1930, fransk litteraturforskare.  
158 Hættner Aurelius et al. red. 1997, s. 9. Förord. Ingår i Genreteori. H. A., f. 1948, är professor i 
litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Göteselius är doktorand i litteraturvetenskap vid Stockholms 
universitet. 
159 Henrikson, Alf 1982, s. 122. Verskonstens ABC. H., 1905-95, författare och tidningsman, medarbetare på 
Dagens Nyheter från 1929.  
160 Home´ros, sannolikt en historisk person på 700-talet f.Kr. från Mindre Asien. H. anses ha skapat Iliaden och 
åtminstone inspirerat Odysséen, de båda epos vilka inleder den grekiska och  – västerländska – litteraturen.  
161 Platon, 427-347 f.Kr., grekisk filosof, elev till Sokrates. Akademin, som Platon grundade blev ett centrum för 
lärda studier och samtal inom olika kunskapsområden med filosofin i centrum. Dess mest namnkunnige elev var 
Aristoteles. Skolan existerade under mer än 900 år. Den stängdes på order av kejsar Justinianus 529 e.Kr.   
162 Nordin, Svante 1995, s. 110ff. Filosofins historia: Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till 
postmodernismen. N., f. 1946, idéhistoriker, professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet.  
163 Nordin 1995, s. 110ff.  
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Det samhällsskikt som bestämmer scenlitteraturen är det enda som kan bestämma 
personuppsättningen i den dramatiska genre, som presenterar den mänskliga existensens högsta 
spel nämligen tragedin.164 

 
Vi behöver inte gå längre än till högskolan själv och till det skådespel som här tycks ha 
utspelat sig, för att hitta ett bra exempel på hur språket nu liksom då kan användas som ett 
medel för att föra fram budskap. Ur artikeln ”Tragiskt drama på Högskolan” ställs nutid mot 
dåtid (om man ser till dramats ursprung) med hjälp av litteraturens huvudbegrepp (naturform) 
drama och genrebegreppen tragedi och komedi. Ansatsen är otvivelaktigt vald för att få desto 
större slagkraft, med en spännvidd från tragedi till komedi kan man sluta sig till att inget har 
utelämnats.   

Liksom varje tragiskt drama måste utmynna i ett deterministiskt slut där en ödets lag uppenbarar 
sig, måste även detta organisationsdrama följa genren. Rektors lag har uppenbarat sig! Kom 
dock ihåg att efter varje uppblåsning brukar följa ett komiskt haveri! Ni nya makthavare se 
därför upp för stickande skratt från publiken!165 

 
Någonstans längs vägen tycks samspelet mellan institutionens praktik och institutionens 
ideologi ha havererat. Det är dock inget som vi i denna uppsats har för avsikt att utreda. 
Istället tar vi oss tillbaka till antiken och Aten som under 400- och 300-talen f. Kr. blev den 
grekiska litteraturens centrum, med just dramat som den främsta genren. 166 Utifrån ett 
institutionellt perspektiv kan nämnas att från och med Platon blev filosofin institutionaliserad. 
Därmed blev Platons Akademi Europas första institution för högre undervisning och 
forskning. Aristoteles som var elev till Platon grundade efter sin läromästares död en egen 
skola, men gav den istället namnet Lykeion, en benämning utan jämförelse med den idag väl 
inarbetade termen akademi. Som vetenskapernas systematiker har Aristoteles haft en 
genomgripande betydelse för eftervärlden bl.a. för filosofi, vetenskap och estetik, men även 
för vår uppfattning av omvärlden och vårt vardagsspråk. De olika institutionerna utvecklade 
också sin egen terminologi, men då miljön blev sluten fick det till följd att filosofin blev 
alltmer obegriplig för gemene man. 167  
 
Klaus W. Hempfer hävdar i uppsatsen Genreteoretisk problematik att deltagarna i en 
kommunikationsprocess måste förfoga över en och samma kod för att förstå varandra, dvs. ha 
ett gemensamt språk. Med språk menar Hempfer, vad det gäller olika discipliner, just det 
vetenskapliga språket. Eftersom litteraturvetenskap i stor utsträckning har anknytning till det 
naturliga språket, som till skillnad från det vetenskapliga inte är exakt uppbyggt, visar det 
tydligt den grundläggande problematiken med genre då begreppet i litteraturvetenskapliga 
arbeten betyder olika saker.168 De svårigheter som uppstår om en disciplin saknar väl 
fungerande begreppssystem och uttrycksmedel är problem som vi sett man sysslade med 
redan under antiken, vilket Aristoteles arbeten är ett bevis på. Väl medveten om detta försöker 
Bergsten i Litteraturhistoriens grundbegrepp att tydliggöra och förenkla genreproblematiken 
genom att överföra biologisk klassificeringsmetodik till litteraturen. Det gör han genom att 
använda sig av begreppet ”art” (species). Han tar som exempel att det finns olika arter av djur 
och växter, på samma sätt menar han att det finns olika arter av litterära verk. Som analogi för 

                                                                 
164 Viëtor, Karl 1931, s. 33. Den litterära genrehistoriens problem. Ingår i Hættner Aurelius et al. red. Genreteori. 
1997.  
165 Makhloufi, Bassim 2003, s. 11. ”Tragiskt drama på högskolan.” Den institution och personal som avses är 
Institutionen för Data- & Affärsvetenskap vid Högskolan i Borås. Dramat slutade med att prefekt Birgitta 
Påhlsson fick avgå. Tillförordnad Prefekt: Akbar Khodabandehloo. Makhloufi är universitetsadjunkt vid IDA. 
166 Widing, Dick, Berglund, Lars & Schagerström, Lena 2001, s. 11. Dialog Antiken: Litteraturhistoria. 
167 Hertel, Hans red. 1985, s. 214-224. Litteraturens historia. 
168 Hempfer, Klaus W. 1973, s. 101. Genreteoretisk problematik. Ingår i Hættner Aurelius et al. red. Genretoeri 
1997. H., professor, f. 1942 i Augsburg, arbetar vid Freie Universität Berlin. 
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sitt resonemang låter han romanen representera familjen med många arter och underarter.169 
Några upplysande ord ur Carl von Linnés170 doktorsavhandling från 1735 kan här vara på sin 
plats, då ju Linné betecknade ”species” som ”genre” i sina naturvetenskapliga system.171       
 

Det första steget till visdom är att känna själva tingen: en sådan kunskap har sin grund i en rätt 
uppfattning av föremålen; dessa föremål särskiljas och igenkännas genom metoden att indela 
och rätt benämna dem. Alltså måste indelning och benämning vara själva grunden för vår 
kunskap.172  
 

Att det finns stora motsättningar vad det gäller betydelsen och användningen av genrebegrepp 
visar inte minst följande citat som helt är ett avfärdande av den Linnéanska modellen. 
 

What I would warn against is genre study as such, per se, the classificatory attempts to define, 
describe, distingguish and systematize literature in patterns and tables and systems in the 
tradition from Linnaeus.173 
 

Av en annan åsikt är Anders Pettersson. För att redogöra hans ståndpunkt måste vi först ta del 
av hur han delar in genrebegreppet i tre kategorier. Varför vi tar upp denna indelning här i 
detta historiska avsnitt är för att det ska vara lättare att hänga med i resonemangen. Det är 
alltså viktigt eftersom genrebegreppet används inom många områden. Av samma skäl tog vi i 
förra stycket upp Bergstens jämförelse av genrer med släkter, eftersom det kan ge en tydligare 
bild, speciellt med avseende på romanindelning. För vår studie räcker det alltså inte med att 
göra indelningen klassiskt (traditionellt) och modernt genresystem, som vi redan har belyst i 
början av detta kapitel, då det är specifikt klassifikationsgenrebegrepp som vi kommer att 
undersöka. Dessa följande tre begrepp är till mångt och mycket trots allt beroende av 
varandra, framför allt för förståelsen av det mångfacetterade genrebegreppet och dess olika 
genrebeteckningar. Denna indelning hoppas vi kan vara till hjälp:    
 
1. Det traditionella genrebegreppet (the concept of a ”traditional” genre). 
2. Det kommunikativa genrebegreppet (the concept of a ”communicational” genre). 
3. Klassifikationsgenrebegreppet (the concept of a ”classificatory” genre).174 
 
Pettersson menar att oavsett hur man sorterar litterära texter, kommer det att resultera i ett 
antal klassifikationsgenrer, men inte nödvändigtvis i traditionella eller kommunikativa genrer.  
”Let us, for the sake of clarity, dub those classificatory genres that are non-traditional and 
non-communicational ”purely classificatory genres[e.k.].”175 Han poängterar således att alla 
traditionella och kommunikativa genrer är klassifikationsgenrer, men inte vice versa, vilket 
innebär att klassifikationsgenrebegreppet är mycket bredare än de andra två. Han påpekar 
också att det inte går att använda ett traditionellt, ett kommunikativt (vi jämställer det med det 
moderna genresystemet) och ett klassifikationsbetecknande genrebegrepp samtidigt, men 
framhåller att det inte finns något som hindrar att man använder de olika begreppen var för 

                                                                 
169 Bergsten 1990, s. 85ff. Observera att inom biologisk klassifikation är genus detsamma som släkte. 
170 Linné, Carl von, 1707-1778, naturforskare. L. fick redan som ung världsrykte och framstår som Sveriges mest 
berömde naturvetenskapsman, särskilt för sina insatser inom botanik, systematik, terminologi och nomenklatur. 
171 Viëtor 1931, s. 24.   
172 Citerad ur Malmeström, Elis 1964, s. 66.  
173 Skei, Hans H. 2003, s. 28. On Literary Genres. Ingår i Agrell, Beata & Nilsson, Ingela red. Genrer och 
genreproblem: teoretiska och historisk a perspektiv. S., professor i litteratur vid Oslo universitet. 
174 Pettersson, Anders 2003, s. 33-43. Traditional Genres, Communicational Genres, Classificatory Genres. Ingår 
i Agrell et al. red. Genrer och genreproblem: teoretiska och historiska perspektiv/ Genres and Their Problems: 
Theoreical and Historical Perspectives. P., f. 1946 i Karlshamn, professor i svenska och litteratur vid Umeå 
universitet sedan 1995. 
175 Pettersson, Anders 2003, s. 37.  
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sig, för att lösa olika kritiska uppgifter. Hans recept består till skillnad från Skei´s tidigare 
klassifikationsavvisande inställning till den typ av system som Linné företräder av en 
pluralistisk tolerans.  
 

Classificatory genres are not necessarily distinct from traditional and communicational genres - 
evidently, traditional and communicational genres, too, may be characterized as things that we 
decide to regard, for purposes of critical understanding, as separate types of literary work. But 
the concept of a classificatory genre is far wider than the other two.176  
  

Men om vi nu återvänder till det historiska perspektivet kan det vara på sin plats att påpeka att 
det klassiska genresystemet enbart omfattar litteratur i bunden form, dvs. på vers. Det innebär 
dock inte att annan litteratur saknades under antiken även om den ofta faller utanför ramen för 
skönlitteratur, som alltså för att passa inom ramen måste skrivas efter verskonstens regler. 
Prosalitteratur i form av t.ex. historieskrivning var en viktig kategori både i Grekland och 
Rom. Emellertid var det en mer krönikeartad177 form av historieåtergivning kryddad med 
anekdotiskt178 stoff. Hur länge behöll då det klassiska genresystemet sitt grepp? Eftersom den 
klassiska grekiska litteraturen tidigt tillerkändes hög status och genom att Aristoteles 
betraktades som en vetenskaplig auktoritet kom dessa genrer att som tidlösa och allmängiltiga 
mönster utgöra förebilder ända fram till på 1600-talet. Det klassiska genresystemet var 
hierarkiskt och statiskt till karaktären så som det utformades under 1500- och 1600-talen och 
avspeglade ett i olika nivåer skiktat samhällssystem med en absolut monark överst i 
hegemonin. Skillnaden mellan höga och låga genrer och stilnivåer appellerade på samma sätt 
till samhällssystemet. Den väl ansedda litteraturen representerade överheten, medan låga 
genrer i stort sett stod för den stora massans mindre kvalificerade smakinriktning enligt dåtida 
uppfattning. Beteckningen ”klassisk” är i allra högsta grad en värdemätare, som litterär term 
innebär den just i vid mening att en författare eller ett verk tillhör den exklusivt högsta, 
förnämsta och stilbildande klassen. Grundbegreppet kommer av det latinska substantivet 
”classis”, med betydelsen klass i alla bemärkelser och har alltså en spännvidd som räcker 
alltifrån samhällsklass till grupp i allmänhet. På många håll i Europa lyckades den 
traditionella inställningen faktiskt leva kvar till och med in på 1700-talet, även om det då var 
Frankrike som angav tonen för hur de klassiska verken skulle läsas och behandlas. För att 
använda några välkända namn var det från Homeros till Voltaire179 som det klassiska 
genresystemet både i formellt och innehållsligt avseende stod som förebild. Slutpunkten 
menar Bergsten kan sättas med Nicolas Boileaus 180 på vers skrivna verk L´Art poétique 
(Diktkonsten) från 1774, då en långdragen fejd utbröt därefter om det moderna kontra det 
klassiskt tidlösa.181 Företrädarna för det konservativa synsättet menade att samtidens diktare 
skulle följa antikens ideal både till form och innehåll, medan nytänkarna, de s.k. ”moderna” 
ville ha fri tillåtelse att välja ämnen med aktuell anknytning, dock under förutsättning att de 
formella kraven iakttogs. Fejden satte problematiken med genrebegreppet i centrum genom att 
illustrera det nära sambandet mellan form och innehåll. Bergsten poängterar att ”Det är i 
sammansmältningen av ett visst ämnesinnehåll med en bestämd form som genren uppstår 
                                                                 
176 Pettersson, Anders. 2003, s. 37.  
177 I nutida historiografiskt språkbruk används ord som "krönika", "krönikeartad" etc. – ibland med en 
nedsättande biton – för att beteckna framställningar som enbart registrerar det kronologiska händelseflödet utan 
djupare analys och sammanhangssökande.    
178 I äldre tid beteckning för skrift som byggde på muntlig tradition. Anekdot kom senare att innebära även en 
kort, ofta skämtsam berättelse som karakteriserar en person och/eller har en poäng.   
179 Voltaire, François, 1694-1778, fransk författare, en av upplysningens främsta representanter. Mest känt är 
hans verk Candide (1759), en dräpande satir över Leibniz tes att denna värld är den bästa av alla världar.  
180 Boileau (eg. Boileau-Despréaux), Nicolas, 1636-1711, fransk diktare och kritiker. För den europeiska 
litteraturen var B. genom sin poetik långt fram under 1700-talet den stora auktoriteten.   
181 Bergsten 1990, kap. 5, 8. 
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[e.k.].”182 Själva genrebegreppet ser han som ”…ett av litteraturhistoriens allra viktigaste 
klassificeringsinstrument [e.k.]”. 183 
 
Även om vi inte här kommer att fokusera på medeltiden i någon större utsträckning vill vi 
nämna att den antika kulturens tillbakagång, som en följd av det västromerska rikets fall, fick 
som resultat att flertalet klassiska genrer kom att leva ett tynande liv. Dantes Divina 
Commedia,184 som Bergsten kallar medeltidens främsta episka verk, är ett bra ex. på hur de 
medeltida lärde många gånger missuppfattade de klassiska termernas innebörd, då den ju 
långt ifrån är en komedi vare sig i antik eller modern mening, utan snarare som nämnts episkt 
till sin karaktär. Inspiration hämtade Dante från Vergilius’ Eneiden,185 men rent genremässigt 
anses verket unikt, det saknar både förebilder och efterföljare. Medeltiden innebar således en 
paus på närmare tusen år, från de antika klassiska genrernas mönsterbild. Det var en 
blomstringstid för nya genrer, som då kunde uppstå och utvecklas utan hänsyn till det 
klassiska regelverket. Under renässansen när det klassiska idealet åter gjorde sig gällande 
smälte de medeltida genrerna samman med de gamla grekiska och romerska genrerna. Ofta 
stöpte man i ”universalismens anda”186 om efterbildningar av klassisk poesi i medeltida 
versformer. För att inte förringa och ställa i skuggan medeltidens inflytande på den fortsatta 
utvecklingen vill vi avsluta denna tidsperiod med att belysa en innovation som då kom i ropet, 
nämligen medeltidens rimrevolution. Ett fenomen som Bergsten jämställer med den 
omvälvande scenförändring renässansen utgjorde. Rim förekom visserligen lite här och var i 
både vers och konstprosa även under antiken, men mer sporadiskt, likt ett tillfälligt ornament. 
Rimmet, i synnerhet slutrimmet,187 kom för versen och de poetiska genrerna att bli det 
element som skulle prägla i stort sett all europeisk diktning i den bundna formen fram till vår 
egen tid. 
 
Den retoriska syn på språket och litteraturen som ursprungligen hade utvecklats i Aten under 
400-talet f. Kr. kom att öva inflytande på renässansens humanister när de återupptog de antika 
mönstren. Litteraturteoretikerna under 1500- och 1600-talen betraktade vältalighet, 
”eloquentia”, som en överordnad kategori, till vilken det vi nu avser med skönlitteratur 
underordnades. Denna inordning kom att få konsekvenser även för genreläran. 
Romantikens188 uppbrott från klassicismens189 strama ramverk innebar ett avståndstagande 
och en ren förkastelse av retoriken, som ansågs enbart stel, hämmande och snarare falsk med 
vältaligheten som ett döljande täcke för dess främsta syfte, nämligen övertalning. På 1700-
talet går således litteraturens historia sitt skarpaste brott till mötes sedan antikens undergång. 
Det var inte bara en brytning som avsåg grundläggande värderingar om vad god litteratur är 
och bör vara, utan den gick på ett djupare plan än själva litteraturteorin till 
samhällsuppfattningens fundament. Det blev ett ifrågasättande av tidlösa och allmängiltiga 
värdeskalor och framför allt rörde sig kritiken om berättigandet av en gudomligt sanktionerad 
                                                                 
182 Bergsten 1990, s. 87. 
183 Bergsten 1990, s. 85. 
184 Dante Alighieri, 1265-1321, florentinsk författare, betraktad som Italiens nationalskald. Hans främsta verk, 
Divina Commedia, från någon gång under 1200-talet.   
185 Publicus Vergilius, Maro, 70-19 f.Kr., romersk poet. Hans storverk blev det romerska nationaleposet Eneiden 
(eller Aeneiden) .   
186 Universalism, inriktning på att omfatta allt särsk. alla möjliga kunskapsområden (i vetenskapl. sammanhang). 
187 Ljudöverensstämmelse i ords början kallas alliteration, i mitten assonans och i slutet av ordet fr.o.m. den 
betonade vokalen slutrim. I dagligt tal avser man alltid slutrim när man talar om rim. 
188 Romantiken (ty. Romantik , av romantisch 'romantisk', av roman), kulturströmning som genomsyrade 
västerländskt tänkande och skapande från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet.  
189 Klassicism avser inom litteraturen en strävan efter att återuppliva de ideal som representeras av antikens 
diktare eller åtminstone vissa av dem men också av senare diktare som vunnit en oomstridd position i 
litteraturens historia. Termen dyker upp i början av 1800-talet och har sedan blivit allmän.  
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hierarkisk stat. I skottgluggen för granskning befann sig alla auktoriteter oavsett slag, täcket 
måste av. Kritik och angrepp mot all slags dogmatism kom från upplysningsfilosofer och 
förromantiker. Trots olika ansatser, dvs. upplysningsfilosofer hyllade förnuft och kritiskt 
tänkande, medan förromantiker upphöjde känsla och entusiasm, så sammanföll de i sitt 
kritiska ställningstagande till varje form av auktoritär instans. Från och med 1700-talet när 
klassicismen förlorade sitt patos och romantiken förebådade modernismen190 med en ny typ 
av litteratur, speglades den nya världs- och samhällsbilden som då tog form på motsvarande 
sätt i sitt genresystem. Huvudrollen fick begreppet skönlitteratur, medan retoriken fann sin 
tillvaro begränsad till områden som offentliga anföranden och predikningar. Litteraturen hade 
under medeltid, renässans, klassicism och barock haft kyrkans eller de världsliga furstarnas 
beskydd och som en följd därav kom hovlivet och politisk offentlighet att avspeglas i de högre 
genrerna. Den nya situationen innebar att författare gick från att ha varit offentlighetsanställda 
till att bli rörelseidkare.  
 
De två läror eller ideologier som haft störst betydelse för den nya moderna synen på litteratur 
är utvecklingsläran191 och liberalismen. 192 Darwins evolutionistiska synsätt överfördes på de 
litterära genrerna, vilket i praktiken innebar att man ansåg det lönlöst att sätta upp något 
regelsystem för de olika genrerna, då endast de starkaste skulle komma att överleva enligt 
Darwins biologiska utsaga. En nyare, friare och delvis ohistorisk syn på genrerna blev 
resultatet.193 För romantiken kom blandformer av konstnärliga uttryck att bli ett utmärkande 
drag, till skillnad mot den tidigare legitimerade synen som innebar att blandformer 
betraktades orena och ytterst olämpliga, ett bra exempel är Shakespeare194 som blandade högt 
och lågt, myt och samtid, humor med allvar, dvs. en första rangens företrädare för oren 
konst.195 Man kan enligt Bergsten under de senaste 150 åren se vissa genrers uppblomstring 
som en direkt konsekvens av en liberalistisk samhällsordning och därmed sammanhängande 
marknadsekonomi. Modernismens genombrottsdecennium för den period som fått detta namn 
förlägger Bergsten till 1910-talet i Europa. Vad menar han då med begreppet modernism?                                        
 

Allmänt kan modernismen sägas bryta med alla tidigare föreställningar om hur ett konstverk 
skall vara beskaffat. Yttre verklighetsavbildning, sunt förnuft och logisk struktur sätts ur spel 
och i deras ställe träder inre verklighet, intuitivt skapande och dolda strukturer. Men bättre än att 
med vida abstraktioner försöka fånga modernismen som helhet är att peka på de olika riktningar 
och skolor som ryms inom det överordnade begreppet.196 
 

Till de riktningar eller - ismer Bergsten hänvisar kan nämnas: expressionismen, imagismen, 
futurismen, surrealismen, absurdismen, dadaismen och vorticismen. När han resonerar om hur 
gamla stränga gränsdragningar mellan versifierad poesi och prosa resulterat i hybrider som 
t.ex. prosadikt, påpekar han dessutom att trots ett övergivande av traditionella rimmade 
versmått har ett av de strängaste måtten av alla återuppstått, nämligen sonetten, hos bl.a. 
                                                                 
190 Modernism, benämning på en strömning i västerländsk kultur som ifrågasätter accepterade traditioner och vill 
ersätta dem med en rationell och kritisk hållning till världen med ständig öppenhet för förändringar, andliga och 
materiella. Genombrotten för mo dernistiska uttrycksformer skedde i allmänhet under det tidiga 1900-talet.  
191 Darwin, Charles, 1809-1882, brittisk naturforskare, menade i motsats till romantikerna att utvecklingen inte 
styrdes av någon inre kraft utan genom slumpvisa förändringar, där de egenskaper som visat sig mest kon-
kurrenskraftiga i den aktuella miljön fördes vidare.   
192 Liberalismen var ursprungligen förknippad med revolt mot överhet av olika slag; mot kyrkan, kungadömet, 
statsmakten och de privilegierade klasserna. Den betonade alla människors lika värde och motsatte sig därför 
olika former av privilegier.  
193 Bergsten 1990, kap. 5, 8, 10. 
194 Shakespeare, William, 1564-1616, engelsk författare, ansedd som världslitteraturens störste dramatiker.   
195 Swalander, Christian 2004. (Läskurs) Litterära genrer, 5 poäng, s. 3. [2004-02-20]. S. är universitetsadjunkt 
vid Bibliotekshögskolan i Borås.  
196 Bergsten 1990, s. 59. 
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modernisten Erik Lindegren. 197 Med detta illustrerar Bergsten genrers förutsättningar utifrån 
samhällsvärderingar och konstens egenmätiga krav. 198 
 

Så vis ar det sig att genrer inte bara utgör en litterär överbyggnad på en auktoritär, hierarkisk 
samhällsgrund utan uppstår och återuppstår utifrån konstens inneboende krav på former och 
mönster.199   

    
I en artikel ur Svenska Dagbladet från 2003-04-30 med rubriken ”Romanens frigörelse från 
Aristoteles regler” framhåller Lars Lönnroth att dagens romandiskussion visserligen inte 
längre går i Aristoteles hjulspår, men han menar att man fortfarande betraktar vissa 
romantyper som finare än andra, ofta med hänvisning till någon litteraturteoretisk auktoritet.  
Han poängterar avslutningsvis: 
 

Idag är det dock snarast den modernistiska romanen som blivit mönster, medan antika klassiker 
som ’Odysséen’ tvingas legitimera sig genom att vara ’föregångare’ till James Joyce och Eyvind 
Johnson.200       

 
Arne Melberg har recenserat Magnus Perssons avhandling Kampen om högt eller lågt som tar 
upp samma problematik. Där ställer sig Melberg frågan: ”Men inte vandrar väl Montaigne 201 
eller Proust202 eller Kertész203 från det höga till det låga bara för att de storsäljer i pocket? 
Snarare illustrerar de väl att den enkla motsatsen högt eller lågt är i enklaste laget.”204 

Diskussionen tycks ständigt lika aktuell, antikens anor till trots. För att avsluta detta försök till 
en något komprimerad historisk bakgrund som har lett fram till samtida värderingar, får 
Bergsten avrunda med en kort sammanfattning med betoning på huvuddragen i vår 
redogörelse: 
 

Sammanfattningsvis kan vi slå fast att genreläran bildar ett klart och väl definierat 
klassificeringsinstrument för den konstnärligt högsyftande litteratur på vers som tillkom före 
romantiken. För prosalitteraturen och för all diktning över huvud taget från och med slutet av 
1700-talet är genrebestämningen en mer problematisk hantering, nödvändig för den 
litteraturhistoriska ordningens skull men ofta oprecis och full av tveksamma gränsfall.205    

 
I följande avsnitt fortsätter vår odyssé genom den uppsjö av genredefinitioner som finns. För 
att ge en så bred och täckande bild som möjligt utgår vi från de tre koncept som vi här tagit 
upp; det traditionella genrebegreppet, det kommunikativa genrebegreppet och slutligen 
klassifikationsgenrebegreppet. Därmed kommer en historisk betraktelse även i nästa avsnitt 
att göra sig gällande, då vi följer utvecklingen någorlunda kronologiskt och sätter 
genrebegreppet och dess begreppsrelationer i en minst sagt blandad kontext; 
litteraturhistorisk, retorisk (även ny retorik) lingvistisk, strukturell, semiotisk, pedagogisk 
m.m. Liksom gränserna är flytande och vaga för genrebegreppet rör vi oss inom flera 
                                                                 
197 Lindegren, Erik, 1910-68, författare och litteraturkritiker. Med Mannen utan väg 1940-talets mest 
uppmärksammade verk, nådde L. den lyriska modernismens kulmen i svensk poesi.  
198 Bergsten 1990, kap. 5,8,10.  
199 Bergsten 1990, s. 123. 
200 Lönnroth, Lars 2003. ”Romanens frigörelse från Aristoteles regler.” L., f. 1935, litteraturforskare, publicist, 
professor vid Göteborgs universitet sedan 1982, kulturchef på Svenska Dagbladet 1991-93. 
201 Montaigne, Michel de, 1533-92, fransk författare och filosof.   
202 Proust, Marcel, 1871-1922, fransk författare. Han skrev "På spaning efter den tid som flytt" ett av de litterära 
monumenten från 1900-talet. 
203 Kertész, Imre, f. 1929, ungersk författare och översättare, nobelpristagare i litteratur 2002.   
204 Melberg, Arne 2003. ”Högt eller lågt?” Recension av avhandlingen Kampen om högt och lågt: Studier i den 
sena nittonhundratalsromanens förhållande till masskulturen och moderniteten. M., f. 1942, litteraturforskare, 
professor i Oslo sedan 1987.  
205 Bergsten 1990, s. 88. 
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områden där begreppet är hemmastatt, då det är en grundförutsättning för hur det behandlas 
inom vårt eget fält. Det viktiga är trots allt hur man behandlar och ser på genrebegreppet  
oavsett hemvist, eftersom allt till sist ändå hänger samman i ett större perspektiv.     

4.2 Genrebegreppet – olika definitioner och begreppsrelationer 
What is a genre? A question which has no evident or absolute answer, but which still needs to 
be discussed.206  
 
I Kunskap-Värdering-Förståelse av Lennart Nordenfelt poängteras att det måste finnas ”ett 
något så när innehållsrikt och sammanhängande begrepp att analysera” om en begreppsanalys 
alls skall vara meningsfull.207 Problemet med just genrebegrepp över huvud taget är att vi i 
dagligt tal brukar använda dessa mediaöverskridande. Vi kan tala om en thriller eller en 
western helt oberoende av om det är en roman, film eller tv-serie som avhandlas. Yvonne 
Leffler avslutar sin artikel ”Genrebegreppet i ett intermedialt perspektiv” med dessa rader: 
 

Någon mer precis klassifikatorisk, deskriptiv eller form- och mediaspecifik genredefinition är 
antagligen inte längre möjligt i dagens mediasamhälle, i varje fall inte vad gäller vår tids 
populära och ständigt föränderliga underhållningsfiktion.208 
 

Trots uppenbara problem med att definiera begreppet genre görs tappra försök, kanske mer i 
riktning att beskriva än att tydligt definiera. Robert Stams syn på problematiken, även om den 
rör film och inte begränsar sig till begreppet genre i sig, kan otvivelaktigt överföras till alla 
fält som brottas med genrebegrepp. Han påvisar den kontroversiella stämning som råder: 
”Defining genres may not initially seem particularly problematic but it should already be 
apperent that it is a theoretical minefield [e.k.].”209 Då begreppet genre i sig flyter samman 
med andra begrepp som diskurs och texttyp, omöjliggörs ett fasställande av vad som ingår och 
vad som faller utanför en definitionsram. 210 Vi ska ändå se på de ansatser som har gjorts. 
Termen definition används dock ofta oavsett om man menar beskrivning eller man gör ett 
medvetet försök till definition, därför behåller vi den för enkelhetens skull också i våra 
resonemang. Nu kommer den indelning vi tog upp i förra avsnittet väl till pass. Således börjar 
vi med att ge Bergstens definition av det traditionella genrebegreppet, som ju har andra 
förutsättningar till en mer fast gränsdragning med tydliga konturer, än det moderna 
genresystemet. Följande definition har alltså Bergsten givit det klassiska genresystemet:          
 

En litterär genre i strikt mening är en art av diktverk för vilken gäller vissa bestämda regler och 
principer vilka medvetet omfattas av både eller endera författaren och hans samtida skolade 
läsare … Kravet på att författaren skall vara medveten om att skriva enligt vissa fastlagda regler 
och principer är inte i sig nog för att konstituera en genre. Det duger inte med nyuppfunna, 
privat konstruerade regler, även om de presenteras för läsaren i ett förord. Genre förutsätter ett 
helt litterärt system vars bärande strukturer utgör gemensam egendom och traderas genom 
många generationer.211  

 

                                                                 
206 Agrell et al. red. 2003, s. 13. Introduction.  
207 Nordenfelt, Lennart 1982, s. 73. Kunskap-Värdering-Förståelse: Introduktion till humanvetenskapernas teori 
och metod. N., professor vid Tema Hälsa och Samhälle, Linköpings universitet.    
208 Leffler, Yvonne 2003, s. 433. Genrebegreppet i ett intermedialt perspektiv. Ingår i Agrell et al. red. Genrer 
och genreproblem: teoretiska och historiska perspektiv / Genres and Their Problems: Theoreical and Historical 
Perspectives. L., f. 1959, docent i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet. 
209 Stam, Robert 2000, s. 128. Film Theory: an intoduction. S., professor i filmstudier vid New York University. 
210 Swalander  2004, s. 3. [2004-02-20]. Ledin, Per 1996, s. 7. Genrebegreppet: en forskningsöversikt.  
211 Bergsten 1990, s. 86. 
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Denna definition har därmed ett band tillbaka till Aristoteles grundläggande poetik, som gav 
upphov till det litterära genresystemet och tradering av detsamma från generation till 
generation. Trots att Aristoteles arbete snarast kan betraktas som empiriskt beskrivande – det  
är alltså ingen regelsamling – är det till hans verk som rötterna till det klassiska genresystemet 
spåras. Traditionellt har genrebegreppet sin hemvist fast förankrad inom litteraturvetenskapen. 
Det klassiska genresystemet är som vi redan tidigare belyst statiskt till sin karaktär, det bygger 
på antagandet att de tre grundformerna lyrik, epik och dramatik är naturgivna och därmed 
ahistoriska. Till historiska genrer räknas t.ex. komedi och tragedi som går under den 
ahistoriska naturformen drama.212 Poesins uppgift för klassicismen är alltså inte att skapa en 
sann återgivning av verkligheten, utan att ge en allmängiltig sanning baserad på det 
sannolika.213 Tzvetan Todorov214 förmodar att det viktigaste skälet till att 
litteraturvetenskapen inte kan frigöra sig från genrebegreppet just ligger i det att en texts 
språkliga beskrivning, på grund av språkets beskaffenhet, alltid går tillbaka på något allmänt. 
Att avfärda genretänkandet i litteraturvetenskapen blir därmed omöjligt.215 Som Daniel 
Chandler påpekar: ”Defining genres may be problematic, but even if theorists were to 
abandon the concept, in everyday life people would continue to categorize texts [e.k.].”216 
Chandler som är lä rare i media och kommunikation vid Aberystwyth universitetet i Wales har 
i sitt on- line dokument Semiotic for beginners en ordlista med nyckeltermer, där följande 
definition av begreppet genre ges:   
 

Genre: Conventional definitions of genres tend to be based on the notion that they constitute 
particular conventions of form and content which are shared by the texts which are regarded as 
belonging to them. However, an individual text within a genre rarely if ever has all of the 
characteristic features of the genre and texts often exhibit the conventions of more than one 
genre … Postmodernist theorists tend to blur distinctions between genres.217  

 
För att ta ett steg närmare det modernistiska genretänkandet går vi till romantiken som kom 
att ifrågasätta det traditionella genresystemet, man tvivlade på om genrebegreppet över huvud 
taget var ett tillämpningsbart koncept. Med historicismen och positivismen som blomstrade på 
1800-talet kom det enskilda i historien i fokus, att tänka i genrer var överflödigt.218 Schlegels 
uttryck ”Every poem is a genre unto itself” (”Jedes Gedicht eine Gattung für sich”),219 visar 
hur det låg i tiden att avfärda en generaliserande klassindelning i olika genrer. Den 
inflytelserike italienske filosofen Benedetto Croce220 gjorde ingen hemlighet av sitt motstånd 
mot genreklassifikation, vilket naturligtvis inte förbättrade situationen för genreteorins status 
inom litteraturvetenskapen. 221 Duff har i sin artikel ”Intertextuality versus Genre Theory: 
Bakhtin, Kristeva and the Question of Genre” bl.a. fokuserat på detta fenomen:   

                                                                 
212 Ledin 1996, s. 8. 
213 Olsson, Bernt 1995, s. 42. Vid språkets gränser: Svenska 1900-talslyriker och frågan om ordens förmåga.  
O., f. 1929, litteraturforskare, docent vid Lunds universitet 1963, professors namn 1983.   
214 Todorov, Tzvetan, f. 1939, bulgarisk litteraturforskare, med rötter i rysk formalism och Michail Bachtins 
dialogiska teori.   
215 Hættner Aurelius et al. red. 1997, s. 5. Förord. 
216 Chandler, Daniel 1997. An Introduction to Genre Theory. [2004-02-22]. 
217 Chandler, Daniel 2002. Semiotics for Beginners. [2004-02-22]. Konvention Ett stilistiskt eller formellt 
mönster, eller ämneselement som är typiskt för en speciell genre eller period, definierade som tysta 
överenskommelser mellan författare och läsare. 
218 Hættner Aurelius et al. red. 1997, s. 5. Förord. 
219 Citerad ur Breure, Leen 2001, Development of the Genre Concept. [2004-02-22]. Dr. Breure L. tjänstgör vid 
Universiteit Utrecht, Institute of Information and Computing Sciences (ICS) i Nederländerna. Schlegel, 
Friedrich, 1772–1829, tysk författare och litteraturteoretiker. 
220 Croce, Benedetto, 1866–1952. Fram till sin död var C. Italiens mest inflytelserike filosof och dominerade sitt 
hemlands intellektuella liv i en utsträckning som har få motstycken.  
221 Breure 2001. [2004-02-22]. 
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To a generation in revolt against established authority of all kinds, the idea of genre seemed 
suspect almost by definition, insofar as it rested on notions of ’convention’ and ’decorum’, and 
appeared to uphold the power of precedent … the concept of genre was regarded by many as a 
repressive mechanism by which cultural institutions sought to classify, commodify and control 
artistic production.222    

 
Duff skriver vidare att denna misstänksamhet inte finns mer övertygande och kraftfullt 
uttryckt än i Jacques Derrida’s223 välkända essä från 1979, The Law of Genre. Detta 
omfattande motstånd började inte med vare sig Maurice Blanchot224 eller Benedetto Croce 
menar Duff utan poängterar just den romantiska estetiska teorin som det ultimata ursprunget. 
Croce’s kompromisslösa hållning, då han avfärdade hela genrebegreppet som en klassisk 
vidskepelse, en dimridå över den sanna estetikens natur, satte dock tonen för mycket av den 
senare debatten. I stort bidrog han enligt Duff till den anti-generiska225 fördomen som är en 
del av den moderna ideologin. 226 Formalismen, strukturalismen, hermeneutiken och 
receptionsestetiken har lett till en teoretisk förnyelse av litteraturvetenskapen och mot alla 
odds har ett intresse för genrer och genreteori återuppväckts.227 Det var omkring 1920 som en 
omprövning av genrebegreppet startade med de ryska formalisterna. Ferdinand de Saussure’s 
lingvistiska tekniker och symbolistbegrepp togs som utgångspunkt för studiet av autonoma 
texter. Litteraturen såg de som en komplex enhet av komponentdelar, ett system som kunde 
analyseras på ett formellt sätt. Darwins på sin tid revolutionerande evolutionsbegrepp 
bestämde de sig för att behålla och såg därmed litteraturhistorien och utvecklingen av genrer 
som en entydigt dynamisk process. Eftersom nya genrer, enligt deras teori, framväxer ur 
medvetandet att de gamla har utmanövrerats, finns det inget rum för ett statiskt genresystem. 
Därmed har de också satt punkt för en litterär utveckling med kontinuitet. Det var inte bara 
formen som de ryska formalisterna intresserade sig för, man lade även stor tyngdpunkt vid 
funktion. 228 ”A new form appears, because an old one has exhausted its possibilities to fulfill 
its function [e.k.].”229 Om vi då går vidare till en mer samtida genresyn, kan man konstatera 
att den moderna genreteorin i stort är influerad av nordamerikanska studier och en 
skolbildning i Australien kallad Sydney School som har fått sitt namn efter sin huvudbas, 
avdelningen för lingvistik vid Sydney University. Båda tillerkänner sociala faktorer en primär 
vikt vid förståelsen av genrer och man anser att kontexten har en avgörande roll, men skiljer 
sig i andra avseenden. Sydneyskolans fokusering på textuella drag är väl knappast 
överraskande, med tanke på dess huvudsäte. Som metod används lingvistiska analysscheman 
för att ge eftertryck åt genrers normativa natur och deras statiska aspekter. Amerikanarna har 

                                                                 
222 Duff, David 2002, s. 56. ”Intertextuality versus Genre Theory: Bakhtin, Kristeva and the Question of Genre”. 
D., Dr., arbetar vid University of Aberdeen i Skottland. Decorum, i klassisk och nyklassisk poetik, principen att 
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litterära genrer bör återspegla och upprätthålla sociala hierarkier.  
223 Derrida, Jacques, f. 1930, fransk filosof och professor, född i Algeriet. D. har utvecklat idén om en 
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study in reference and grammaticality prediction.  
226 Duff 2002, s. 56. 
227 Hættner Aurelius et al. red. 1997, s. 5. Förord. 
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istället inriktat sitt intresse på komplexa relationer mellan text och kontext och accentuerat 
genrers dynamik med centrala begrepp som interaktion och samspel.230  
 

… if we want to discuss genre ideas with understanding, we have to consider that genre is not 
about independent text structures but about the interaction of texts we speak and read and the 
social context in which we all live [e.k.].231  

 
Det amerikanska intresset för genrer kan till stor del tillskrivas riktningen ”new rhetoric” 
(arbete av Burke, Searle och Austin om talakter),232 i vilket uppmärksamheten vänder sig till 
samhällets kontextuella ramverk och bort från textstruktur och innehåll.233 Carolyn Miller är 
en av dem som låtit sig inspireras av idéer från new rhetoric. Om vi nu använder oss av det 
andra begreppet som föreslogs i förra avsnittet, nämligen det kommunikativa genrebegreppet, 
så inleder vi med att ge Millers definition:       
 

What I want to propose, then, is that we see genre as a specific, and important, constituent of 
society, a major aspect of its communicative structure, one of the structures of power that 
institutions wield. 234         

 
Hon ser alltså genrebegreppet som ett konstituerande samhällselement, en viktig aspekt av 
samhällets kommunikativa struktur, ett institutionernas maktinstrument. Miller för sitt 
resonemang vidare genom att hänvisa till Mary Douglas, som påpekar att fastän institutioner 
inte har egna syften eller sinnen har de en enorm makt. Institutionerna menar hon systematiskt 
riktar och kanaliserar det individuella minnet och våra perceptioner, de fixerar de processer 
som väsentligen är dynamiska, de döljer sitt inflytande och ger sig själva rättigheter.235 I 
Millers artikel ”Genre as Social Action” fokuserar hon på upprepade retoriska situationer, 
men avvisar föreställningen av genre som ett återkommande formmönster för ”enkel 
klassifikation”. Hennes övertygelse är att en sån syn lätt kan leda till reduktionism och 
formalism. Hon fortsätter med att betona att en klassifikation bör bidra till en förståelse av hur 
en diskurs fungerar. Människors erfarenhet och deras tolkningar bör återspeglas i den. Ser 
man på genre som en handling är det viktigt att ta med flera aspekter i beräkningen, 
situationens kontext och motiv, intention och effekt.236 Vi kan därmed konstatera att: 
”The genre concept has moved far beyond the simple notion of a merely static, classifying 
concept, based on a characteristic pattern in form and content [ e.k.].”237 Den statiska 
genresynen finner således ingen förankring i ett kulturbundet och föränderligt genrebegrepp. 
Todorov ser genrerna själva som institutioner, en tankegång som han hämtat från Wellek och 
Warren och sen själv vidareutvecklat. Han menar att om man ser genrer som institutioner, 
fungerar de som förväntningshorisonter för läsare och modeller för författare:  
 

In a given society, the recurrence of certain discursive properties is institutionalized, and 
individual texts are produced and perceived in relation to the norm constituted by the 
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codification. … It is because genres exist as an institution that they function as ‘horizons of 
expectation’ for readers and as ‘models of writing’ for authors.238   
 

Här nämner Todorov också att särskilda återkommande diskursegenskaper institutionaliseras i 
ett givet samhälle. Det påminner om Millers resonemang, genre as social action, dvs. en 
upprepad retorisk handling, en aktion med mål att övertyga. Swales framhåller i sin definition 
av genrer att de är ”communicative vehicles for the achievement of goals [e.k.]”.239 De är 
alltså kommunikativa redskap för att uppnå och förverkliga målsättningar. Genrebegreppet 
kan således, med Swales syn, vidgas till att inbegripa även syfte eller mål för en social 
process. Miller menar att genrestudier måste relateras till analyser av de sociala strukturerna 
(diskurser), med denna inställning kommer hon nära Bazermans och Swales syn. Bazermans 
definition av genre är instrumental240 till sin karaktär: 
 

From the viewpoint of the participant in society, which we all are, I want to identify how the 
genres in which we participate are the levers which we must recognize, use and construct close 
to type (but with focused variation) in order to create consequential social action. This machine, 
however, does not drive us and turn us into cogs. The machine itself only stays working in-so-far 
as we participate in it and make our lives through its genres precisly because the genres allow us 
to create highly consequential meanings in highly articulated and developed systems.241   

 
John Swales har samma syn på genrer som institutionaliserande medlare mellan individer och 
samhälle, men går ett steg längre genom att lägga till syfte eller mål. Vad han gör är att 
förbinda genre med en diskursgemenskap.242 Inom den amerikanska retorikforskningen 
används begreppet discourse community, dvs. diskursgemenskap, ett begrepp som Swales 
lanserade1990.243 Vad står då diskursgemenskap för? Framför allt används det för att förklara 
hur sociala värden och ideologier som finns inom en social gemenskap kan signaleras genom 
genrekonventioner. Per Ledin ger med hänvisning till Swales följande förklaring av vad en 
diskursgemenskap är i sin rapport Genrebegreppet: en forskningsöversikt:  
 

Förenklat uttryckt är en diskursgemenskap en social grupp som har gemensamma mål och som 
äger en uppsättning genrer som i mycket bestämmer villkoren för kommunikationen. … Något 
som skiljer en diskursgemenskap från många andra sociala grupperingar är att den rekryterar 
sina medlemmar genom träning och inte genom födsel. För att bli medlem måste man bl.a. 
skaffa sig en erforderlig genrekompetens.244         

 
Varför ta upp diskursbegreppet? Vi låter Jan Svensson, 245 en av de fyra nordiska forskare som 
besvarat frågor om genre i ett temanummer för tidskriften Rhetorica Scandinavica, ge sin syn 
på saken. Det är viktigt menar Svensson att sätta in genre i ett metateoretiskt sammanhang, för 
att förstå vad som händer i språkanvändningsprocesser. Det gör man enligt Svensson genom 
att relatera begreppet genre till andra analytiska begrepp. Han ger som exempel begreppen 
texttyp eller framställningsform och diskurs. Svensson framhåller att begreppens gränser 
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sinsemellan är allt annat än fixerade, de är snarare flytande och vaga. Termen texttyp tillför 
han innehållet ”grundläggande mönster för språkbruk som ’narration’, ’deskription’ eller 
’exposition’”. 246 Diskurs menar han ”definierar de område där genrerna är verksamma”.247 
Han ser det som att dessa begrepp tillsammans bildar ett ”analytiskt spänningsfält”, till för att 
aktiveras om vi alls ska förstå varför vi väljer att tala och skriva som vi gör. Ett annat begrepp 
som förknippas med genre är intertextualitet. Termen introducerades av Julia Kristeva248 
1969, och kan ses som ett försök att bemöta genreproblematiken, eller som citatet visar 
åtminstone ett sätt att kringgå det eldfängda begreppet. 
 

One of the salient attractions of the theory of intertextuality, as I have already intimated, is that it 
appeared to offer a solution to the problem of genre, or at least a way of circumventing it. 
Reconceived in terms of ’intertextuality’, genre could shed its authoritarian connotations, 
remove the taint of prescriptivness, and rid itself of its traditional role as arbiter or policeman of 
the writing and reading process.249    
 

Genom att återbörda genrebegreppet i form av termen intertextualitet menar Duff att man 
avlastade dess normativa bagage och traditionella roll som domare och polisman, en ny profil 
utkristalliserades helt i avsaknad av auktoritära konnotationer.   
 

… most definitions of ’intertextuality’ in the standard glossaries of literary and cultural theory 
list ’genre’ as one of its constitutive elements, and invoke ’intertextuality’ as part of the 
corresponding definition of ’genre’.250 
 

Duff skriver vidare att oavsett vilka slutsatser man drar om de två begreppens förenlighet eller 
ej, kunde inte kontrasten bli större vad det gäller bemötande. Lika stor misstänksamhet och 
fientlighet som genrebegreppet fick uthärda i modernismens anda, lika gränslös var den 
entusiasm och spänning som intertextualitetsteorin mottogs med, då den först dök upp på sent 
1960-tal. I Kristeva’s fall menar Duff att genrebegreppet tilldelades en mer marginell och 
kvalificerad position än det gör i de texter av Mikhail Bakhtin som hon har som utgångspunkt 
och bas för sin teori om intertextualitet. Den ideologiska impuls som genomsyrar hennes 
arbete, åtminstone i intertextualitetsteorins tidiga utvecklingsfas, återspeglar däremot enligt 
Duff ursprunget från Bakhtin. Med hans ideologibegrepp till hjälp menar Duff att Kristeva 
framför allt ger eftertryck åt de sätt på vilka särskilda typer av litteratur splittrar och bryter ner 
ideologi. Det stora problemet med intertextualitetsbegreppet är enligt Duff dess omfång som 
han menar vid vissa tillfällen hotar inte bara att uppsluka utan också att upplösa de kategorier 
som Bakhtin’s arbete är organiserat kring. Något han anser gäller såväl Kristeva som de andra 
intertextualitets teoretikerna. Det Bakhtin främst poängterar är relationskapet mellan 
individuella intentioner och socialt skapade genrer som det ”viktiga”, själva deltagandet och 
dialogen i levande kommunikationspraktiker. Han ser genrer som fundamentala former vi 
stöper vår kommunikation i:    
    

… genres are not simply sets of rules and conventions, but ways of conceptualizing reality, 
forms of seeing and interpreting particular aspects of the world. They are connected with 

                                                                 
246 Ledin, Per 2001, s. 7. ”Reflexioner kring genre av fyra nordiska forskare.”  
247 Ledin 2001, s. 7. 
248 Kristeva, Julia, f. 1941, fransk lingvist, psykoanalytiker och författare av bulgariskt ursprung, sedan 1966 
bosatt i Paris. K. introducerade i Le Texte du roman (Romanens text, 1969) termen intertextualitet, avsedd att 
belysa dynamiken mellan olika typer av litterära strukturer. 
249 Duff  2002, s. 57.  
250 Duff  2002, s. 54. 



 46 

expectations about length and compositional structure. They are fundamental molds in which we 
cast communication.251   

 
Om vi istället byter fokus till Australien och Sydneyskolan, som karaktäriseras av system-
funktionell lingvistik och semiotik, så står den i stor tacksamhetsskuld till lingvisten Michael 
A. K. Halliday och hans s.k. registerteori. En annan riktning som Halliday inspirerat är den 
med samlingsbeteckningen diskursanalys, alltså även kritisk textanalys (critical discourse 
analysis).252 Till den kritiska textanalysen återvänder vi senare, vad vi nu vill belysa är 
registerbegreppet. Hur ser då dess relation ut i förhållande till genrebegreppet? Eftersom båda 
begreppen används omväxlande ger de ett minst sagt förvirrande intryck, vilket har sin 
förklaring i att de överlappar varandra till en viss grad. Medan genre tenderar att förknippas 
mer med kulturorganisation och sociala ändamål kring språket och är mer nära knutet till 
överväganden om ideologi och makt associeras register med situationsorganisation eller direkt 
kontext.253 Hallidays språksyn utmärks av att den är funktionell ”language is as it is because 
of its function in the social structure [e.k.]”. 254 En annan central term för Hallidays arbeten är 
”text”. För honom har termen en mycket bredare mening än den vi i allmänhet tänker på, den 
är både process (dialog) och produkt:255 Innan vi låter Halliday ge sin definition av ”register”, 
som han menar inkluderar ”genre”, vill vi påpeka att begreppet har använts i syfte att 
definiera texters individuella utmärkande drag, bestämda av sin kontext. Det har också riktats 
relaterad forskning till pedagogik och utbildning.256 Hallidays definition låter som följer: 

 
Types of linguistic situation differ from one another, broadly speaking, in three respects: first, as 
regards what actually is taking place; secondly, as regards what part of the language is playing; 
and thirdly, as regards who is taking part. These three variables, taken together, determine the 
range within which meanings are selected and the forms which are used for their expression. In 
other words, they determine the ’register’. 257  

 
Dessa tre dimensioner eller snarare situationstyper av begreppet register, som Halliday 
belyser i citatet, benämner han liksom många andra ”the field, the mode and the tenor of 
discourse”.258 För att göra det mer lättöverskådligt illustrerar vi Hallidays tre situations-
komponenter i punktform översatt till svenska: 
 

• Field:  Vad händer? Av vilken natur är den sociala interaktionen? Vad är deltagarna engagerade i? 
Vilket språk figurerar som en viktig komponent?  

• Tenor: Vilka deltar? Hur ser deltagarnas  sociala roller (status) och relationer ut?   
• Mode: Vilka uppgifter har texten i detta? Hur ser textens symboliska organisation ut, retoriska former 

(övertalande, förklarande, didaktiska, etc)? Vilken typ av kommunikationskanal används, talad/skriven, 
monologisk/dialogisk, +/- visuell kontakt, dataförmedlande, kommunikation/telefon/F2F, etc.? 259 
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Det är relationen mellan språkformer och kontextdrag som utgör ett lingvistiskt register och 
de beskrivande kategorierna är just: field, tenor och mode. Registerbegreppet går i sin tur 
under det större begreppet språkvariation i tillämpad lingvistik.260 Barbara Couture gör en 
viktig åtskillnad mellan register och genre: 
   

While registers impose explicitness constraints at the level of vocabulary and syntax, genres 
impose additional explicitness constraints at the discourse level … Both literary critics and 
rhetoricians traditionally associate genre with a complete, unified textual structure. Unlike 
register, genre can only be realized in completed texts or texts that can be projected as complete, 
for a genre does more than specify kinds of codes extant in a group of related texts; it specifies 
conditions for beginning, continuing, and ending a text.261  

 
Det som är intressant och av vikt att poängtera är just att genrer handlar om hela texten, 
medan register mer fokuserar på abstrakta inre lingvistiska mönster och som en följd därav är 
oberoende av textnivåstrukturer. Genrer kan således som David Lee påpekar användas som 
textkategorier förbundna eller associerade med konfigurationer av makt, ideologi och sociala 
ändamål. De är alltså enligt detta synsätt dynamiska förhandlade aspekter av situationsbunden 
språkanvändning till skillnad från register som tenderar att associeras med statiska 
parametrar.262 För att ta ett exempel när det gäller genre som korresponderar med Coutures 
uppfattning, signalerar inledningen: det var en gång… att det är en saga, lika tydligt som 
slutet avspeglar detsamma: så levde de lyckliga i alla sina dagar. Som Couture påpekar 
specifiserar genrer villkor för början, fortsättning och slutet av en text, alla delar hänger 
samman. 263 Alltså är genrer helt kontextberoende, medan registerbegreppet med sitt fokus på 
språkliga former står i en oberoendeställning till textnivåstrukturer. Det som gör registervale t 
oberoende av genrer är just att man mycket väl kan använda sig av myndighetsstil i ett kåseri 
eller ha inslag av sagostil i en ledare för ironiska effekter eller satir.264 Ett praktexempel är det 
som vi redan har belyst i avsnittet: 4.1 Genrebegreppet i historisk belysning, nämligen citatet: 
 

Liksom varje tragiskt drama måste utmynna i ett deterministiskt slut där en ödets lag uppenbarar 
sig, måste även detta organisationsdrama följa genren. Rektors lag har uppenbarat sig! Kom 
dock ihåg att efter varje uppblåsning brukar följa ett komiskt haveri! Ni nya makthavare se 
därför upp för stickande skratt från publiken!265   

 
I sin artikel ”Tragiskt drama på högskolan” har Makhloufi använt sig av dramats ramverk för 
att ringa in sin kritik.  
 
Som vi tidigare nämnde är Hallidays språksyn funktionell. Ledin tar upp tre av Hallidays 
situationskomponenter, field, tenor och mode som har fått sina metafunktionella 
motsvarigheter, i det han kallar: ideationell funktion, interpersonell funktion och textuell 
funktion. Vad innebär då dessa funktioner? Ledin använder följande beskrivning av dessa 
begrepp i sin forskningsöversikt om genrebegreppet: 
 

• Språk har en ideationell funktion, det är ett medel för reflexion. Denna funktion tar fasta på att språket 
är en klassifikation och representation av världen. 
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• Språk har en interpersonell funktion, det är ett medel för handling. Denna funktion tar fasta på de 
sociala positioner och relationer som språket upprättar. 

• Språk har en textuell funktion, det uppträder som sammanhängande text. Denna funktion tar fasta på 
texten som medium.266 

 
Hallidays syn på en texts förmåga att både spegla och skapa en social struktur, stämmer bra 
överrens med premisserna för denna uppsats. Framför allt med avseende på texters makt att 
skapa/återskapa och forma/omforma världsbilder, trossystem och genresystem, vilket den 
ideationella funktionen kan anses indikera. Colin Lankshear och Michele Knobel menar att 
det finns två nyckelantaganden som återspeglar Hallidays system-funktionella lingvistik, känt 
under benämningen genreteori eller registerteori. Dessa antaganden tar de upp i sitt paper 
Strategies, Tactics and the Politics of Literacy: Genres and Classroom Practices in a Context 
of Change som de hade med på den tredje nationella konferensen om akademiska texter i 
Puebla, Mexiko den 15 april år 2000.    
 

Two key assumptions underlie the organizing principle of genre. They are: (i) that knowing and 
understanding genres enables members of all cultural groups to operate effectively and usefully 
in society; and (ii) that 'people who understand how genres work can be powerful instruments of 
critical review and change in any culture'.267 
 

För att summera Hallidays mål, kan man säga att det var att utveckla ett lingvistiskt 
analyssystem som skulle kunna beskriva hur engelska språket fungerar som social praktik. Vi 
har här i denna del med inriktning på Sydneyskolan belyst att han utvecklade ett analyssystem 
för språk, som inte bara tar sociala ändamål med i beräkningen utan även kulturella och 
situationella kontexter. Hallidays teori har använts av andra genreteoretiker i 
utbildningssyften genom att föreslå en modell för hur all text bör förstås, just med koppling 
till även kulturell kontext och situationell kontext.268 James Martin som har använt termen 
genre synonymt med regis ter i en undersökning av genrer i relation till studenters skrivande 
menar att: ”teaching powerful discourses expands a student’s meaning potential”.269 Det finns 
genreteoretiker som gör anspråk på att ”genres of power” kan identifieras och läras ut till 
studenter. De menar att det kan ge möjligheter till påverkan och därmed bidra till social 
förändring. Martin är som redan antytts en av dem och med utgångspunkt i ovanstående 
anspråk likställer han undervisning av maktinflytelserika diskurser och genrer med ett 
personligt bemyndigande: 
 

It is the view of genre-based researchers and teacher trainers that subjectivity changes by 
evolution, not revolution, and that teaching powerful discourses expands a student's meaning 
potential; language learning is simply not a question of new discourses coming in to replace the 
old. Beyond this, powerful discourses are not regarded as so ineffable that they cannot be taught; 
… 270 

  

                                                                 
266 Ledin 1996, s. 20. 
267 Department of Education, Queensland 1994, s. 5. English in Years 1 to 10 Queensland Syllabus Materials: 
English Syllabus for Years 1 to 10. The University of Queensland (UQ) är en av Australiens främsta läro- och 
forsknings institutioner. Det är det största och äldsta universitetet i Queensland. 
268 Lankshear, Colin & Knobel, Michele 2000. Strategies, Tactics and the Politics of Literacy: Genres and 
Classroom Practices in a Context of Change. Third National Conference on Academic Texts. Puebla, Mexico 15 
april. [2004-02-29]. Breure 2001, Development of the Genre Concept. [2004-02-22]. 
269 Martin, James R. 1993, s. 161. ”Genre and literacy-Modelling context in educational linguistics.” M., är 
professor i lingvistik vid University of Sydney.  
270 Martin 1993, s. 165. 



 49 

Mary Macken-Horarik är också inne på samma linje och förbinder genrekompetens med 
tillgång till social makt. Hon påpekar just att inte alla individer i ett samhälle har samma 
makt. Därför framhåller hon genrekompetens som ett sätt att skaffa sig större inflytande: 
 

Not all members of society hold equal power. One means towards attaining greater power-
greater degrees of freedom in action-is to have competence in the use of powerful kinds of texts 
in a society.271  
  

Russel tar stöd av Kress (1987), Bazerman (1993) och Berkenotter & Huckin (1995) för att 
betona det faktum som var och en har påpekat nämligen, att de flesta studenter inte är i den 
position att de kan utmana de genrer som tillhör de inflytelserika och maktfärgade 
disciplinsystemen. Vad som saknas är således en fungerande interaktion. 272 Kress definition 
av genre speglar just att dess specifika diskurstillhörighet och dess anhängare sätter sitt 
avtryck på densamma: ”a kind of text that derives its form from the structure of a (frequently 
repeated) social occasion, with its characteristic participants and their purposes [e.k.]”. 273 
Bazerman poängterar att genrer inte bara är former, vilket man får förmoda är en anspelning 
på genrer som avgränsade kategorier i traditionell mening för klassifikationssyfte eller 
genreanalyssyfte. Han ser istället genrer som social aktion av alla de slag:   
 

Genres are not just forms. Genres are forms of life, ways of being. They are frames for social 
action. They are environments for learning. They are locations within which meaning is 
constructed. Genres shape the thoughts we form and the communications by which we interact. 
Genres are the familiar places we go to create intelligible communicative action with each other 
and the guideposts we use to explore the unfamiliar.274  

 
Vissa genreteoretiker ser genrer och texter som identiska, medan andra skiljer dem åt. Kress 
är av den bestämda åsikten att: ”’genre’ and ’text’ are not the same thing: the latter includes 
the former, though there is no text or textual element that is not generically formed [e.k.]”. 275 
Christe menar att genreteoretiker ser språket som ett redskap eller en resurs för att skapa 
mening och delar av språket blir bara meningsfullt genom igenkännandet av dess sociala 
ändamål och kontext som språket befinner sig i.276 För att använda Bachtin’s uttryck: ”ordet 
som redskap (språk) och ordet som innebörd. Det tolkande ordet tillhör ändamålens rike. 
Ordet som (högsta) slutmål.”277 Vi kan således konstatera att: 
 

Genres, then, are more than just means of communication. They are not empty vessels waiting to 
be filled with personal meanings. They are not neutral or technical structures. They are ways of 
encoding experience, ways of seeing and knowing and being in language as well as ways of 
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constructing relationships, communicating and getting things done. These ‘ways of knowing’ 
vary crucially according to social contexts and communities, as well as relations of power.278  

 
Som Freire och Machado påpekar i sin monografi Literacy: Reading the Word and the World 
är det genom att arbeta med genrer vi får hjälp att se relationen mellan individuell förståelse 
och sociala krafter som en dialog. De menar att dialogen karaktäriseras av deltagande, 
förhandlingar, betoningar, likväl som begränsningar och konventioner. En nödvändig 
förutsättning för ett kritiskt arbete med genrer är just tillgången till dialogen. De understryker 
att denna tillgång till genrer genom dialog ofta tolkas som access till normativa lingvistiska 
drag av dominanta akademiska genrer. Slutligen framhåller de att det är alldeles för lätt att se 
inlärning av genrer som enbart en assimileringsprocess snarare än ett kritiskt engagemang. 279    
För att också ta upp något om den kritiska textanalysen, ska vi se på tre utgångspunkter 
inspirerade av Hallidays arbeten: 
 
• Den första utgångspunkten betonar att språket är socialt betingat och bör därför inte studeras som 

självständigt. En samhällsmedlems position i den sociala strukturen är alltså avgörande för vilket språk som 
är tillgängligt.  

• Den andra utgångspunkten belyser förhållandet: text och kontext, som även det utgörs av ett 
symbiosförhållande. Poängen är att vi kan använda texter för att på varierande sätt omforma vår sociala 
verklighet, texten är således inte endast en effekt av en social struktur. 

• Den tredje utgångspunkten ställer form och funktion i fokus genom att sudda ut skarpa gränser dem emellan. 
Ser man på språket som ett i grunden socialt spel, är kopplingen till neutralitet en utopi. Ett medvetet val av 
språklig form kan därmed knappast avskärmas från ideologier, maktrelationer, etc. all text i denna 
bemärkelse har således i starkare eller svagare nyans, med kra ftiga eller tunna penseldrag en diskursfärg.280    

 
Lennart Hellspong och Per Ledin ser just de språkliga valen som intressanta eftersom de kan 
ges olika tolkningar och spegla både ideologiska och sociala förhållanden. De framhåller att i 
många av de kritiska analyserna kopplas det språkliga valet till ideologi. Hur ser då deras syn 
på ideologi ut? 

 
I sin snävaste, marxistiska tolkning är en ideologi ett ’falskt medvetande’ som makthavare vill 
påtvinga grupper som saknar makt. Ideologi och manipulation går alltså hand i hand. I en vidare 
tolkning är det snarare synonymt med en världsbild som omfattas av en social grupp.281   
 

Genombrottet för den kritiska textanalysen kom enligt Ledin med Fowler et al. Language and 
control (1979) och Hodge & Kress (1979) Language as ideology, under beteckningen critical 
linguistics. Vidare utveckling påpekar Ledin att bl.a. Norman Fairclough har stått för (1989, 
1992, 1995)282  med den kanske mer välbekanta benämningen: critical discourse analysis, 
eller på svenska: kritisk diskursanalys. Det intressanta för oss är att Ledin tar upp hur 
Fairclough behandlar genrebegreppet, som av den senare kallas för activity type och 
tillsammans med stil ses som olika diskurselement, oftast kallade discourse type. Ledin 
påpekar att genreelementet av Fairclough får en särställning, men att denne trots det undviker 
att analysera de olika diskurselementen mer ingående, eftersom de tenderar att överlappa 

                                                                 
278 Oliver, Rob 1999. Another look at Genre in the Teaching of Writing. Revised version. Paper presented at the 
IFTE conference. The power of Language. Warwick, July. [2004-03-01]. 
279 Freire, Paulo & Machado, Donaldo 1987, s. 146. Literacy: Reading the Word and the World. F., 1921-1997, 
brasiliansk professor i pedagogik utarbetade en alfabetiseringsmetod. M., är professor i lingvistik vid University 
of Massachusetts i Boston och har samarbetat vid otaliga tillfällen med Paulo Freire.  
280 Ledin 1996, s. 23f.  
281 Hellspong, Lennart & Ledin, Per 1997, s. 260. Vägar genom texten: Handbok i brukstextanalys. Jmf. med 
definitioner i teoridel. H., professor i retorik vid Södertörns Högskola, Huddinge. 
282 Fairclough, Norman. 1989, Language and power. 1992, Discourse and social change. 1995, Media discourse. 
F., professor i språk vid Lancaster University, UK. 
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varandra.283 Det ger oss bara ännu en indikation om hur svårt forskare har att få någon rätsida 
på problemet med genrebegreppet. Fairclough poängterar dock själv i sin Discourse and 
social change: ”genre overreaches the other types, in the sense that genre corresponds closely 
to types of social practice … ”. 284Att genre har en överordnad ställning i förhållande till de 
andra diskurelementen hänger samman med att genre är en del av en social praktik, av ett 
socialt handlande. Framför allt är det just förståelsen av hur texter medverkar i sociala 
förändringar som är syftet med hans analys och inte enbart ett fokus på att avslöja ideologisk 
manipulation. Det är snarare helheten hur allt fungerar tillsammans som är intressant. Vad 
Ledin med hjälp av Fairclough också betonar är att eftersom genrer hänvisar till tidigare texter 
och konventioner får texter därmed en historia.285 Todorov har uttryckt samma uppfattning 
vad det gäller de historiska banden:  
   

… failing to recognize the existence of genres is eqvivalent to claiming that a literary work does 
not bear any relationship to already existing works. Genre are precisely those relypoints by 
which the work assumes a relation with the universe of literature.286  
 

I den kritiska textanalysen används ofta diskurs för att belysa texters innehåll. Det är enligt 
Ledin framför allt Foucault287 som starkt har influerat diskursbegreppet som till skillnad mot 
genrebegreppet är ännu bredare. Flera olika genrer, textmönster och stilar konstituerar och 
uttrycker således begreppet. Ledin påpekar, enligt sin syn, att en diskurs utmärks av ”ett 
speciellt intresse- eller erfarenhetsområde”, som är förbundet med en social institution. Det 
han vill ge extra eftertryck åt är att ”en diskurs företräder ett visst grundläggande 
perspektiv”. Fairclough menar Ledin använder Foucault som inspirationskälla när han låter 
understryka att diskurser ha r ideologisk laddning och formas av maktförhållanden. Som en 
kontrast till Foucaults diskursbegrepp kan nämnas Habermans, vilket inte inbegriper makt. 
Det finns alltså många sätt att definiera diskurs på. Inom språkvetenskapen används diskurs 
ofta synonymt med språkanvändning eller kommunikation, men begreppet kan även betyda 
text rätt och slätt.288 Sedan några år tillbaka med det digitala genombrottet som främsta 
förändringsfakor har genrebegreppet tillämpats både i digital kommunikation inom 
organisationer och på Internet. Begreppet har inte bara använts för att kategorisera, utan 
kanske framför allt för att få en bättre förståelse för vilken funktion de digitala dokumenten 
har inom en social gemenskap, speciellt när det gäller verbal information. Med en sådan 
utgångspunkt kan man som Orlikowski och Yates se genre som ett ”institutionellt mönster för 
social interaktion”. Genrer bildar därmed ett ramverk för forskare och organiserad 
kommunikation och knyts tätt samman med en disciplins metodologi och professionell 
praktik. Genrebegreppet har som en konsekvens av detta fått ett antal facetter, vilket i stort är 
resultatet av olika teorier inom bl.a. lingvistik, litteratur, retorik och sociala discipliner, som 
alla är engagerade i studiet av detta fenomen. 289 Genom att använda ett sociokognitivt290 
perspektiv och sammanföra dessa aspekter av det moderna genrebegreppet har Berkenkotter 
& Huckin skapat ett ramverk som består av följande element: 
 
                                                                 
283 Ledin 1996, s. 24ff. 
284 Fairclough 1992, s. 125. Discourse and social change.  
285 Ledin 1996, s. 24. Hellspong et al. 1997, s. 290. 
286 Todorov, Tzvetan (Cvetan) 1973, s. 8. The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre. 
287 Foucault, Michel, 1926-84, fransk filosof och professor i idéhistoria vid Collège de France från 1970. 
288 Ledin 1996, s. 24ff. 
289 Orlikowski, Wanda J. & Yates, JoAnne 1998. Genre systems: structuring interaction through communicative 
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Management Massachusetts Institute of Technology. 
290 Social kognition, forskningsområde inom vilket studeras dels hur vi tänker om andra personer och om oss 
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• Dynamism.  Genrer är dynamiska retoriska former som är utvecklade av aktörers respons till återkommande 
situationer och som syftar till att stabilisera erfarenhet för att ge sammanhang och mening. Genrer förändras 
över tid som respons på användares sociokognitiva behov. 

• Situatedness. Vår kunskap om genrer har sitt ursprung och förankring i vårt deltagande i de dagliga och 
yrkesmässiga kommunikativa aktiviteterna. Som sådan är genrekunskap en form av ”situated cognition”, 
som fortsätter att utvecklas då vi deltar i aktiviterna i vår omgivande kultur.  

• Form and content. Genrekunskap omfattar både form och innehåll, även inkluderande en känsla för vad 
som är lämpligt för ett spesiellt syfte i en specifik situation vid en given tidpunkt. 

• Duality of structure. När vi använder genreregler i professionella aktiviteter, konstituerar vi sociala 
strukturer (i professionella, institutionella och organisatoriska kontexter) och samtidigt så återskapar vi 
dessa strukturer. 

• Community ownership.  Genrersamtal signalerar en diskursgemenskaps normer, epistemologi, ideologi och 
social ontologi.291 

 
Brian Paltridge tar upp dessa fem punkter till diskussion i sin artikel ”Genre Knowledge and 
Teaching Professional Communication.” I samband med den sista punkten påpekar han: 
 

… students will see that many texts that seem to be neutral are not. Students will see how texts 
‘represent different world views, social purposes, intentions and perspectives’ … that are often 
hidden in the initial reading of a text. Once students are aware of these issues, they will be better 
able to account for them as they write texts that aim to achieve a particular goal.292  

 
I slutet av artikeln framhåller han att lika viktigt som det är för skribenter att förstå en 
disciplins underliggande perspektiv, antaganden och syften behöver de ha kontroll över 
retoriken genom vilken de är uttryckta.  
 
Efter denna ganska omfattande och kanske något svårsmälta genreinformation är det dags att 
möta det tredje och sista begreppet vi valt att dela in detta avsnitt i, nämligen: 
klassifikationsgenrebegreppet. Eftersom vi med Petterssons indelning följer hans modell och 
godtar teorin att alla traditionella och kommunikativa genrer är klassifikationsgenrer, men inte 
vice versa, har redan det mest väsentliga avhandlats. Pettersson påpekar, med en 
sammanfattande mening, det som i stort finns accenturerat under hela denna genomgång av 
genrebegrepp: ”The classification view of genre is not, on the whole, popular with leading 
genre theorists.”293 Han framhåller dock vidare att kritiken bakom en del av dessa antaganden 
mot klassifikation tycks tvivelaktiga. Det han framför allt är tveksam till är att kritiker inte 
tycks tro att det finns mer än ett berättigat sätt att konstruera genrebegrepp. För att belysa 
motsatsen nämner Pettersson det vardagliga bruket av begreppet: ”There is an everyday 
concept of a literary genre, vague but useful as far as it goes.”294 Det vi nu ska se närmare på 
är texttypologi för att belysa att det finns fler sätt att dela in texter, men först ett inledande 
stycke av Clare Beghtol:  
 

A discussion of genres is a discussion of classificatory activity – … . Typologies have been 
developed routinely in all fields of knowledge and in different communities of endeavor. In 
bibliographic classification and subject analysis, for example, the initial subdivision of all texts 
into fiction and non-fiction comes from C.A. Cutter's Rules for a Dictionary Catalog (1904). 
According to Cutter, one of the functions of the catalog is to allow the user to choose between 
‘literary’ and ‘topical’ works, that is, between works without topics…and works with topics or 
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subjects… .This distinction has remained almost unquestioned in discussions of text genres,… . 
We are so accustomed to the fiction/non-fiction distinction that it is hard to imagine how to 
subdivide texts according to some other initial characteristic of division. Nevertheless, other 
initial distinctions have been suggested, such as the distinction between narrative texts…and 
non-narrative texts… 295   

 
Oavsett vilken slags typologi det är frågan om finns det sällan någon rådande konsensus. 
Skillnaden mellan genrer och texttyper menar Anna Trosborg ligger i att genrer formar öppna 
set medan texttyper konstituerar stängda set, med bara ett begränsat antal av kategorier.296 
Beghtol nämner tre set bestående av varierande texttyper, med det kommunikativa ändamålet 
som syfte: 
 
1. descriptive, narrative, argumentative, literary, poetic, scientific, didactic and conversational;  
2. descriptive, narrative, expository, argumentative and instructive;  
3. narrative, procedural, behavioral expository.297 
 
Dessa typologier har som synes både delade och egna genrer. Den gemensamma kategorin är 
”narrative”, för övrigt skiljer sig de andra kategorierna ganska mycket åt. Om man ska kunna 
identifiera genrer medför det behovet av att använda klassifikation. Det betyder att alla 
metoder och kriterier i ett fungerande klassifikationssystem kommer i spel. Att 
ämnesindelning bör överensstämma med önskemålet om ömsesidig exklusivitet och 
fullständig utömmandegrad av varje klass, är något vi har fått lära oss under vår studietid, 
vilket i lika stor grad kan sägas gälla genreindelning. Det förutsätter dock att man i ett 
klassifikationssystem tar med alla aspekter av genrebegreppet (form, innehåll, funktion m.m.) 
för att kunna möta de varierande behov som finns vid klassifikation av en text 
(skönlitteratur/sakprosa), inte minst med hänseende till att en text (i detta falla främst 
skönlitterär) exempelvis kan utgöras av ett flertal innehållsgenrer. Problemet är just 
mångfalden som ställer höga krav på ett klassifikationssystems flexibiblitet vad det gäller 
möjligheten att kunna bilda synteser och uttrycka ett flertal fasetter. Lägger man sen till den 
aspekten att genrer förändras och utvecklas över tid har vi till stor del speglat dess 
komplexitet. Liksom Anne Freadman kan vi konstatera: ”genre is not absolute, it is pragmatic 
and turns as a game in a variety of socials settings...”298 Genrer skapar dessutom 
förväntningar. De flesta som läser ett poem räknar väl med att känna igen det efter dess 
fysiska ”siluett” på sidan, eller ett brev efter dess konventionella format för adress och 
hälsningsfras. Beghtol menar att i kontrast till detta är det mycket svårare att skilja mellan två 
prosaformer som fiktion och icke-fiktion, eftersom de har ungefär samma sidformat. 
Innehållet som ju inte kan kopplas till fysiskt format, måste följaktligen läsas för att ett 
fastställande av genre ska kunna utföras. Ett annat problem med att identifiera genre är att 
även de mest familjära är ostabila och förändringsbenägna och kan därmed forma olika slags 
hybridtexter.299 Därför är det många genreteoretiker som anser att dessa set av texttyper, ofta 
refererade till som genrer är missvisande eftersom texter kan bestå av vilken kombinationstyp 
som helst av dessa former. Tony Twaites och hans kollegor framhåller just ”narrative” som en 
speciellt problematisk form eftersom det är en fundamental och överallt förekommande 
texttyp.    
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Because narratives are used in many different kinds of texts and social contexts, they cannot 
properly be labelled a genre. Narration is just as much a feature of non-fictional genres... as it is 
of fictional genres ... It is also used in different kinds of media ... We can think of it as a textual 
mode rather than a genre.300   
 

Med alla dessa skiftande sätt att se på och behandla genrebegreppet, både som ett begrepp i 
sig och som intimt förknippat med en hel rad andra närliggande begrepp kan det vara tänkvärt 
att som Cranny-Francis ställa sig de frågor vilka följaktligen uppstår efter en sån här 
genomgång: 
 

If ‘genre’ has this range of different meanings and classificatory procedures -- by formal 
characteristics, by field -- we might ask what is its value? Why is it so useful to educators, 
linguists and critics, as well as to publishers, filmmakers, booksellers, readers and viewers?301 

   
Hon menar att orsaken till dess värde ligger i att genrebegreppet aldrig bara är formellt eller 
semantiskt förknippat, inte heller är det endast kopplat till ett rent textuellt sammanhang. För 
att förtydliga tar hon begreppen: register, texttyp, domän och textstruktur/diskurs till hjälp 
med följande resonemang: 
 

… genre is never just about situated linguistic patterns (register), functional co-occurrences of 
linguistic features (text types), or subject fields (domain), and it is not even simply about text -
structural/discoursal features … It is, in fact, all of these things. This makes it a messy and 
complex concept, but it is also what gives it its usefulness and meaningfulness to the average 
person. They are all genres (whether sub- or super-genres or just plain basic-level genres).302 
 

Hennes utsaga summerar i stort hela vår genomgång av genrebegreppet och dess 
begreppsrelationer i en tvärvetenskaplig belysning. En sista definition ur ODLIS: Online 
Dictionary of Library and Information Science får ge den avslutande beskrivningen av 
genrebegreppet och därmed en mer inriktad syn på begreppet i klassifikationssammanhang: 
 

Genre: In fiction, genre are based on form (novel, short story, etc.), theme (Christian, fantasy, 
horror, mystery, romance, science fiction, western, etc.), or format (graphic novel) [e.k.].303   

5. Presentationer och resultat 

5.1 Presentation av SAB 
Idag används SAB-systemet av de flesta folk- och forskningsbibliotek i landet. För att se hur 
det hela började får vi gå tillbaka till år 1917. Då tillsatte Sveriges allmänna 
biblioteksförening en kommitté med uppdrag att skapa ett svenskt klassifikationssystem 
anpassat för den svenska bibliotekariekårens behov. 304 Vid konstruktionen av SAB-systemet 
ställdes inga anspråk på att det skulle vara användarvänligt. Eftersom öppna hyllor på den 
tiden var otänkbart fanns det inget behov av att användare själva skulle kunna hitta bland 
hyllorna och ha kännedom om klassifikationssystemets uppbyggnad.305 Tanken bakom att 
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utveckla ett eget svenskt klassifikationssystem var främst att låta Sverige och det svenska stå i 
fokus för den världsbild som man önskade avspegla i systemet. Internationell standard och 
praxis fick således ge vika inför beslutet att skapa ett svenskt klassifikationssystem. Göran 
Berntsson vill framhäva ett pragmatiskt tänkesätt tillsammans med kortsynthet som en möjlig 
anledning till att så blev fallet.306 Medan Joacim Hansson menar att samhällssynen som då 
genomsyrades av C. J. Boströms filosofi, dvs. en starkt konservativ idealistisk statsfilosofi, 
tydligt står i samklang med klassifikationssystemets utformning.307 En syntes av båda dessa 
synsätt borde vara en trolig förklaring, eftersom teori och praktik trots allt måste förenas.  
 
Vid seklets början var det DDC som var mest spritt i Europa och USA, inklusive i våra 
nordiska grannländer Norge och Danmark. Berntsson påpekar att Dewey-systemet även 
användes i Sverige (i begränsad omfattning) vid tiden före beslutet om ett eget nationellt 
system och tongångar som förespråkade ett införande av DDC hördes i den aktuella 
debatten. 308 De alternativ som hade varit föremål för diskussion framkommer i inledningen till 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek som gavs ut år 1921. Valet stod mellan 1. ett 
system som bestod av förkortningar, 2. DDC (numerisk notation) eller 3. alfabetisk notation.  
Trots att DDC användes i ett stort antal länder och således hade en internationell prägel, samt 
fördelen att det redan var välutvecklat, vilket kunde bespara mycket arbete, valde kommittén 
att anta utmaningen med att skapa ett nytt system. I Danmark hade man anpassat DDC efter 
danska förhållanden och det menade kommittén var en nackdel, eftersom man då förlorade 
den internationella fördel som DDC hade. Dessutom ansågs det som en fördel att man med 
alfabetisk notation kunde ha mer än de tio huvudavdelningar som DDC utgick ifrån. 309 
 
När SAB-systemet väl utkom infördes det med en gång i den svenska nationalbibliografin310 
och spreds inom kort till alla skol- och folkbibliotek. I jämförelse med DDC som är världens 
mest spridda klassifikationssystem, (används i ca.140 länder), är SAB i stort sett ett nationellt 
system. Endast de delar av Finland där det svenska språket florerar och vid Odense 
universitetsbibliotek, Danmark tillämpas SAB-systemet i praktiken. I det senare fallet är 
systemet modifierat efter lokala behov. Nya och omarbetade upplagor publicerades: 1943 (2:a 
upplagan), 1950 (3:e upplagan),1956 (4:e upplagan), 1963 (5:e upplagan), 1984 (6:e 
upplagan) och 1997 (7:e upplagan). Först på 1980-talet kom åter en diskussion igång om 
SAB:s berättigande eller ej. Det var DFI (Styrelsen för vetenskaplig och teknisk 
informationsförsörjning) som tillsatte en arbetsgrupp för att bestämma om dess fortsatta öde. 
Beslut fattades om ännu en revision. Klassifikationssystem för svenska bibliotek. – 6., omarb. 
uppl – 1984 blev produkten av en omfattande revision.   
  
Som vi redan i avsnitt 2.1 Allmän klassifikationsteori redovisat är SAB ett enumerativt 
universalsystem. Till konstruktionen består systemet av 25 ”huvudavdelningar” med en s.k. 
”hierarkisk uppbyggnad”.311 Det innebär att dessa huvudavdelningar i sin tur går att 
vidareindela. Genom att tillfoga någon bokstav, tex. för Huvudavdelning A som står för bok- 
och biblioteksväsen får man underavdelningar: Aa  Ab  Ac  Ad  Ae  Af .312 Till den 
hierarkiska uppbyggnaden med huvudavdelningar och underavdelningar (oftast även de 
vidareindelade) finns ytterligare möjligheter att uttrycka olika aspekter på ämne i form av 
allmänna tilläggsbeteckningar (t.ex. för tid, språk land m.m.). Dessutom finns det i 
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inledningen för vissa huvudavdelningar speciella tilläggstal. De är tillämpliga endast på den 
avdelning där de står utsatta. Detta gäller just för avdelning H, skönlitteratur, och tilläggen 
betecknar ämnet för vår empiriska studie, själva genrebegreppen och hur de behandlas i 
systemen. Vi återkommer till dessa i följande resultatavsnitt och i avsnittet analys och 
jämförelse av systemen. Förutom den systematiska delen som här presenterats består SAB-
systemet av ett ämnesordsregister uppdelat i en alfabetisk och en systematisk avdelning. 
Kodsystemet består av blandad notation (bokstäver och siffror i huvudsak), dvs. SAB är både 
enumerativt och facetterat, medan ämnesorden i registret är tagna ur det naturliga språket. 
Syftet med både klassifikation och indexering är att utifrån ett dokuments ämnesinnehåll 
kunna återvinna det. Förutsättningen för att ett klassifikationssystem ska kunna fungera 
hänger direkt samman med hur stor dess potential till anpassning är efter samhällets 
förändringar. Därför pågår sedan 1986 en ständig uppdatering av systemet, främst efter 
förslag som lämnas till Svensk Biblioteksförenings klassifikationsgrupp. De beslutar om 
förändringar och förser alla berörda bibliotek med KKS-meddelanden fyra gånger om året.313  

5.1.1  Resultat – SAB  
Inledningsvis vill vi poängtera att vid valet av SAB var vi väl medvetna om skönlitteraturens 
outvecklade genresystem. Enligt den ordlista som finns med i Modern Genre Theory (2000) 
är genresystem: 

 
En uppsättning av genrer, som underförstått bildar ett sammanhängande system av något slag; 
eller en teoretisk modell som erbjuder en omfattande lista av genrer och en förklaring av 
relationerna mellan dem [e.k].314 
 

I SAB handlar det kanske snarare om en mindre kollektion genrebeteckningar än något 
egentligt fullskaligt genresystem, även om relationerna finns förklarade genom den 
hierarkiska ordningen. SAB:s genreuppsättning består för bl.a. avdelning H, Skönlitteratur,  
av specialtillägg där vissa tillägg också är desamma för avdelning G, Litteraturvetenskap, som 
dock innehåller åtta stycken fler. Noteras bör att det även finns andra genretillägg, s.k. 
”allmänna tillägg”för sakprosans genrer (främst som innehållslig form, t.ex. kongresstryck 
med tilläggsbeteckningen (k)) och gemensamma allmänna tillägg både för sakprosa och 
skönlitteratur, då bl.a. ifråga om medier och målgrupper.315 Trots SAB:s kanske något 
oansenliga genrebestånd, med skönlitteraturen i åtanke, anser vi det intressant att ta med ett 
betydligt mindre och nationellt inriktat klassifikationssystem som en motpol till det 
internationella klassifikationssystemet DDC med ett tämligen välutvecklat genresystem. En 
annan kanske mer tvingande anledning att välja SAB som en kontrast till DDC är för att 
belysa att det finns andra sätt att lösa genreproblematiken. Således har problemet med genrer 
för SAB:s räkning inte varit ett försök från de utvecklingsansvarigas sida med att 
implementera fler typer av genrer i klassifikationssystemet. Istället bildades år 1999 Svensk 
Biblioteksförenings specialgrupp för indexering av skönlitteratur med uppdrag att 
sammanställa en nationell tesaurus eller ämnesordslista för skönlitteratur en direkt riktad till 
vuxna och en ämnad för barn- och ungdomslitteratur. Enligt Svensk Biblioteksförenings 
hemsida på nätet, via hyperlänken Specialgrupper, vidare: indexering av skönlitteratur kan 
man på sistnämnda sida läsa följande: 
 

                                                                 
313 Berntsson 1997, s. 4ff. KKS-meddelanden: information om katalogiserings- och klassifikationsfrågor från 
SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation. 
314 Duff 2000. Ordlista. 
315 Se Klassifikationssystem för svenska bibliotek  allmänna tilläggsbeteckningar, hjälptabell B, E och G.   
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Målet är att, utifrån de erfarenheter som finns och det arbete som tidigare lagts ner av flera 
aktörer, sammanställa en tesaurus eller ämnesordslista för skönlitteratur och en för barn- och 
ungdomslitteratur samt att utforma anvisningar för indexeringen. Materialet ska vara nationellt 
och systemoberoende.  
 
Syftet är att underlätta sökandet i bibliotekskataloger och databaser efter skönlitteratur inom ett 
visst ämne/med ett visst tema/ur en viss aspekt för olika målgrupper som vanliga 
biblioteksbesökare, barn och ungdomar, forskare, studenter och bibliotekspersonal. De icke-
professionella användarnas behov ska beaktas särskilt.316 

   
Går man vidare till länksidan Verksamhetsplan 2004 och under rubriken Verksamhet 2004 får 
man upplysningen att:  
 

Arbetet med ämnesordslistorna är i huvudsak klart. Några arbetsuppgifter återstår dock 
innan specialgruppen kan anse sin uppgift utförd… . Följande arbetsuppgifter återstår: 
 

1) Ämnesordslistorna och handledningen måste bearbetas utifrån remisserna, ett visst 
redigeringsarbete återstår och en samordning av vuxen- och barnmaterialet ska genomföras.   

2) Resultatet ska presenteras i en tryckt version av ämnesordslistor och handledning. Denna 
beräknas vara klar till Biblioteksdagarna i Karlstad i maj.317 

 
Dessutom står i punkt nummer 6) att en samordning med Svenska ämnesord ska ske vid 
implementeringen av materialet. I Mötesplats inför framtiden (Borås 8-9 oktober 2003) av 
Lena Lundgren behandlas vilka arbeten som Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för 
indexering av skönlitteratur har anslutit sig till ”när det gäller synen på de svårbeskrivbara 
aspekterna av skönlitteraturen”. 318 Hon menar alltså att dessa aspekter bör vara med även om 
det innebär vissa svårigheter vid indexeringen. De arbeten som hon nämner till grund för 
projektet är Annelise Mark Pejtersens och Jarmo Saartis.319  
 
På uppdrag av SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation utarbetades en förstudie 
till en allmän svensk tesaurus av Lars-Olof Hansson år 1991. Varför vi nämner den här är 
både för att visa vad som föregått beslutet om att skapa ämnesordlistor för skönlitteratur och 
därför att Hansson i denna förstudie även tar upp problematiken med genrer och indexering 
med ämnesord, som han menar är något man bör skilja på. Det han föreslår är en uppbyggnad 
av en svensk tesaurus för skönlitteratur. Sedan 2001 har Kungliga biblioteket ansvar för ett 
svenskt ämnesordssystem, med benämning Svenska ämnesord,320 som finns i form av en 

                                                                 
316 Svensk Biblioteksförening, 2004. Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för indexering av skönlitteratur. 
Mål m.m. [2004-03-21].  
317 Svensk Biblioteksförening, 2004.   
318 Lundgren, Lena 2003, s. 4. Mötesplats inför framtiden. [2004-03-21]. Bidrag till Borås Stadsbiblioteks och 
Bibliotekshögskolans årliga nationella konferens: Mötesplats inför framtiden. Nästa gång 13-14 oktober 2004. 
L., konsulent vid Länsbiblioteket i Stockholm och ordförande i styrgruppen för Svensk Biblioteksförenings 
specialgrupp för indexering av skönlitteratur, även medverkande i arbetsgruppen för barn- och 
ungdomslitteratur.   
319 De arbeten som hänvisas till är: Saarti, Jarmo, 1997. Bella: specialtesaurus för skönlitteratur. Översättning 
Rajalin, Marita, Sandelin, Ringa & Thölix, Ylva – Provupplaga – Helsingfors: Btj Kirjastopalvelu. S., är rektor 
vid University of Kuopio i Finaland. Mark Pejtersen, Annelise 1989. The Book House: modelling user’s needs 
and search strategies as a basis for system design. Roskilde: Risø National Laboratory.  
320 Svenska ämnesord är en allmän ämnesordslista främst avsedd för indexering av facklitteratur och annat 
material. Huvudsakligen är den en reviderad sammanställning av det tryckta ämnesordsregistret till SAB-
systemet och den kumulerade ämnesordslistan som funnits på Kungl. bibliotekets webbsidor. Till de flesta av 
ämnesorden finns en SAB-kod knuten. Databasen Svenska ämnesord innehåller ungefär 33 500 
ämnesordskombinationer inom alla ämnesområden. Webbadressen till Svenska ämnesord: www.amnesord.kb.se/ 
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databas med utarbetade riktlinjer, i första hand för facklitteratur, någon svensk tesaurus för 
skönlitteratur kom dock aldrig att skapas.321  
 
Vi lämnar nu ämnesordlistorna och börjar istället vår studie av de skönlitterära genrer som 
finns konkret implementerade i SAB-systemet. För att göra beskrivningen så tydlig som 
möjligt följer vi den frågeuppställning gällande Henriksens strukturella modell som gjordes i 
avsnitt 1.1 Syfte och frågeställningar och besvarar varje fråga i tur och ordning, samt avslutar 
med den ideologikritiskt/institutionella frågan som kommer ett stycke därefter. 
 
Vilket förhållningssätt kommer till uttryck i SAB när det gäller det skönlitterära 
genrebegreppet? Det vill säga: 
 
• Vilka indelningskriterier används? Form, innehåll, funktion etc.? 
 
Genrer används inom avdelning H, Skönlitteratur, som formtillägg. De är således 
implementerade och uttryckta i skepnad av specialtillägg exklusivt för avdelningen ifråga (ett 
flertal är dock som påpekats gemensamma med avdelning G, Litteraturvetenskap, och har 
även samma notation). Att genrer endast behandlas som form innebär att ingen 
vidareindelning vad det gäller innehåll sker, med ett undantag: essäer. De indelas antingen 
efter ”allmän litterär karaktär, där inget särskilt ämne kan anses dominera” och kvarstår på 
avdelning H skönlitteratur med specialtillägget essäer, de ”med övervägande sakligt intresse” 
förs till respektive avdelning och allmänna essäer av en eller flera författare som innehållsligt 
tillhör fler än tre av systemets huvudavdelningar placeras på avdelning Bb, Allmänna 
samlingsverk.322 Det finns också ett par formgenrer vilka inte är utformade som tillägg utan 
ingår i själva huvudkoden, nämligen Hcf som betecknar småbarnsberättelser på svenska eller 
översatta till svenska och Hci som står för tecknade serier på svenska eller översatta till 
svenska. Dessa två beteckningar, dvs. Hcf och Hci är undantag som inte kan kombineras med 
specialtillägg. Innan vi går vidare bör tilläggas att skönlitteratur även klassificeras efter andra 
kriterier som språk och åldersgrupp, vilka även de kopplas ihop med en huvudkod och är inga 
tillägg i bemärkelsen allmänna eller speciella tillägg utan snarare direktanslutna. 
 
• Med idéplanet som utgångspunkt: Vilka begrepp används? Och vilka begreppsrelationer 

kan utläsas? 
 
De begrepp man utgår från på idéplanet är facktermer som till skillnad från formaliserade 
termer inte är knutna till notationen i ett klassifikationssystem. Formtillägget, dvs. 15 stycken 
begreppsvariabler finns sammanförda i 13 specifika specialtillägg i SAB, vilket innebär att det 
i ett par tillägg finns mer än ett begrepp visualiserat. Dessa begrepp följer här: 
 
• Romaner och noveller 
• Noveller 
• Kåserier323 
• Aforismer324 
• Dramatik 
• Filmscenarier. Hit även televisionsscenarier. 

                                                                 
321 Lundgren 2003, s. 3.  
322 Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1997, s. 67. Se även s. 27. Med ett kort inlägg utanför själva 
resultatredovisningen vill vi poängtera att Göran Berntsson deltog i en diskussion om essäernas hyllplacering 
förd i DN under maj månad 2003, som vi finner intressant och därför återkommer till i diskussionsavsnittet. 
323 Kåseri, litterär genre som främst karakteriseras av lättsamt talspråksliknande framställningssätt.  
324 Aforism, kärnfullt formulerad reflexion eller iakttagelse, gärna uttryckt som ett tänkespråk eller en lärosats.  
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• Sketcher och monologer 
• Poesi 
• Essäer.325 Hit essäer av allmän litterär karaktär, där inget särskilt ämne kan anses dominera. Allmänna 

essäer ?  Bb. 
• Essäer med övervägande sakligt intresse ?  resp. avd. 
• Tecknade serier        
        Tecknade serier utan text samt tecknade serier med svensk text ?  Hci. 
• Folkdiktning 
• Dialektlitteratur 
• Suecana extranea326 (används endast i nationalbibliografiskt sammanhang) 
 
Med påföljande fråga: vilka begreppsrelationer kan utläsas? är en exemplifiering möjlig i 
form av ”något/alla testet” som redogjordes för i avsnitt 3.2.2 Idéplanet. Först vill vi påpeka 
att om man ser på de 13 nyss redovisade specialtillägg för formgenrer kan man inte utläsa 
några generiska relationer med hjälp av notation, eftersom koder ej är utsatta. Genom att först 
utesluta notationer vill vi belysa vilken avgörande funktion de faktiskt har för det hierarkiska 
uttrycket. Vi kommer att ta upp klassifikationskodernas betydelse mer ingående när 
notationsplanet står som utgångspunkt och medföljande frågeställning fokuserar på detta. Nu 
redovisar vi bara som ett exempel den generiska relation som finns mellan några formgenrer 
på avdelning H i SAB utan hänsyn till notation.  
  
¦           ROMANER OCH NOVELLER        á    
Något                                                            Alla      
 â          NOVELLER                                      ¦  
             KÅSERIER  
             AFORISMER 
 
• Med verbalplanet som utgångspunkt: Hur har dessa begreppsrelationer formaliserats?   
 
De generiska relationerna från idéplanet omvandlas till analytiska relationer på det verbala 
planet och formaliseras i hierarkier. Det handlar alltså om i vilken ordning man väljer att 
sammanföra de generiska relationerna till hierarkier som därmed omvandlas till fastställda 
analytiska relationer. De syntetiska relationerna skiljer sig från de analytiska i det avseendet 
att de aldrig formaliseras fast i klassifikationssystemet utan bildas efter behov. De skapas 
genom metoden att utgå från implementerade klassifikationskoder som sen med nödvändighet 
kan kombineras antingen fritt eller efter vissa regler. Det som nu kan vara av intresse att 
belysa och som har uppmärksammats med hjälp av diagrammet är att med resonemang 
ytterligare betona och tydliggöra hur den hierarkiska ordningen uttrycks. För avdelning H:s 
formgenrer i SAB används först underförstått det övergripande begreppet skönlitteratur, som 
ju alla formgenrer faller under. Ser man till specialtilläggen specifikt används en hierarki i 
form av huvud- och underavdelningar, varav nio är av det förra slaget och fem av det senare.  
Den första huvudavdelningen romaner och noveller har de tre underkategorierna noveller, 
kåserier och aforismer. Vidare består huvudavdelning två av dramatik med de fyra begreppen 
filmscenarier, televisionsscenarier, sketcher och monologer som underställda grupper. 
Slutligen följer sex stycken huvudavdelningar utan undergrupper som placerar sig under de 
två andra grupperna i helhet, där således både över- och underordningar ingår, men dessa 
fristående huvudbeteckningar förs rent relationsmässigt främst till ämneskategorin 

                                                                 
325 Essä, betecknar oftast en skriftlig framställning av måttligt omfång där man avser att meddela fakta men gör 
det på ett personligt sätt. Med anledning av den diskussion som fördes i DN under 2003 och som vi återkommer 
till i diskussionsavsnittet, vill vi understryka betydelsen av att lägga essädefinitionen på minnet.  
326 Ett urval av den utlandssvenska litteraturen förtecknas i Suecana extranea. 
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skönlitteratur. För att exemplifiera kan vi ta tecknade serier som illustrerande fall, då de 
knappast låter sig underordnas kategorin essäer som står närmast över i hierarkin. 
Huvudavdelningarna i detta fall har snarare indelats efter en pragmatisk princip, där 
materialomfånget för varje formgenre troligtvis har varit en starkt bidragande faktor till val av 
placeringsposition i hierarkin, då ju främst romaner otvivelaktigt kan anses som till antalet 
flest representerade, medan beteckningen Suecana extranea som står sist i hierarkin är en 
förteckning med urval över den utlandssvenska litteraturen och som betonas endast används i 
nationalbibliografiskt sammanhang. En annan aspekt av intresse är att jämföra det klassiska 
genresystemets ”naturformer” epik, lyrik och dramatik med SAB:s formgenrer, för att se om 
och hur de finns representerade. Vi har gjort följande betraktelse: 
 
• Naturform: epik – formgenre: romaner och noveller.327  
• Naturform: lyrik – formgenre: poesi.328 
• Naturform: dramatik – formgenre: dramatik.         
    
Således kvarstår termen dramatik medan lyrik innefattas i poesi. Romaner och noveller får 
representera epik som under antiken enligt uppgift från Nationalencyklopedin främst 
förknippades med storformen, ett versifierat epos. Det kommunikativa genrekonceptet kan 
snarare kopplas till en modern syn på genre som Svensk Biblioteksförening har anammat 
genom att ta hänsyn till genrebegreppets gränsöverskridande karaktär. Ett sådant 
förhållningssätt har möjliggjorts tack vare utvecklingen av digitala bibliotekskataloger. Det 
innebär för Svenska ämnesords räkning att man med hjälp av hyperlänkar kan skapa en 
nätstruktur där en och samma kategori kan upprepas och placeras efter behov, beroende på 
vilken position den intar i sammanhanget, dvs. om den då är en över- eller underordnad term, 
en annan möjlighet som finns är att använda ”se även” hänvisning, vilken pekar på en 
relaterad term. Söker man på begreppet litterära genrer i Svenska ämnesords ordsökningsfält 
kommer en relativt lång lista med i stort innehållsgenrer upp, närmare bestämt 38 stycken. 
Den sista termen i listan är dock ett undantag i form av en hänvisning ”Se även 
billighetsböcker” och är således en relaterad term till skillnad från de andra som alla är 
underordnade termer till ämnesordbegreppet litterära genrer. Några av de beteckningar som 
finns med i listan i form av hyperlänkar följer här: agentromaner, allegorier, 
bildningsromaner, detektivromaner, historiska romaner, krigsromaner, poesi, thrillers etc. Den 
uppmärksamme läsaren noterar då att även formgenrer har smugit sig in i listan, dvs. 
”allegorier” och ”poesi”, det innebär alltså att innehållsgenrer är sammanförda med 
formgenrer. Något vi vill poängtera i sammanhanget är möjligheten att med hyperlänkar 
koppla en och samma bibliografiska dokumentbeskrivning till flera ämnesord. T.ex. en roman 
som både är en kärleksroman och en idéroman kan med den digitala tekniken återvinnas som 
bibliografisk beskrivning under båda rubrikerna. Denna metod skapar möjlighet till fler 
ingångar för ett och samma dokument. Med ett sådant förhållningssätt till genre tappar ett fast 
implementerat klassifikationsgenrekoncept, åtminstone med avseende på innehållsgenrer, sitt 
existensberättigande i SAB.        
 

                                                                 
327 Sedan förra delen av 1800-talet är romanen och novellen de klart förhärskande kategorierna inom epiken.  
328 Såväl i Sverige som utomlands används dock ofta poesi som ett allmännare begrepp än lyrik. Poesi kan  
omfatta samtliga grundformer, exempelvis epik som de homeriska sångerna, vilket i så fall skulle innebära att 
poesi istället får en överordnad position gentemot epik, lyrik och dramatik. I detta sammanhang har vi dock valt 
att använda begreppet poesi som en motsvarighet till lyrik eftersom det trots allt ligger närmast av de begrepp 
som finns implementerade i SAB.     
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Slutligen vill vi påpeka att eftersom vi beskriver färdigställda formaliserade hierarkier i 
respektive klassifikationssystem blir konsekvensen att vi redan på idéplanet utgår från den 
fastlagda ordningsföljden, vilket annars naturligtvis inte skulle vara fallet vid själva 
konstruerandet av systemen. Denna modifierade förutsättning, om man antar att Henriksens 
strukturella modell har skapats för att vara ett hjälpmedel vid klassifikation och indexering, 
gör att vi här istället har tagit tillfället i akt att med ytterligare resonemang, som redan 
påpekats, tydliggöra och betona hur dessa begreppsrelationer från idéplanet har formaliserats 
på verbalplanet i hierarkier och därmed omvandlats till fastlagda analytiska relationer. 
 
• Med notationsplanet som utgångspunkt: Vilken betydelse har klassifikationskoderna för 

implementerade skönlitterära genrer? 
 
För att klargöra dess fulla betydelse låt oss åter illustrera begreppen från idéplanet men denna 
gång med termer och klassifikationskoder som uttryck: 
 
.01    Romaner och noveller 
.016  Noveller 
.017  Kåserier 
.018  Aforismer 
.02    Dramatik 
.025  Filmscenarier. Hit även televisionsscenarier. 
.027  Sketcher och monologer 
.03    Poesi 
.04    Essäer. Hit essäer av allmän litterär karaktär, där inget särskilt ämne  
         kan anses dominera. Allmänna essäer ?  Bb. 
         Essäer med övervägande sakligt intresse ?  resp. avd. 
.05    Tecknade serier. 
         Tecknade serier utan text samt tecknade serier med svensk text ?  Hci. 
.07    Folkdiktning 
.08    Dialektlitteratur 
.096  Suecana extranea (används endast i nationalbibliografiskt sammanhang). 
 
Nu kan vi tydligt se hur den hierarkiska karaktären kommer till uttryck genom att studera hur 
nummerkombinationer avspeglar över- och underordningar. Således visar .01 att Romaner 
och noveller står över .016 Noveller, liksom .017 Kåserier och .018 Aforismer. Dessa tre 
markeras som underställda .01 Romaner och noveller genom tillägget av ytterligare en siffra. 
Samma sak gäller .02 Dramatik som följs av .025 Filmscenarier och televisionsscenarier samt 
.027 Sketcher och monologer. Tack vare att SAB har en bred bas, dvs. utnyttjar både 
bokstäver och siffror i klassifikationskoderna, blir de till fö ljd därav tämligen korta och 
därmed mer lätthanterliga. De traditionella kraven på notation som innebär att de bör vara så 
expressiva som möjligt både vad det gäller hierarkiska och syntetiska relationer får till följd 
att koder blir ohanterligt långa. Något som SAB med sin breda bas därmed lyckats undvika. 
De syntetiska relationerna är dock begränsade till synteser bestående av ämneskategori 
tillsammans med efter vissa regler valbara tillägg, som kan utgöras av t.ex. tillägg för språk, 
land, tidsperiod m.m. I praktiken betyder detta alltså att synteser mellan ämnen inte är möjlig, 
istället får dubbelklassificeringar påvisa fler ämnesaspekter. Utgår man från SAB:s 
skönlitterära formgenrer är de mnemotekniska i den bemärkelse att alla de gemensamma 
tillägg som finns för avdelning H och G, avser samma formgenre och är därmed 
minnesstödjande, förutom beteckningen .096, som inom H betyder Suecana extranea och 
inom G står för Motiv. Vad det gäller hospitality finns det möjlighet att vid behov införliva 
nya ämnen i SAB i form av lokala utbyggnader. Det är dock inget som rekommenderas:     
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”Lokala utbyggnader bör dock inte göras p g a principiella åsiktsskillnader om klassifika-
tion”329  
 
• Med mediumplanet som utgångspunkt: Hur har layoutansvariga för SAB behandlat 

materialet? Med avseende på storlek, text, tydlighet m.m.? 
 
Det kanske mest utmärkande för SAB är dess volymmässigt lätthanterliga storlek, med ett 
innehåll på endast 224 sidor. Genom att dela in varje sida i två spalter har man utnyttjat varje 
sida maximalt, men trots det har inte någon reduktion av ett överskådligt intryck skett. Att 
rubriksättningen för huvudkategori är i 18 punkter och fet stil med sedvanligt teckensnitt, 
Times New Roman, ger en tydlig avgränsning mellan ämnen i systemet, samt att det för varje 
nytt ämne placeras på ny sida med rubriken vänsterställd överst på sidan. Formgenrer på 
avdelning H, har man valt att betona genom att lägga en linje ovanför det första 
specialtillägget i uppställningen och en linje under det sista, som en avskiljande ram. Samma 
linjespel används för att illustrera en inramning av specialtillägg oavsett huvudavdelning. 
Själva notationen för specialtillägg accentureras och tydliggörs i sin tur med fet stil, också för 
dessa gäller samma behandling på alla avdelningar med förekommande tillägg. Att den 
skönlitterära avdelningen som helhet avhandlas på sex sidor, kan vara intressant att påpeka i 
sammanhanget som en jämförelse med det totala antalet sidor (224), vilket dock kan ha sin 
förklaring i att ingen ämnesindelning sker.  
 
Vi lämnar nu den deskriptiva delen av den empiriska undersökningen som bygger på Tor 
Henriksens modell och koncentrerar oss i det följande på att sätta dessa mer deskriptiva 
svarsresultat i ett övergripande idésammanhang och avslutar därmed med den frågeställning 
där det valda teoretiska perspektivet står i fokus.     
 
• Finns det i SAB någon tydlig explicit eller implicit koppling till ett 

ideologikritiskt/institutionellt perspektiv? 
 
För att besvara frågan kommer vi således med hjälp av resultatet från den deskriptiva 
undersökningen diskutera det skönlitterära genrebegreppets behandling i SAB-systemet 
utifrån ett ideologikritiskt/institutionellt perspektiv. Detta för att skapa förståelse för systemets 
eventuella explicita eller implicita koppling till den samhällsideologi i vilket det verkar. 
Utifrån Ricoeurs kritiska hermeneutik ämnar vi analysera SAB-systemet som en spegel av 
den omgivande samhällsideologi som det skapats i. Därmed analyserar vi i linje med Ricoeurs 
tänkande SAB som en autonom text, och försöker skapa en bild av systemets ideologiska 
identitet som den framträder i texten. Till vår hjälp kommer vi främst att nyttja Joacim 
Hanssons avhandling i vilken han analyserar den första upplagan av SAB-systemet från 1921. 
Vi ämnar göra en jämförelse av hur man har behandlat det skönlitterära genrebegreppet i den 
ursprungliga upplagan av SAB respektive den senaste upplagan, främst i strukturell 
bemärkelse. De texter som presenteras under avsnitt 2.3 Tidigare forskning nyttjas också för 
besvarandet av vår frågeställning. Dessa texter ligger väl i linje med studiens övergripande 
syfte samt det valda teoretiska perspektivet.  
 
Vid en jämförelse av behandlingen av det skönlitterära genrebegreppet i den första respektive 
senaste upplagan av systemet kan vi konstatera att i båda upplagorna struktureras 
genrebegreppet enligt en hierarkisk ordning. 330 Hansson konstaterar i analysen av 
huvudavdelningarna i 1921 års upplaga av systemet att det manliga fungerar som norm och 
                                                                 
329 Klassifikationssystem för svenska bibliotek  1997, s. 9. Se exempel på hur utbyggnad görs.  
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det kvinnliga som det avvikande andra. ”Mannen utgör en självskriven norm i SAB-
systemet.”331 När kvinnor särskiljs i systemet är det utmärkande att det sker långt ner i 
hierarkin. Hansson konstaterar att: ”SAB-systemet gestaltar en bild av relationen mellan 
könen som är allt annat än emanciperad.”332 Maj Klasson som i en komparativ studie gjort en 
analys av SAB-systemets huvudavdelningar menar som Hansson att själva den hierarkiska 
ordningen i systemet korresponderar mot en patriarkal tradition som baseras på den manliga 
individen som norm.333 Således kan man säga att det skönlitterära genrebegreppet behandlas 
enligt en hierarkisk princip som i sig korresponderar mot en patriarkal tradition med mannen 
som norm. Klassons och Hanssons studier av huvudavdelningarna i SAB-systemet ger 
sålunda uttryck för systemets patriarkala drag. Är detta något som även kan appliceras på 
avdelning H Skönlitteratur och behandlingen av dess genrebegrepp i systemets senaste 
upplaga? Kan man genom ett studium av specifikt denna avdelning utläsa något om SAB-
systemets patriarkala drag som helhet betraktat? Som Hansson skriver begränsas relationen 
manligt/kvinnligt inte till en avdelning, eller en grupp av avdelningar i SAB-systemet, utan 
förekommer i olika skepnader på spridda platser.334 
 
Utifrån de mer deskriptiva svarsresultaten kan vi inte explicit utläsa några inbördes patriarkala 
drag vad det gäller behandlingen av genrebegreppet. Såvida man inte tolkar begreppens 
inbördes ordning som patriarkal. Varför man väljer att placera romaner och noveller överst i 
hierarkin kan vid en ytlig betraktelse förefalla bero på en pragmatisk indelningsprincip, där 
materialomfånget är en starkt bidragande faktor till val av placeringsposition i hierarkin. Ur 
ett ideologikritiskt perspektiv kan å andra sidan denna pragmatiska princip ifrågasättas. 
Placeringen skulle lika gärna kunna tyda på och som troligtvis är fallet en indelning efter den 
traditionellt inpräntade indelningsprincipen, nämligen efter det klassiska genresystemets 
”naturformer” som bekant består av epik, lyrik och dramatik, vilka enligt antika mått till 
skillnad mot övriga genrer betraktades som vida överlägsna och som senare kom att få en 
ahistorisk status.335 Dessa naturformer motsvaras i den senaste upplagan av SAB-systemet – 
som redan förevisats i den deskriptiva delen – av romaner och noveller följt av dramatik och 
poesi, vilka i genrehierarkin intar de tre första positionerna och alltså är överlägsna andra 
genrer. Detta säger en hel del om systemets patriarkala drag, och om dess ideologiska 
identitet, eftersom det klassiska genresystemet vilar på en idealistisk och patriarkal grundsyn.  
 
Betraktat ur ett helhetsperspektiv kan tecken på manlig dominans skönjas genom att bl.a. 
jämföra huvudavdelningarnas omfång. Den deskriptiva närläsningen av genrebegreppets 
behandling i SAB visar att den skönlitterära avdelningen som helhet avhandlas på endast sex 
sidor i jämförelse med systemets totala antal sidor (224). Som påpekats kan detta ha sin 
förklaring i att ingen ämnesindelning sker. Men frågar man sig ur ett ideologikritiskt/institu-
tionellt perspektiv: Varför sker ingen sådan indelning? ställs saken i ett annat ljus. I den mer 
deskriptiva analysen påpekas att genrer behandlas som form och att ingen vidareindelning vad 
det gäller innehåll sker, med undantag för essäer. Systemkonstruktörerna kunde ha skapat ett 
mer utvecklat genresystem, där såväl form- som innehållsgenrer implementerats i systemet. 
Jämför man dessutom med typiskt ”manliga” ämnen som avhandlas under avdelning U 
Naturvetenskap och P Teknik, industri och kommunikationer visar det sig att dessa 
avdelningar avhandlas på femton sidor vardera. Utifrån detta perspektiv skulle den 
skönlitterära avdelningen i jämförelse med dessa ”manliga” avdelningar representera en 

                                                                 
331 Hansson 1999, s. 185.  
332 Hansson 1999, s. 224.  
333 Klasson 1996; Klasson 1995. 
334 Hansson 1999, s. 198.  
335 Ledin 1996, s. 8. Bergsten 1990, kap. 5, 8. 
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”kvinnlig” avdelning om vi håller oss till Hanssons och Klassons resonemang som tar fasta på 
en patriarkal hegemoni. Avdelningen får med ett sådant synsätt en marginell betydelse som 
avspeglas i behandlingen av skönlitteratur på endast sex sidor. Likaså prioriterar SAB-
systemet avdelningar som R Gymnastik, sport, spel och lek och S Militärväsen, avdelningar 
vilka enligt Klasson och Hansson representerar typiskt manliga aktiviteter. ”Military and 
Sports, classifications with a content that interests a male majority, have main categories of 
their own …”. 336 Att dessa val av ämnen trots sin ringa omfattning tillskrivs status som 
huvudavdelningar tyder enligt Hansson på att det manliga fungerar som norm. 337  

 
Att traditionellt manliga aktiviteter som sport och krigsväsen ges högt prioriterade platser i 
systemet problematiseras aldrig i texten, vilket bidrar till bilden av det manligt normala och det 
kvinnligt säregna.338 

 
Utifrån detta kan man i enlighet med Bruhns och Heyerdahl-Jensen tanke hävda att SAB-
systemet begår ett teoretiskt fel, en s.k. proportionsförvrängning. Systemet förvränger bilden 
av verkligheten genom att prioritera ämnen som samhällsmässigt inte har så stor betydelse.339 
Som Quinn skriver är inte endast ämnenas inbördes hierarki socialt influerad utan också valet 
av vilka ämnen som blir inkluderade i klassifikationssystemen. Detta resonemang svarar mot 
det valda teoretiska perspektivet som innebär att ett dominerande maktskikt i samhället kan 
fördunkla delar av verkligheten som bryter mot de idéer makten företräder.340 Således kan 
utifrån ett helhetsperspektiv – där den skönlitterära avdelningen jämförs med de andra 
avdelningarna i systemet – tecken på en manlig snedvridning och ideologisk samhällssyn som 
bygger på prioritering av samhällsmässigt obetydliga ämnen skönjas. Genom de inbördes 
delarnas relation till en övergripande helhet går således ett mönster som bygger på mannen 
som norm att skönja även i den senaste upplagan av systemet. Därmed instämmer vi i 
Hanssons påstående om ”att vare sig huvudavdelningarna som sådana eller deras inbördes 
placering är något slumpmässigt, …”341 I många av de texter som presenteras under avsnitt 
2.3 Tidigare forskning ges exempel i linje med detta påstående att klassifikationssystem vare 
sig är objektiva, neutrala eller universella. Som Quinn skriver är det svårt ”to create a 
universal classification system that is free of nationalistic or ideological biases. 
…Classifications are mirrors that reflect their time, place and society”.342 Det valda teoretiska 
perspektivet svarar mot detta resonemang då det motsätter sig tanken på att syftet med ett 
klassifikationssystem är att strukturera en given objektiv samhällsbild eller ett universellt 
kunskapsuniversum. 343  
 
I sin analys av SAB-systemets huvudavdelningar menar Maj Klasson förutom att systemet 
baseras på den manliga individen som norm att det inte så mycket tar sin utgångspunkt i 
universitetens värld som i en filosofisk idealism med rötter till Platon. Även Hansson menar 
att SAB-systemet bygger på en idealistisk grund. Utifrån systemets övergripande struktur 
delar han in huvudavdelningarna i tre grupper inom vilka de enskilda avdelningarna bär vissa 
gemensamma drag: 
 

1. Människan som intellektuell och själslig varelse (C, D, E, F, G, H, I) 
2. Samhället som social praktik och konstruktion (J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S) 
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3. Naturen (T, U, V).  
 
Denna indelning resulterar i en fallande skala ”från den mänskliga anden över samhället som 
en rationell skapelse till det ’vilda’ som människan har att kontrollera, med vetenskapen som 
främsta medel”. 344 Därmed konstaterar Hansson att:  

 
… den övergripande strukturen i SAB-systemets huvudavdelningar bär ett omistligt idealistiskt 
signum genom sin tydliga progression från ande/intellekt över samhälle/civilisation till 
kropp/materia.345 

 
Således förekommer i SAB-systemet en utveckling som Hansson ger beteckningen idealistiskt 
fall.  ”SAB-systemet kan sägas förmedla en berättelse om världen som går från den 
gudomliga bibeln till det fysiskt sjuka djuret.”346 Hanssons analys av SAB-systemet svarar 
mot den hermeneutiska metodologins syn på tolkningen som avslöjande ”någon djupare och 
mer grundläggande sanning om texten än den som omedelbart faller i ögonen”. 347 I linje med 
det hermeneutiska tänkandet avslöjar Hansson väsentliga men tidigare ej fokuserade 
förhållanden, implicita som en osynlig text mellan raderna. Denna ”idealistiska” indelning av 
SAB-systemets huvudavdelningar kan även appliceras på den senaste upplagan av systemet, 
där huvudavdelningarnas övergripande strukturella indelning är densamma. Nya ämnen har 
således givits plats i den rådande indelningen. Avdelningen för skönlitteratur placeras således 
i den högsta gruppen som tillhörande den mänskliga anden i denna idealistiskt fallande skala. 
Att SAB-systemet med sina huvud- och underklasser bygger på en idealistisk grund kan i linje 
med vad Quinn skriver sägas baseras på en social koncensus gällande kunskapssyn. Dock ser 
som Quinn påpekar denna sociala koncensus olika ut i olika discipliner, i olika samhällen och 
under olika historiska perioder.348 Hansson beskriver en rörelse i systemets olika avdelningar 
som går från centrum till periferi, en rörelse som går från avdelningarnas inledning till dess 
slut. Ämnen och fenomen som representerar etablerade normer i samhället placeras överst i 
hierarkierna medan marginaliserade och mer alternativa ämnen återfinns längre ner i 
hierarkierna. Centrum är enligt Hansson oftast formulerade som någon slags normalitet. 
Därutöver förekommer ett antal företeelser som ”bryter” mot denna normalitet.349 Låt oss 
återgå till frågan varför man väljer att placera romaner och noveller överst i hierarkin inom 
avdelning H Skönlitteratur. Utifrån antagandet att SAB-systemet bygger på en idealistisk 
grund kan dessa genrers framträdande position som påpekats sägas bero på att de 
representerar en av det klassiska genresystemets ”naturformer”; naturformer som vi 
poängterat har sina rötter i det antika samhällets idealistiska syn. Även de skönlitterära 
genrerna dramatik och poesi som representerar de två andra ”naturformerna” återfinns i 
toppen av hierarkin. Således kan genrebegreppen romaner och noveller, dramatik samt poesi 
sägas representera etablerade normer i samhället och därmed placeras överst i hierarkin.  
 
Vidare kan utifrån detta resonemang de genrebegrepp som återfinns längst ner i den 
hierarkiska ordningen – exempelvis tecknade serier, folkdiktning samt dialektlitteratur – kan 
sägas representera marginaliserade och mer alternativa ämnen. Att olika avvikande företeelser 
lyfts fram och tillerkänns egna underavdelningar som oftast förekommer i slutet av 
avdelningarna i systemet framhäver som Hansson skriver karaktären av distans eller 
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opposition till den givna normaliteten. 350 Därmed kan den utveckling i SAB-systemets första 
upplaga som Hansson ger beteckningen idealistiskt fall även skönjas i den senaste upplagans 
behandling av det skönlitterära genrebegreppet. Detta idealistiska fall finns manifesterat i 
genrehierarkin genom att de främst placerade genrerna romaner och noveller, dramatik och 
poesi – kan sägas representera ”ande/intellekt” – medan de lägst placerade genrerna tecknade 
serier, folkdiktning och dialektlitteratur – kan sägas representera ”kropp/materia”.       
 
Att SAB-systemet vilar på en idealistisk grund med sina rötter tillbaka till antiken får till följd 
att det antika samhället351 som bygger på en patriarkal tradition också har satt sin prägel på 
SAB-systemets struktur. Utöver sin idealistiska färgning baseras systemet som påpekats på 
den manliga individen som norm. Således går det utifrån specifikt den skönlitterära 
avdelningens behandling i SAB att utläsa en rörelse som bekräftar antagandet att företeelser 
och ämnen som på något sätt representerar etablerade normer i samhället även står högst upp i 
den hierarkiska ordningen och att mer alternativa och marginaliserade ämnen förpassas längre 
ner i hierarkin. En rörelse från det ”normala” till mer oppositionella eller alternativa 
företeelser kan följaktligen utläsas. Som Hansson skriver belyser själva strukturen i de 
enskilda avdelningarna i SAB genom sina hierarkier en etablerad normstruktur: 
 

Strukturen i de enskilda avdelningarna i SAB-systemet bekräftar en rådande politisk och moralisk 
makthierarki genom att placera dess centrala element högt upp och, genom placeringar långt ner i 
samma hierarki, marginalisera de element som bryter mot denna. Därmed sammanfaller textens värld 
med rådande maktförhållanden i dess samtid och bidrar till att genom sin struktur bekräfta och 
legitimera dessa [e.k.].352 

 
Sålunda kan man konstatera att genrebegreppet som behandlas enligt en hierarkisk struktur i 
sig korresponderar mot en etablerad normstruktur som bekräftar den rådande makthierarkin. 
Utifrån antagandet att systemet vilar på en idealistisk grund kan själva valet av genrebegrepp 
som placerats främst i den hierarkiska strukturen tyda på en typ av genrebegrepp som ligger 
närmare den rådande makthierarkin än de genrer som placerats långt ner i samma hierarki. 
Därmed representerar de översta genrebegreppen rådande normer och värderingar i samhället, 
medan de lägst placerade i samma hierarki bryter mot denna makthierarki och därmed 
marginaliseras. Att de skönlitterära genrer som placerats sist i hierarkin indirekt bidrar till att 
legitimera den framskjutna hierarkiska position som de översta genrerna får i den 
övergripande strukturen visar ytterliggare hur systemet bekräftar och legitimerar den rådande 
makthierarkin. Det hjälper inte att man i inledningen till SAB-systemets senaste upplaga 
påpekar följande under rubrik 2. Uppbyggnad och uppdelning: 
 

Observera att skillnader i stilgrader mellan olika avdelningar i systemet ej har något direkt 
samband med den hierarkiska strukturen. Syftet bakom användandet av olika stilgrader är enbart 
för att underlätta för användaren att orientera sig i tabellerna.353  

 
Hierarkiska strukturer talar för sig själva oavsett hur mycket det påpekas att de endast fyller 
en praktisk funktion. De kan som i SAB gå under benämningen stilgrader eller andra 
beteckningar; värderingen finns ändå uttryckt genom den hierarkiska ordningen i sig. 
Däremot kan det vara på sin plats att fundera på hur man ska göra istället, finns det alternativ 
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som inte i lika hög grad uttrycker ett hierarkiskt tänkande? Den frågan överlåter vi till dig som 
läsare av uppsatsen att begrunda.     

5.2 Presentation av DDC 

Dewey decimalklassifikationssystem har sitt ursprung i det klassifikationssystem som 
utarbetades av Melvil Dewey (1851-1931). Publiceringen av den första upplagan 1876 
markerar startpunkten för ett av världens mest spridda klassifikationssystem. 354 Systemet är 
numera det mest använda, studerade och diskuterade systemet i världen. Melvil Dewey som 
kallas den moderna bibliotekariebefattningens fader355 arbetade som biblioteksassistent vid 
Amherst College i Massachusetts då han började utveckla ett nytt klassifikationssystem, bättre 
anpassat till bibliotekets behov. Hansson skriver att det system som Dewey utarbetade under 
sin tid som bibliotekarie vid Amherst College åren 1873 till 1876 baserades på en tro och en 
vilja till att dela in all dokumenterad mänsklig kunskap i en decimal struktur.356 Men som 
Miksa Francis skriver om Dewey: 
 

… Melvil Dewey …,was not a theoretician of the universe of knowledge. Rather he was more 
the practical library classificationist and adroit businessman who invented a highly successful 
tool that could be used with great efficiency to promote the work of the modern library as it 
evolved in the late nineteenth century.357 
 

Vid denna tid brukade biblioteken själva skapa sina egna klassifikationssystem. 358 Deweys 
ämnesindelning i DDC bygger på ett system av W. T. Harris från några år tidigare, vilket i sin 
tur byggde på Francis Bacons indelning i tre huvudgrupper: Historia, Poesi och Filosofi. 
Förändringen innebar att ämnenas koder inte längre skulle ange placeringen i hyllorna, utan 
ämnenas inbördes relation. Genom ett decimalsystem möjliggjordes även en finare indelning i 
underklasser utan att ordningen och relationen mellan ämnena rubbades.359 Idag är det svårt 
att föreställa sig hur radikalt Deweys förslag till system var. Det bygger på en princip om 
relativ placering av dokument, där ett dokument alltid behåller samma position i förhållande 
till andra dokument inom samma ämnesområde även om hyllplaceringen ändras.360 I och med 
skapandet av en relativ placering av en samling dokument som grundade sin kodning på 
dokumentens intellektuella innehåll och inte på deras fysiska placering möjliggjordes en 
tillväxt av bibliotekens samlingar utan att en ny kodning av samlingens dokument behövde 
göras.361 
 

Dewey’s idé var genial. I stedet for at give bøgerne en notation i henhold til bogen placering i 
bilioteket, fik bøgerne en notation i forhold til deres placering i vidensuniverset. Dewey 
forestillede sig at al verdens viden var struktureret i et hierarki, hvori de enkelte bøger kunne 
placeres i overensstemmelse med derer emne. … Dewey’s idé om at klassifikation skulle 
afspejle vidensuniverset var dog mere en praktisk sondering end egentligt filosofisk 
fundering.362 
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Den första DDC-upplagan 1876 var ett anspråkslöst häfte på ett 40-tal sidor, varav endast tio 
sidor utgjordes av klassifikationssystemet, resten bestod av Deweys förord samt ett index. Det 
publicerades under en tid då offentliga och små skolbibliotek växte och var i behov av ett 
färdigställt och lättförståeligt system. 363 Den innehöll endast 921 kategorier indelade i 10 
huvudklasser från 000 till 999. Den andra upplagan av systemet publicerades 1885 och räknas 
i många hänseenden som en av de viktigaste utgåvorna beroende på att här etablerades 
systemets form och policy för de följande 65 åren. I och med den 18:e upplagan (1971) 
gjordes ett stort närmande mot användandet av facetter. Fem nya hjälptabeller skapades, 
vilket tillförde större möjligheter för uppbyggandet av tal.364 Sedan den andra upplagan har 
DDC-systemet fortlöpande bearbetats och olika upplagor publicerats, 2003 publicerades den 
senaste 22:a upplagan. Dewey kom att arbeta med systemet fram till den 13:e upplagan, som 
publicerades 1932, ett år efter hans död. Den 22:a upplagan uppdelas i fyra tryckta volymer 
och finns även utlagd på Internet. Även om systemet har genomgått konstanta och ibland 
radikala revideringar så har det förblivit strukturellt igenkännbart och alltjämt användbart.365 
 
Library of Congress’ katalog- och klassifikationsavdelning ansvarar för utgivningen av 
systemet. Att Library of Congress’ garanterar för revideringen av systemet, har medfört att 
DDC fått större spridning än bl.a. UDC. Schemat och hjälptabellerna i DDC revideras och 
publiceras i en ny upplaga ungefär vart sjunde år. Tidigt började man att publicera förkortade 
upplagor, redan år 1894 då systemet ännu inte var så utvecklat publicerades den första 
förkortade upplagan. Dessa upplagor används framför allt på mindre folkbibliotek och 
skolbibliotek.  

 
Att DDC är ett universellt klassifikationssystem innebär att man ska kunna klassificera 
dokument inom alla förekommande ämneskategorier på alla språk i alla former av 
bibliotek.366 Dewey-systemets utgångspunkt i tio huvudavdelningar vilka sedan ständigt kan 
vidareindelas i tio delar är ett arrangemang som i princip kan göra indelningen oändlig.367 Den 
uppdelning av vetenskaperna som DDC bygger på återspeglar indelningen som fanns på 
1800-talet. Denna indelning stämmer dock inte överens med de nuvarande 
universitetsdisciplinerna, vilket leder till att en obalans mellan ämnen råder. En obalans som 
delvis kompenseras genom att man ger notation till nya ämnen genom tillkomsten av nya 
reviderade upplagor samt genom att omplaceringar av ämnen, som bättre motsvarar dagens 
verklighet görs. DDC kännetecknas av tre olika perioder med olika syn på vetenskap. Den 
första perioden var under Deweys livstid. För att biblioteken skulle slippa omplacera sina 
samlingar lovade Dewey explicit att göra så små ändringar som möjligt i de ämneskoder som 
fanns. Den andra perioden sträcker sig från den 14:e till den 17:e upplagan, och kännetecknas 
av stora ämnesförändringar och omfattande omplaceringar. Den tredje perioden är den 
nuvarande under vilken man försöker förnya en hel disciplin, samtidigt som de övriga lämnas 
intakta. 
 
I DDC-systemet används arabiska siffror som notationssigna, vilka till skillnad från bokstäver 
är universella till sin karaktär. Dessutom uppfattas siffrorna som decimaler, vilket gör att varje 

                                                                 
363 Batty 1992, s. ix. Förord. 
364 Chan et al. 1996, s. 5.  
365 Koch, Traugott & Day, Michael 1997. The role of classification schemes in Internet resource description and 
discovery. [2004-03-06]. K., forskar vid NetLab, Knowledge Technologies Group, Lunds Universitet. D., tillhör 
UKOLN’s forsknings och utvecklingsteam (som rör projekt om metadata) vid University of Bath, UK. 
366 Chan et al. 1996, s. 8. 
367 Hansson 1999, s. 125. 
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ny tillagd siffra markerar en vidareindelning av ämnet. 368 Vad det gäller DDC:s 
notationssystem menar Rowley & Farrow att:  
 

Dewey Decimal Classification’s notation is at once its greatest strength and its greatest 
weakness. The concept of numbers used decimally is simple and universally understood; but at 
the same time DDC’s constricted base and lopsided allocation have led to many excessively long 
numbers.369  

 
Från att ha varit ett enumerativt system har DDC på senare tid genom bl.a. inflytande från 
UDC utvecklats i en riktning mot användandet av facetter, där nya ämnen bildas genom 
tillägg eller kombination av olika signa.370 Användandet av facetter är resultatet av systemets 
införlivande och användande av betydelsefulla klassifikationsteoretiska principer, och då 
främst facettklassifikationens struktur och metodologi. Detta trots att DDC i grunden inte är 
ett facetterat klassifikationssystem. 371 Utvecklingen mot ett användande av facetter stärker 
DDC-systemet och ger dess användare ett system som bättre kan bemöta en värld där 
discipliner snabbt förändras.372 Utanför Deweys eget hemland, kom systemet snabbt att 
accepteras av den engelskspråkiga världen. Systemet används av många universitetsbibliotek i 
England och i andra engelskspråkiga länder.373 DDC används i fler bibliotek än något annat 
klassifikationssystem. Det används även som organisationssystem för många 
nationalbibliografier och register skapade av de stora kommersiella bibliografiska 
serviceinrättningarna. Dessutom uppdateras systemet mer regelbundet än något annat 
universellt klassifikationssystem. 
 
DDC:s framtid såg prekär ut vid tiden för den 15:e upplagan (som publicerades 1951) men 
sedan dess har dess utveckling varit stadig. Ideologiskt och teoretiskt befinner sig systemet 
mellan sina två stora motsvarigheter: Library of Congress’ klassifikationssystem och UDC. 
DDC är mer flexibelt än Library of Congress’ klassifikationssystem och ett enklare system än 
UDC. Dess enkla notation har lett till att en omfattande användarförtrolighet med systemet 
byggts upp under dess långa existens.374 Systemets karaktär av en de facto standard har lett till 
att nya system som bygger på mer modern klassifikationsforskning (t.ex. BBC) har fått svårt 
att etablera sig på marknaden. 375  

5.2.1 Resultat – DDC  
Både skönlitteratur och litteraturvetenskap ryms under klass 800, som har rubriken Literature 
(Belles- lettres) and rhetoric. Vid ett studium av den senaste versionen av Dewey Decimal 
Classification, dvs. DDC 22 från 2003, med en blick på introduktionen kan man under 
rubriken ”Conceptual framework” punkt 4.12 läsa: 
 

Class 800 covers literature, and includes rhetoric, prose, poetry, drama etc. Folk literature is 
classed with customs in 300.376  

 

                                                                 
368 Benito 2001, s. 191f.  
369 Rowley & Farrow 2000, s. 222. 
370 Benito 2001, s. 191f. 
371 Koch & Day 1997. [2004-03-06]. 
372 Batty 1992, s. xiii. Förord. 
373 Batty 1992, s. xiii. Förord. 
374 Koch & Day 1997. [2004-03-06]. 
375 Hjørland 1995 s. 64.  
376 Dewey, Melvil 2003, s. xxxix. Dewey decimal classification and relative index. Vol 1. Manual. Tables.  
Folk literature klassas på 390 Customs, etiquette & folklore.   
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I DDC skiljer man således inte som i SAB på skönlitteratur och litteraturvetenskap. Därför 
anser vi det oundvikligt att separera dessa helt från varandra, då för avdelning 800 
grundläggande om än blandade genrer (alltså för både skönlitteratur och litteraturvetenskap) 
ständigt återkommer för många av de indelningar som finns. Detta kommer att framgå i 
redovisningen och eftersom studien inte i första hand har något kvantitativt syfte, även om vi 
ibland nämner antal tillägg eller gör andra summerande utsagor, ser vi inte denna premiss som 
något oöverstigligt problem. Vi fortsätter nu med punkt 4.14 som ger en annan viktig 
upplysning om själva den grundläggande indelningsprincipen och även en förklaring till 
varför man inte skiljer på skönlitteratur och litteraturvetenskap: 
 

Since the parts of the DDC are arranged by discipline, not subject, a subject may appear in more 
than one class.377   
 

I inledningen till varje huvudklass finns en innehållsförteckning med rubriksättningen 
”Summary” som ger en nödvändig överblick av hur respektive avdelning är disponerad. 
Genom att studera ”Summary” på huvudavdelning 800 kan man konstatera att efter generella 
ämnen 800-809 utgörs basarrangemanget av litteratur efter språk, sen efter litterär form, 
vidare efter historisk period, emellertid finns det en invändning vad det gäller blandade 
skrifter som först arrangeras efter historisk period och sen efter litterär form.       
 
Förutom de tio huvudklasser378 med vidareindelning som är utformade i scheman omfattande 
två volymer, den ena volym 2379 från 000-599 och den andra volym 3380 från 600-999, finns 
ytterligare två volymer. Den första innehåller hjälptabellerna (tables) 1-6 som kan göras 
hänvisningar till från aktuellt schema i form av speciella instruktioner konstruerade som noter. 
Tabell 1 som står för standard eller generella underindelningar skiljer sig från de andra då de 
är allmänna tillägg som kan användas på alla huvudavdelningar om inget annat 
rekommenderas. De allmänna tilläggen är antingen oberoende av ämnet t.ex. fysisk form (-05 
tidskrift) eller utgörs av sekundära aspekter t.ex. hur man behandlar ämnet, dvs. vilket 
perspektiv man har valt att använda (historia -09).381 Tabellerna 2-6 används endast när det 
uttryckligen står angivet i schemat. Vanligtvis används frasen ”Add to base number…the 
number following…”. Ett siffertillägg skulle läggas till t.ex. basnumret382 810 om vi utgår 
från den aktuella huvudklassen och vill göra någon typ av genretillägg, dock inte av slaget 
grundläggande genrer eftersom de alltså inte är utformade som tillägg utan redan är fast 
kopplade till många av indelningarna på avdelningen, hänsyn måste också tas till den 
ordningsföljd som är föreskriven tilläggen. Av de sex hjälptabeller som finns i volym 1 är det 
främst tabell nr. 3, vilken bl.a. betecknar indelning av de enskilda språkens litteratur som är av 
intresse för studien. Tabell nr. 3 är speciell i det avseendet att den till skillnad mot de andra 
vidareindelas i grupperna 3 A, 3 B och 3 C, med rubriker underställda T 3 som den betecknas 
i DDC 22. Uppdelningen ser ut som här följer:  
 
T 3 Subdivisions for the Arts, for Individual Literatures, for Specific Literary Forms  
• T 3A Subdivisions for Works by or about Individual Authors 
• T 3B Subdivisions for Works by or about More than One Author 

                                                                 
377 Dewey 2003, s. xl. Vol. 1.      
378 Huvudklasserna vidareindelas i tio divisioner och varje division i tio sektioner.  
379 Dewey, Melvil 2003. Dewey decimal classification and relative index. Vol 2. Schedules 000-599. 
380 Dewey, Melvil 2003. Dewey decimal classification and relative index. Vol 3. Schedules 600-999. 
381 Benito 2001, s. 202 ff.  
382 Basnummer är de som finns fast förankrade i huvudschemat, medan tabellerna innehåller tilläggsnummer, 
antingen allmänna tillägg (tabell 1) eller speciella tillägg (tabell 2-6). Genom att koppla ett tilläggsnummer till 
ett basnummer kan man således bilda en syntes.  
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• T 3C Notation to Be Added Where Instructed in Table 3B, 700.4, 791.4, 808-809383 
 
Nytt för version DDC 22 är att man har tagit bort tabell 7 som istället ersatts med direkt 
notationsanvändning tillgänglig från berörda scheman och i notation 08 från Tabell 1.  
Slutligen har det alfabetiska registret i volym 4384 fått beteckningen ”relativt index” där 
respektive ämnesord kopplas till de områden de representerar. Med denna korta introduktion 
som en närmande ansats till studien går vi nu vidare till den inledande frågan:  
 
Vilket förhållningssätt kommer till uttryck i DDC när det gäller det skönlitterära 
genrebegreppet? Det vill säga: 
 
• Vilka indelningskriterier används? Form, innehåll, funktion etc.? 
 
Med huvudavdelning 800 Literature (Belles- lettres) and rhetoric som utgångspunkt finns 
implementerat för det aktuella schemat främst genrer som form. Det är dock först när man 
kommer till basnr. 808385 som en indelning efter formgenrer sker. För att göra 
vidareindelningar med hänsyn till litteratur som går in på texttyp, speciella teman och ämnen 
ges instruktioner i schemat som hänvisar till tabell nr. 3, antingen 3 A, 3 B eller 3 C.386 Vissa 
avdelningar under huvudklass 800 indelas också som redan nämnts inledningsvis efter språk 
och period, men kan med hjälp av tabell 3 indelas även efter stilperiod eller idéperspektiv 
(t.ex. modernism, futurism, idealism, realism m.fl.) och stildrag (t.ex. symbolism, allegori, 
fantasy m.fl.) i form av tillägg. Stildrag klassas med association till stilperiod eller 
idéperspektiv om det finns ett tydligt samband. Slutligen finns det indelning efter personer, 
dvs. bl.a. litteratur för och av personer efter etnisk och nationell grupptillhörighet. En annan 
variant är litteratur för och av personer efter klasstillhörighet. Vi kommer enbart att fokusera 
på genretillägg där det går att särskilja dessa från andra indelningar och tillägg, vilket dock 
inte alltid är möjligt.   
 
• Med idéplanet som utgångspunkt: Vilka begrepp används? Och vilka begreppsrelationer 

kan utläsas?  
 
På idéplanet finns litterära form- och innehållsgenrer uttryckta i 8 stycken begreppsvariabler  
vilka följer här: 
 
• Poesi 
• Drama  
• Fiktion 
• Essäer 
• Tal 
• Brev 
• Humor och satir 
• Blandade skrifter 
 
Dessutom finns för flera av dessa grundläggande form- och innehållsgenrer generiska 
relationer som formaliseras på verbalplanet varav en av dessa kommer att illustreras som svar 
på följande fråga: Vilka begreppsrelationer kan utläsas? 
                                                                 
383 Dewey 2003, s. xlvii. Vol. 1. 
384 Dewey, Melvil 2003. Dewey decimal classification and relative index. Vol 4. Relative index. 
385 808 står för retorik och kollektioner av litterära texter från mer än två litteraturer. 
386 Tabell 3 B och 3 C används i kombination.  
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Det är således uteslutande generiska relationer som vi åter med hjälp av något/alla testet kan 
åskådliggöra i detta fall för formgenren berättande poesi.  
 
¦           BERÄTTANDE POESI                                  á   
Något                                                                         Alla      
 â          EPISK POESI                                                 ¦  
             MEDELTIDA METRISKA ROMANSER 
 
De relationer som vi har avstått från att redovisa här, för att undvika alltför mycket 
upprepning, kommer nu att illustreras på verbalplanet. 
 
• Med verbalplanet som utgångspunkt: Hur har dessa begreppsrelationer formaliserats? 
 
De grundläggande genrer som finns implementerade i det för studien aktuella schemat är för 
basnr. 810-890 (litteratur efter specifikt språk och språkfamiljer) uttryckta i åtta stycken 
begreppsvariabler, knutna till just specifikt språk och språkfamilj. All litteratur efter specifika 
språk och språkfamiljer indelas inte efter genrer, bara där de finns utformade i schemat. Vad 
det gäller basnr. 810-890 är det uteslutet att bortse från språkindelning då det är sammanfört 
med genre. I hjälptabellerna är det däremot möjligt att separera olika genretillägg från andra 
tillägg. Ett ex. får illustrera hur olika genrebegrepp av typen formgenrer/innehållsgenrer 
sammanförda med ett specifikt språk är utformade på verbalplanet: 
 
• Engelsk poesi 
• Engelskt drama 
• Engelsk fiktion 
• Engelska essäer 
• Engelska tal 
• Engelska brev 
• Engelsk humor och satir 
• Engelska blandade skrifter 
 
Samma princip gäller övriga språk, med reservation för om följande situation uppstår: 
amerikansk litteratur på engelska (basnr. 810),387 som alltså även ger en landsindikation. 
För kollektioner som kopplas till genrebegrepp upprepas samma genreschema, dvs. 
poesikollektioner, dramakollektioner osv. Dessa två exempel på genrebegrepp kopplade till 
antingen språk eller kollektioner kommer alltså från schemat för huvudavdelning 800.  
Tittar vi närmare på dessa åtta ständigt återkommande genrer bör noteras att vissa, som 
påpekats inledningsvis, kopplas till skönlitteratur medan några tillhör litteraturvetenskap, men 
det finns även en gemensam genre för båda typerna av litteratur: 
 
• Poesi – skönlitteratur 
• Drama – skönlitteratur 
• Fiktion – skönlitteratur 
• Essäer – skönlitteratur 
• Tal – litteraturvetenskap 
• Brev – litteraturvetenskap 
• Humor och satir- litteraturvetenskap 
• Blandade skrifter – skönlitteratur och litteraturvetenskap  
 

                                                                 
387 811 = amerikansk poesi på engelska, 812 = amerikanskt drama på engelska.  
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Nu går vi vidare till hjälptabell nr. 3 och undersöker vilka genrebegrepp som finns att tillämpa 
tillsammans med huvudavdelning 800, vars schema innehåller instruktioner för när de ska 
användas. Tabell 3 A består av samma genrebegrepp som de nyligen redovisade men de kan 
användas fristående från andra tillägg. Däremot finns det möjlighet att koppla ihop 
genrebegrepp med specifik period, t.ex. poesi från specifika perioder, som då 
notationsmässigt och hierarkiskt är en underavdelning till själva genrebegreppet. Tabellen är 
direkt riktad till arbeten av eller om individuella författare. Tabell 3 B utgörs istället av 
genrebegrepp för arbeten av eller om mer än en författare och följs och kompletteras av tabell 
3 C. Den senare tillhandahåller tilläggselement som kan användas för att bygga nummer inom 
tabell 3 B.  
 
I tabell 3 B vidareindelas varje genrebegrepp och vi ska se på dessa efter den fasta ordning 
som huvudavdelningen har av de åtta stycken genrer som ständigt återkommer och som även 
används i hjälptabell nr. 3, vilket innebär att vi börjar med poesi och sen följer: drama, fiktion, 
essäer, tal, brev, humor och satir och slutligen blandade skrifter. Poesi indelas således i 
följande underavdelningar: 
 
• Dramatisk poesi 
• Berättande poesi 
• Episk poesi 
• Medeltida metriska romanser 
• Lyrisk poesi och balladisk poesi 
• Haiku 388 
• Sonetter 
• Oden389 
• Ballader 
• Didaktisk poesi 
• Humoristisk och satirisk poesi 
• Limerickar390 
 
Liksom i tabell 3 A finns för tabell 3 B även indelning efter specifika perioder med som 
underavdelningar till genrebegreppen. Drama vidareindelas efter specifik media, omfång och 
specifik typ: 
 
• Drama för radio och television 
• Drama för radio 
• Drama för television 
• Drama för rörliga bilder 
• Drama med begränsat omfång 
• En akt pjäser 
• Monologer 
• Specifik typ av drama 
• Seriöst drama 
• Tragedi 
• Historiskt drama 
• Religiöst och moraliskt skådespel 
• Komedi och melodrama 
• Komedi 

                                                                 
388 Haiku, japansk versform, bestående av 17 mora, något missvisande översatt till stavelser.  
389 Ode, högstämd lyrik. I den grekiska antiken betecknade ode en körsång, vanligen ledsagad av dans.  
390 Limerick (efter grevskapet och orten Limerick , Irland; det finns dock ingen fullgod förklaring till 
benämningens uppkomst), en fe mradig skämtvers av brittiskt ursprung, med överraskande rim där sista ordet i 
första raden vanligen är ett ortnamn. 
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• Fars 
• Melodrama391 
• Varierande drama 
 
Fiktion är den genre där underavdelningar styrs av innehåll, men börjar först med formgenren  
noveller, därefter följer således specifika typer av fiktion med fokus på teman: 
 
• Historisk och periodisk fiktion 
• Psykologisk, realistisk och sociologisk fiktion 
• Kärlek och romantik (modern romantisk fiktion) 
• Äventyrs fiktion 
• Detektiv-, mysterier, spänning, spion och gotisk fiktion 
• Gotisk fiktion392 
• Spök- och skräck fiktion 
• Spökhistorier 
• Skräckhistorier 
• Western fiktion 
• Science- och fantasy fiktion 
• Science fiktion 
• Fantasy fiktion 
• Pikaresk fiktion393 
 
Nästa genrebegrepp ”essäer” har ingen annan underavdelning än essäer från specifika 
perioder. Följande genrebegrepp ”tal” tillhör litteraturvetenskap och indelas i publika tal, 
debatter, recitationer, text för körtal och slutligen konversationer. Genrebegreppet ”brev” 
liksom ”humor och satir” tillhör även de litteraturvetenskap och har bara som essäer ovan 
vidareindelning efter specifika perioder. Slutligen indelas ”blandade skrifter” som följer: 
 
• Anekdoter,394 epigram, 395 graffiti, skämt och citat 
• Dagböcker, journaler, anteckningsböcker och minnesskrifter 
• Prosalitteratur 
 
Det finns ytterligare en indelningsprincip som vi bara nämner i förbigående arbeten utan 
identifierbar litterär form. Tabell 3 C inleds med konst och litteratur som visar specifika 
stildrag, vilket/vilka eventuellt kan föras till stilperiod eller idéperspektiv. De stildrag som 
finns implementerade är symbolism, allegori396, fantasy och myt, tragedi och skräck, tragedi, 
skräck, komedi och ironi. Vidare görs en indelning av litteratur som visar specifika element, 
vilka närmast kan ses som texttyp, åtminstone fyra av de sex begreppen: 
 
• Beskrivning (texttyp) 

                                                                 
391 Melodrama, kan vara antingen enklare teaterstycke med sentimental eller rafflande handling eller 
deklamationsdrama med musikinslag. 
392 I modern tappning kan man tala om det sena 1700-talets gotiska roman (eng. gothic novel) som startpunkt för 
den övernaturliga skräckberättelsen, som sedan dess bärs av en obruten tradition.  
393 Pikare´skroman, litteratur där människors svagheter, växlande efter ålder, kön, samhällsställning, yrke etc., 
iakttas av en person utanför de sociala ordningarna och moraliska normerna. Med list och förslagenhet lyckas 
denne själv rädda sig ur varje knipa och berättar sedan i jagform och med klar blick för underhållningsvärdet om 
sina bravader.  
394 Anekdot, i äldre tid beteckning för skrift som byggde på muntlig tradition. Anekdot kom senare att innebära 
även en kort, ofta skämtsam berättelse som karakteriserar en person och/eller har en poäng.  
395 Epigram, kort dikt ofta med satirisk udd.  
396 Allegori´ i litteratur och bildkonst en berättelse eller skildring som vill åskådliggöra något annat än det som 
konkret framställs.  
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• Berättelse (texttyp) 
• Intrig (texttyp) 
• Medvetandeström 
• Dialog (texttyp) 
• Karaktärer 
 
Nästa indelning har rubriken konst och litteratur som behandlar specifika teman och ämnen, 
bl.a. platser, tid, mänsklighet, fysiska och naturliga fenomen, det övernaturliga, mytologi och 
legender samt filosofiska och abstrakta teman. Här har vi bara nämnt övergripande teman och 
ämnen, trots att det finns underavdelningar, då det skulle innebära en alltför omfattande 
uppräkning. ”Litteratur som betonar ämnen” är följande rubrik, vilket paradoxalt nog innebär 
att det verkliga intresset är riktat på textens litterära kvalité snarare än textens ämne. 
Avslutningsvis finns indelningen litteratur för och av specifika typer av personer med olika 
underavdelningar.  
 
Med följande resonemang vill vi tydliggöra det som belysts på verbalplanet. Om vi börjar 
med själva utgångspunkten huvudklass 800 har man således valt att använda genrer endast på 
en och samma nivå, dvs. inga vidareindelningar av genrebegrepp görs. De är också fast 
förankrade för varje specifik indelning och kan därmed inte användas som specialtillägg för 
hela avdelningen, utan bara där de finns utsatta. För genrebeteckningar i form av tillägg som 
finns i tabell nr. 3 ges instruktioner i schemat när de ska användas. Det är först i 
hjälptabellerna 3 A, 3 B och 3 C som det finns underavdelningar till det genreset som i 
huvudtabellen ständigt återkommer och en tydlig hierarkisk ordning kan skönjas. Värt att 
notera är hur några av underavdelningarna till det överordnade genrebegreppet poesi i tabell 3 
B i form av beteckningarna dramatisk poesi och episk poesi således är en kombination av mer 
än en formgenre. De övriga underavdelningarna för poesi tar förutom form hänsyn till bl.a. 
tid, stil (dvs. versmått) och innehåll (t.ex. medeltida metriska romanser) och texttyp (t.ex. 
berättande poesi, didaktisk poesi). Drama indelas istället efter specifik media, omfång och 
specifik typ (olika teman). Även fiktion har i underavdelningar sitt fokus på olika teman. 
Genom möjligheten att också indela efter andra tillägg än de rent genremässiga (t.ex. specifik 
period) gör att den hierarkiska ordningen blir än mer detaljerad och notationsmässigt 
komplex.  
 
Ser vi åter på de åtta grundläggande genrer som ständigt återkommer i huvudklass 800:s 
schema för olika indelningar samt i hjälptabell nr. 3 är det för dessa svårt att utläsa någon 
direkt princip för den hierarkiska ordningen. Poesi har man dock satt överst följt av drama och 
fiktion, sen kommer i ordning essäer, tal, brev, humor och satir och slutligen blandade 
skrifter. Att humor och satir återfinns näst sist kan kanske ha sin förklaring i att den är mest 
specificerad gällande innehåll och därför förmodligen inte har lika mycket material som de 
övriga. Förhållandet för blandade skrifter är troligtvis det motsatta eftersom både form och 
innehåll kan variera stort, vilket då motsäger principen om litteraturgenrer efter omfång. Den 
princip som istället framtonar är att först i den hierarkiska ordningen ställs genrer med 
betoning på litterär form sen kommer genrer efter innehåll och slutligen kommer de som kan 
vara antingen det ena eller det andra (t.ex. skämt och citat, dagböcker m.m.). Om vi går vidare 
och tittar på det klassiska genresystemets ”naturformer” epik, lyrik och dramatik finns de 
representerade i DDC med följande litterära former: 
 
• Naturform: epik – formgenre: fiktion. 
• Naturform: lyrik – formgenre: poesi.  
• Naturform: dramatik – formgenre: drama. 
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Det kommunikativa genrebegreppet, dvs. det moderna, kan man till viss del hävda 
framkommer i DDC med stöd av hur det behandlas. Tack vare att man tar hänsyn till att 
genrer kan indelas efter många aspekter får genrebegreppet den pluralistiska karaktär som är 
utmärkande för den moderna synen. De indelningsprinciper som vi behandlat är bl.a. form, 
innehåll (ämnen och teman), stildrag som kan kopplas till stilperiod eller idéperspektiv och 
texttyp. Andra tillägg genrer kopplas till i DDC är media, omfång och tid (i detta fall ej med 
hänsyn till stilperiod). Klassifikationsgenrebegreppet får därmed ett rela tivt brett register.  Det 
som dock motsäger en mer modern syn är att man i princip helst bör göra endast ett tillägg 
även om det går i krävande fall att göra mer än ett tillägg, som då måste följa den i scheman 
och hjälptabeller utsatta preferensordningen397. En annan aspekt är att de grundläggande 
genrer som är fast kopplade till många av de indelningar avdelning 800 består av begränsar 
kravet på flexibilitet.  
 
• Med notationsplanet som utgångspunkt: Vilken betydelse har klassifikationskoderna för 

implementerade skönlitterära genrer? 
 
För att se hur hierarkier tydligt uttrycks med hjälp av klassifikationskoder låt oss åter ta poesi 
som ex. med underavdelningar från tabell 3 B: 
 
-1 Poesi 
-102  Dramatisk poesi 
-103  Berättande poesi 
-103 2  Episk poesi 
-103 3  Medeltida metriska romanser 
-104  Lyrik poesi och balladisk poesi  
-104 1  Haiku 
-104 2  Sonetter 
-104 3  Oden 
-104 4  Ballader 
-105  Didaktisk poesi 
-107  Humoristisk och satirisk poesi 
-107 5  Limerickar 
 
Genom en blick på förekommande sifferkombinationer kan vi konstatera att det för 
poesibegreppet finns tre nivåer, ental, tretal och fyrtal. Med ledning av nummerkombinationer 
kan vi alltså utläsa hierarkier. Underavdelningar utmärks av att man specificerar ytterligare. 
Således har de två genrebegreppen episk poesi och medeltida metriska romanser snävare 
betydelser än det överordnade begreppet poesi. Bindestrecket som finns utsatt i början av 
varje notation indikerar att det är ett tillägg som finns med i själva tabellen, men borttages vid 
kombination med basnummer. Endast arabiska siffror används för att representera varje klass 
i DDC. Den första siffran i ett tresiffrigt nummer visar huvudklass, den andra indikerar 
division och den tredje anger sektion. DDC:s mest grundläggande konvention gällande 
notation står för att varje nummer bör ha minst tre siffror, därför används nollor som utfyllnad 
vid behov. Förutom de tre inledande arabiska siffrorna används en punkt därefter om de följs 
av fler siffror.398 DDC:s klassifikationskoder är ex. på ren notation dvs. man använder enbart 
siffror.399 Tabell 1-6 möjliggör bildandet av synteser, vilket dock ibland kan leda till 
svårhanterligt långa signa, även om principen är att endast använda ett tillägg kan ett signum 

                                                                 
397 Om det inte finns någon vinst med att visa mer än en aspekt eller karaktär är det en preferensfråga, därför att 
ett val måste göras bland många karaktärer. Preferensnoter ger antingen en instruktion eller en tabell där 
ordningen är fastlagd för hur man ska göra valet. Dewey 2003, s. lvii. Vol. 1. 
398 Dewey 2003, s. xl. Vol. 1. 
399 Benito 2001, s. 117.  
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bli onödigt långt då ett basnummer i sig kan vara ganska långt.400 Att man dessutom föredrar 
endast ett signum kan också vara en orsak till att det ibland görs alldeles för långa koder, men 
vanligen är de relativt korta. Det finns också möjlighet till nära (close)401 eller bred (broad)402 
klassifikation beroende på den aktuella kollektionens storlek.403 Vad det gäller mnemoteknik 
är det främst de åtta första grundläggande litterära genrerna med just siffrorna .1-.8 som 
ständigt återkommer om än kopplade till olika ämnen eller tillägg. Att uppdatera DDC genom 
att infoga nya ämnen kan vara en svårighet som ibland enligt Ross Harvey kräver stora 
strukturella förändringar, vilka han menar inte har förutsetts av de som varit med och 
utvecklat enumerativa klassifikationssystem över lag. 404   
 
• Med mediumplanet som utgångspunkt: Hur har layoutansvariga för DDC behandlat 

materialet? Med avseende på storlek, text, tydlighet m.m.? 
 
Eftersom DDC som helhet består av fyra volymer (totalt 4064 s.) krävs en viss kunskap om 
hur systemet är uppbyggt för att kunna hantera det och förstå dess fulla potential. Den primära 
utgångspunkten är volym 2 och 3 som utgörs av huvudklassernas scheman, men först kanske 
ändå en blick i det relativa indexet är att rekommendera för att kontrollera var man kan finna 
det ämne som är intressant för aktuellt behov. Vid en bedömning av huvudklassernas scheman 
är det innehållsförteckningarna som ger den mest upplysande och övergripande informationen 
om hur respektive avdelning i stort är disponerad. För att betona innehållet har man valt att 
rubriksätta i fet stil, liksom även tillhörande notation. Underavdelningarnas notation markeras 
däremot ej med fet stil. Behandlingen av notation i systemet kunde ha varit tydligare om man 
valt att ta med hela klassifikationskoden och inte bara ha den med inledningsvis för varje form 
av indelning. En följd av detta är ett rörigt intryck speciellt när det gäller underavdelningar 
som löper över många sidor, vilket alltså innebär att endast underavdelningarnas nr. står 
utsatta. Till typsnitt har man valt det gängse vedertagna Times New Roman som i sig utan 
hänsyn till övriga layoutaspekter främjar läsvänligheten. Avslutningsvis vill vi poängtera att 
punkten efter de tre inledande siffrorna i en notation med mer än dessa tre siffror har som 
layoutmässig funktion att markera någon form av paus för att ge en rent psykologisk hjälp.405  
 
Vi lämnar nu den mer deskriptivt inriktade analysen av DDC och fokuserar i det följande på 
att sätta dessa mer deskriptiva svarsresultat i ett övergripande idésammanhang och avslutar 
därmed med den frågeställning där det valda teoretiska perspektivet står i fokus.     
 
• Finns det i DDC någon tydlig explicit eller implicit koppling till ett 

ideologikritiskt/institutionellt perspektiv? 
 
För besvarandet av frågan kommer vi som i analysen av SAB således med hjälp av de mer 
deskriptiva svarsresultaten diskutera det skönlitterära genrebegreppets behandling i DDC-
systemet utifrån ett ideologikritiskt/institutionellt perspektiv. Detta för att skapa förståelse för 
systemets eventuella explicita eller implicita koppling till den samhällsideologi i vilket det 
verkar. Som i analysen av SAB ämnar vi utifrån Ricoeurs kritiska hermeneutik analysera 
DDC-systemet som en spegel av den omgivande samhällsideologi som det skapats i, och 

                                                                 
400 Benito 2001, s. 204. 
401 Nära klassifikation betyder att ett arbetes innehåll specificeras så långt som möjligt.   
402 Bred klassifikation betyder att arbetet placeras i en bred klass med användandet av logiskt förkortad notation. 
403 Dewey 2003, s. lxiii. Vol. 1. 
404 Harvey, Ross 1999, s. 206. Organising knowledge in Australia: principles and practice in libraries and 
information centres. 
405 Dewey 2003, s. xl. Vol. 1. 
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försöker skapa en bild av systemets ideologiska identitet som den framträder i texten. Till vår 
hjälp kommer vi att nyttja den förkortade upplagan av DDC-systemet från 1894.406 Som i 
analysen av SAB ämnar vi genom en jämförelse – främst i strukturell bemärkelse –  
undersöka hur man har behandlat det skönlitterära genrebegreppet i den första respektive den 
sista upplagan av DDC-systemet. Därtill nyttjas även de texter som presenteras under avsnitt 
2.3 Tidigare forskning för besvarandet av vår frågeställning.  
 
Vid en jämförelse av behandlingen av det skönlitterära genrebegreppet i den förkortade 
upplagan från 1894 och den senaste upplagan av systemet finner vi att i båda upplagorna 
struktureras genrebegreppet enligt en hierarkisk princip.407 Vad det gäller den hierarkiska 
ordningen i DDC har flera av de forskare som presenteras under avsnitt 2.3 Tidigare forskning 
analyserat systemets placering av kvinnan långt ner i hierarkin och kommit fram till samma 
resultat vad det gäller denna marginaliserade position av kvinnan. Hope A. Olson visar i en 
analys av DDC-systemet hur kvinnan placeras långt ner i den hierarkiska ordningen. Som 
påpekats bygger enligt Olson DDC som andra klassifikationssystem på principen att 
närbesläktade ämnen bör placeras bredvid varandra. Hon ger exempel på hur kvinnofrågan 
trivialiseras samt hur placeringen av kvinnan ger en indikation om systemets syn på kvinnan 
som tillhörande en marginaliserad grupp. ”Placing Women between Etiquet and Gipsies 
Nomads Outcast races makes a clear statement.”408 Hansson menar att i DDC har mannen inte 
ens en egen avdelning då hela systemet med självklarhet grundar sig på dennes rationalitet.409 
Således kan man säga att den hierarkiska ordningen i systemet korresponderar mot en 
patriarkal tradition som baseras på mannen som norm.  
 
Olsons resonemang leder tankarna till Bruhns och Heyerdahl-Jensen som identifierar olika 
teoretiska ”fel” vad det gäller klassifikationssystem, bl.a. användandet av fördomsfulla uttryck 
som ämnesord samt att ett ämnes placering i en viss kontext kan vara nedvärderande och 
fördomsfull.410 Placeringen av kvinnan bredvid ”utstötta raser” i DDC kan dels sägas ge 
uttryck för användandet av fördomsfulla uttryck som ämnesord, dels ge en indikation om hur 
ett ämnes placering i en viss kontext kan vara fördomsfull och nedvärderande. Dock begår 
systemkonstruktörerna i detta fall inte ett av de andra identifierade teoretiska ”felen”, 
nämligen underlåtandet att skapa klasser i systemet till icke-önskade ämnen. 411 Denna strävan 
efter att uppenbara explicit eller implicit uttryckta teoretiska ”fel” kan sägas leda till att olika 
ideologiska ansatser i DDC-systemet blottläggs. I vår analys av genrebegreppets behandling i 
DDC kan vi explicit inte utläsa något nyttjande av fördomsfulla uttryck som ämnesord eller 
att de olika genrebegreppens placering i kontexten skulle tyda på bakomliggande 
nedvärderande eller fördomsfulla tendenser. Betraktat ur ett helhetsperspektiv är avdelning 
800 Litteratur placerad långt ner i hierarkin, dock ger denna disciplinplacering ingen 
indikation om en nedvärderande eller fördomsfull position. 
 
Liksom Olson intresserar sig även A. C. Foskett (1971) för DDC:s marginalisering av 
kvinnan. Han poängterar att klassifikationssystem ofrånkomligt färgas av sin tids fördomar. 
”In practice, all the schemes … reflect to a greater or lesser degree the prejudices of their 
origins.”412 Ett område som enligt Foskett i synnerhet genomsyras av fördomar är 
                                                                 
406 Den första upplagan av DDC-systemet från 1876 har vi tyvärr inte kunnat få tag på, utan använder oss av den 
förkortade upplagan från 1894.  
407 För en jämförelse se Dewey, Melvil 1894, s. 61ff. Abridged Decimal Classification.  
408 Olson 1994, s. 78.  
409 Hansson 1999, s. 38.  
410 Bruhns & Heyerdahl-Jensen 1989, s. 168.  
411 Bruhns & Heyerdahl-Jensen 1989, s. 168.  
412 Foskett 1971, s. 117.  
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behandlingen av kvinnan i DDC-systemet. I en senare studie (1984) skriver han att trots 
betydelsefulla ändringar i systemet kvarstår samma problem rörande marginaliseringen av 
kvinnan. 413 Att klassifikationssystem speglar sin tids fördomar visar flera av de texter som 
behandlas under avsnitt 2.3 Tidigare forskning; ”far from being objective, it 
[klassifikationssystem] is likely to reflect both the prejudices of its time and those of its 
author”. 414 Istället speglar klassifikationssystem vissa värden, synsätt och prioriteringar. Som 
Hjørland och Albrechtsen skriver: “A classification always reflects some values, priorities and 
views of what is classified and what goals the classification is intended to support”. 415 Detta 
ger en antydan om att det inte finns några teoretiskt neutrala klassifikationssystem utan alla är 
mer eller mindre ideologiskt färgade. Det förda resonemanget ligger i linje med Hjørlands 
tanke om att neutrala klassifikationssystem inte går att skapa. ”Alle emnedatasystemer 
foretager en prioritering og repræsenterer et værdigrundlag, hvad enten de vedkender sig dette 
eller ej.”416 Således existerar inga neutrala klassifikationssystem utan ständiga prioriteringar 
och värderingar görs. 
 
För att återgå till Olsons och Fosketts studier av marginaliseringen av kvinnan i DDC-
systemet ger de sålunda uttryck för systemets patriarkala drag. Är detta något som även kan 
appliceras på avdelning 800 Litteratur och behandlingen av dess skönlitterära genrebegrepp i 
systemets senaste upplaga? Kan man genom ett studium av specifikt denna avdelning utläsa 
något om DDC-systemets patriarkala drag som helhet betraktat? Den deskriptiva 
undersökningen ger inte explicit uttryck för några inbördes patriarkala drag vad det gäller det 
skönlitterära genrebegreppets behandling i DDC. Såvida inte genrebegreppens inbördes 
ordning ska tolkas som patriarkal. Att man väljer att placera begreppen poesi, drama och 
fiktion överst i den hierarkiska ordningen kan vid en första betraktelse förefalla bero på en 
pragmatisk indelningsprincip, där litteraturgenrer placeras efter omfång. Dock visar den 
deskriptiva närläsningen av genrebegreppets behandling i DDC att denna princip motsägs 
genom att blandade skrifter placerats sist i hierarkin trots att deras form och innehåll kan 
variera stort och därmed också kan utgöras av ett ansenligt antal dokument. Den deskriptiva 
analysen visar istället hur en princip där genrer med betoning på litterär form ställs först i den 
hierarkiska ordningen, därefter genrer efter innehåll och slutligen de som är en kombination 
av båda aspekterna.  
 
Dock kan denna princip ifrågasättas ur ett ideologikritiskt perspektiv. Genrebegreppens 
placering skulle också kunna tyda på och som sannolikt är fallet en indelning efter den 
traditionella indelningsprincipen, nämligen efter det klassiska genresystemets ”naturformer” 
som poängterats består av epik, lyrik och dramatik. I den senaste upplagan av DDC motsvaras 
dessa naturformer, som förevisats i den deskriptiva analysen, av poesi, drama och fiktion. 
Dessa genrebegrepps placering överst i genrehierarkin ger en indikation om deras överlägsna 
ställning. Utifrån detta resonemang kan man sägas skönja bilden av systemets patriarkala drag 
och ideologiska identitet, eftersom det klassiska genresystemet som påpekats har sina rötter i 
ett samhälle som genomsyrades av en patriarkal och idealistisk grundsyn. Således kan vi 
utifrån behandlingen av det skönlitterära genrebegreppets inbördes hierarkiska ordning dra 
slutsatsen att DDC-systemet bygger på en idealistisk och patriarkal grund, eftersom det är 
mest troligt att man systemen igenom bygger på samma grundantaganden.  
 

                                                                 
413 Se Foskett 1984. 
414 Foskett 1971, s. 117. 
415 Hjørland & Albrechtsen 1999, s. 134.  
416 Hjørland 1995, s. 265.  
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Detta ger en indikation om att DDC-systemet som vid ett ytligt beskådande kan verka 
objektivt och sakna en utpräglad ideologisk färgning i själva verket på en implicit nivå speglar 
en bakomliggande samhällsideologi. Som Wilson skriver om DDC så antas dess dominerande 
ideologi representera det samhälle i vilket systemet har tillkommit och verkat, “the dominant 
ideology is assumed to represent the society in which it [DDC] was born”. 417 Således kan vi 
genom en närläsning av behandlingen av det skönlitterära genrebegreppets inbördes 
hierarkiska ordning i DDC blottlägga den samhällsbild som med Hanssons ord kommer till 
oss som läsare av ett klassifikationssystem som en text.418 Ricoeur skriver: ”Textens sak är 
inte det som en naiv läsning av texten avslöjar, utan det som förmedlas via textens formella 
uppbyggnad.”419 Således kan vi genom genrebegreppets formella hierarkiska uppbyggnad i 
DDC-systemet med Hanssons ord få ”en insikt i formens och strukturens roll i texten som 
bärare och förmedlare av en viss verklighet, eller ett visst samhälle”. 420  ”Texten i sig själv bär 
ett meningsinnehåll som i tolkningsprocessen kan blottläggas och förmedlas …”. 421 Således 
betraktar vi i enlighet med detta resonemang – som har sin grund i Ricoeurs filosofiska 
tänkande – DDC-systemet på dess egna villkor, som en autonom text.  
  
För att återgå till Olson har hon som påpekats under avsnitt 2.3 Tidigare forskning intresserat 
sig för problem som rör marginalisering av vissa underprivilegierade samhällsgrupper i DDC-
systemet. Utifrån en feministisk och poststrukturalistisk ståndpunkt pekar hon på hur Deweys 
cartesianska kunskapsteori leder till en strävan efter att finna en enhet bakom tillvarons 
brokighet. Olson konstaterar att “Melvil Dewey and DDC … accept that a single knowable 
reality exists and that we come to know it by discovering universal truth”. 422 Olson motsätter 
sig Deweys försök att skapa ett universellt klassifikationssystem: ”DDC is not intended to 
cover the universe of knowledge exhaustively.”423 Utifrån sin poststrukturalistiska hållning 
skriver hon: 
 

Poststructuralism, … rejects the possibility of universal explanations and accepts the possibility 
of multiple realities and multiple truths. If such a stance is employed, then DDC cannot be 
expected to be universal. … The constructed system that is DDC reflects one or more realities 
and may, … be adapted to reflect others.424 
 

Således avvisas tanken på universella sanningar, fler än en verklighet är möjlig. Detta svarar 
mot Ricoeurs syn på textens förmåga att uppenbara en värld. Dock medför denna textens 
förmåga att öppna en verklighetsdimension enligt Ricoeur ”i sig själv en kritik mot all given 
verklighet … ”. 425 Följaktligen speglar DDC-systemet ingen given verklighet, flera 
verkligheter är möjliga. Med Olsons ord: ”the emperor’s new clothes are only one possible 
reality”. 426 Liksom Olson ställer sig många av de forskare som presenteras under avsnitt 2.3 
Tidigare forskning kritiska mot synen på objektiva universella klassifikationssystem. Hjørland 
skriver att ”et universelt klassifikationssystem altid må indebærer en prioritering, en 
fagpolitisk stillingtagen og et kompromis mellem forskellige fags erkendelseinteresser.”427 
Således avvisas en strävan ”efter att på ett objektivt sätt spegla hela det mänskliga 

                                                                 
417 Wilson 1992, s. 395.  
418 Hansson 1999, s. 40.  
419 Ricoeur 1993, s. 153. 
420 Hansson 1999, s. 71f.  
421 Hansson 1999, s. 68.  
422 Olson 1996, s. 304.  
423 Olson 1996, s. 302.  
424 Olson 1996, s. 304.  
425 Ricoeur 1993, s. 153f.  
426 Olson 1997, s. 181.  
427 Hjørland 1995, s. 253. 
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kunskapsuniversat” i de universella klassifikationssystemen. 428 Vad det gäller dessa politiska 
ställningstaganden svarar det mot vårt valda teoretiska perspektiv som enligt Hansson bildar 
grund för en formulering av de försanthållanden, normer och värderingar som utgör basen för 
olika ställningstaganden i samband med utformandet av ett system och som manifesteras i 
dess yttre form. 429 
 
Deweys strävan efter att finna den enhet som döljer sig bakom tillvarons brokiga uttryck har 
lett till att en normbildning ägt rum vid skapandet av DDC utifrån den diskurs som 
dominerade i det amerikanska samhället under andra hä lften av 1800-talet. Till följd av detta 
placeras ämnen och fenomen som inte passar in i denna diskurs långt ner i systemets hierarki 
och marginaliseras därmed. Olson skriver: ”The result is that the Dewey Decimal 
Classification marginalizes groups and topics outside of canonical knowledge.”430 Ämnen och 
fenomen som representerar etablerade normer i samhället placeras således överst i 
hierarkierna medan marginaliserade ämnen återfinns längre ner i hierarkierna. Att den 
normbildning som sker i DDC-systemet är avhängig den dominerande diskursen i samhället 
svarar mot det valda teoretiska perspektivet som dels innebär att ideologi alltid representeras 
av en diskurs, ett visst sätt att tala om samhället, dels mot dess syn på en offentlig institution 
som öppen i bemärkelsen samspelande med det samhälle i vilken den verkar.431 
 
I den deskriptiva analysen skriver vi vad det gäller behandlingen av notationen i DDC att den 
är layoutmässigt otydlig och därmed inger ett rörigt intryck, speciellt vad det gäller 
behandlingen av de underavdelningar som löper över många sidor. Denna observation rimmar 
illa med Hanssons tanke om att Dewey vid skapandet av sitt system strävade efter en så stor 
enkelhet som möjligt i indelningen och satte till följd därav överskådligheten i förgrunden. 432 
I inledningen till första upplagan av SAB-systemet skriver man gällande denna överskådlighet 
att den får som konsekvens att ett system inte ska innehålla för många sidoordnade 
huvudavdelningar, vilket i praktiken innebär stora svårigheter med att ge plats åt olikartade 
ämnen i så få huvudavdelningar. I DDC-systemets fall har det fått till följd att mycket 
olikartade ämnen förts samman under samma avdelning.433 Systemet har fått mycket kritik för 
denna placering av olikartade ämnen under samma avdelning. Dock legitimerar Dewey enligt 
Hansson denna struktur ”inte bara med att den är den enklast tänkbara …, utan också en 
naturlig frukt av ett rationellt tänkande som hör till en ny tid, präglad av nya 
kommunikationer och teknologier”. 434  
 
I DDC-systemets senaste upplaga finner vi inte att olikartade ämnen skulle ha placerats under 
avdelning 800 Litteratur och i de olika hjälptabellerna. Istället finner vi denna ämnesindelning 
svara mot Hanssons tanke kring de svårigheter som uppstår vad det gäller skapandet av en 
ämnesindelning och relationer mellan olika avdelningar som kan kallas naturlig: ”Varje 
avdelning ska delas in på ett sätt så att varje överordnad nivå ska rymma de underordnade, 
dvs. skapa en hierarki från det mer allmänna till det mer specifika”.435 Således finner vi 
ämnesindelningen vad det gäller avdelning 800 i DDC svara mot denna ”naturlighet”, dvs. att 
en hierarki från det mer allmänna till det mer specifika går att skönja. 
  
                                                                 
428 Hansson 1996, s. 25.  
429 Hansson 1999, s. 58. 
430 Olson 1996, s. 302.  
431 Hansson 1999, s. 56-62. 
432 Hansson 1999, s. 129.  
433 Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1921, s. 6.  
434 Hansson 1999, s. 130.  
435 Hansson 1999, s. 129.  
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Låt oss slutligen återgå till diskussionen kring placeringen av genrebegreppen poesi, drama 
och fiktion överst i den hierarkiska ordningen inom avdelning 800 Litteratur. Utifrån 
antagandet att DDC-systemet bygger på en idealistisk grund kan denna placering av 
genrebegreppen poesi, drama och fiktion således sägas bero på att de representerar en av det 
klassiska genresystemets ”naturformer”; naturformer som påpekats har sina rötter i det antika 
samhällets idealistiska syn. Följaktligen kan poesi, drama och fiktion sägas representera 
etablerade normer i samhället och därmed placeras främst i den hierarkiska ordningen. De 
genrebegrepp som återfinns längst ner i hierarkin – exempelvis brev, humor och satir – kan 
utifrån detta resonemang sägas representera marginaliserade och mer alternativa ämnen. 
Utifrån specifikt litterära genrers behandling på avdelning 800 i DDC-systemet går det 
sålunda att utläsa en ansats som bekräftar antagandet att företeelser och ämnen som 
representerar etablerade normer i samhället även placeras överst i hierarkin medan mer 
marginaliserade och alternativa ämnen förpassas till en lägre hierarkisk position. Att de 
genrebegrepp som placerats sist i den hierarkiska ordningen indirekt bidrar till att legitimera 
den framskjutna hierarkiska position som de översta genrebegreppen får i den övergripande 
strukturen pekar ytterligare på hur systemet legitimerar och bekräftar etablerade normer i 
samhället. Det hjälper inte att Dewey legitimerar DDC-systemets struktur som en frukt av den 
nya tidens rationella tänkande. Den hierarkiska strukturen – vilande på en patriarkal och 
idealistisk grund – kvarstår oavsett alla påpekanden om nya tider, nya kommunikationer och 
teknologier. Emellertid kan man med stöd av den deskriptiva närläsningen av genrebegreppets 
behandling i DDC hävda att det moderna tänkesättet framkommer tack vare att man i den 
senaste upplagan av systemet tagit hänsyn till att litterära genrer kan indelas efter många 
aspekter (som exempelvis indelningsprinciperna form, innehåll, stildrag och texttyp). Därmed 
ges genrebegreppet den pluralistiska karaktär som är utmärkande för den moderna tidens 
synsätt.  

5.3 Analys och jämförelse av systemen 
För att göra jämförelsen av de två klassifikationssystemen SAB:s och DDC:s implementerade 
skönlitterära genrer så lättöverskådlig som möjligt följer vi frågeuppställningen efter 
Henriksens strukturella modell även i detta avsnitt. Vi börjar således med den konceptuella 
nivån och går sedan vidare till den innehållsliga nivån för att även denna del ska få sin plats i 
analysen. På den innehållsliga nivån försöker vi sätta genrebegreppet med närstående begrepp 
i ett klassifikationssammanhang. Slutligen görs kopplingen till den ideologiska nivån genom 
en jämförande analys av hur dessa genreaspekter har behandlats hierarkiskt i respektive 
system ur ett ideologikritiskt/institutionellt perspektiv. Anledningen till en omstrukturering i 
detta avsnitt är att vi anser det faller sig mer naturligt att först börja med att se rent konkret på 
vilka begrepp som finns implementerade i respektive system för att sen gå vidare och koppla 
samman genrebegreppet och nära begreppsrelationer med innehåll och slutligen se 
genrebegreppet i ett större idésammanhang ur ett ideologikritiskt/institutionellt perspektiv. Vi 
börjar med att utgå från den första frågan:  
 
Vilket förhållningssätt kommer till uttryck i SAB och DDC när det gäller det skönlitterära 
genrebegreppet? Det vill säga: 
 
• Vilka indelningskriterier används? Form, innehåll, funktion etc.? 
 
Både i SAB och DDC är genrer i respektive huvudschema uttryckta främst som form. För 
DDC:s räkning återkommer ständigt följande åtta genrer (varav en är en innehållsgenre och en 
antingen form eller innehållsgenre): poesi, drama, fiktion, essäer, tal, brev, humor och satir 
samt blandade skrifter kopplade till andra aspekter som t.ex. språk, ämne, kollektioner. De är 
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alltså till skillnad från SAB:s specialtillägg som går att använda på hela avdelningen fast 
förankrade för varje specifik indelning och kan bara användas där de finns utsatta. Emellertid 
finns det i DDC möjlighet att med hjälp av tabell 3 (3 A, 3 B och 3 C) uttrycka även innehåll i 
form av teman, ämnen, stildrag eller idéperspektiv. Dessutom går det att med vissa specifika 
element uttrycka texttyp. Däremot kan essäer endast indelas efter specifika perioder, om det 
finns någon lämplig tidsavgränsning att applicera, annars används formgenren ”essä” utan 
periodtillägg. I SAB är essäer det enda undantaget från de övriga formgenrerna vilka även 
behandlas efter innehåll och allmän ”litterär” karaktär.  
 
En annan skillnad mellan SAB och DDC är att man i DDC i några fall sammankopplar två 
formgenrer som tillsammans bildar ett begrepp, t.ex. ”dramatisk poesi”. Visserligen har man i 
SAB fört samman t.ex. romaner och noveller till ett gemensamt specialtillägg, liksom sketcher 
och monologer, men de räknas ändå som två olika begrepp om än fogade samman till en 
enhet. Termerna drama och poesi kopplas däremot i DDC ihop till ett begrepp i form av 
kombinationen ”dramatisk poesi” där dramagenren blir en bestämning åt poesigenren. Således 
begränsas poesin till just denna inriktning liksom den redan initialt sammansatta genren 
humor och satir på samma sätt avgränsar ”humoristisk och satirisk poesi” från annan typ av 
poesi. Den initialt sammansatta genren humor och satir räknas däremot som två begrepp 
likvärdigt SAB:s behandling av romaner och noveller. Andra kombinationer av flera typer av 
aspekter finns också i DDC, t.ex. tid kopplad till stil och innehåll (medeltida metriska 
romanser) en annan kombination är  t.ex. texttyp och form (berättande poesi) det sistnämnda 
exemplet behandlas som ett begrepp. SAB:s tämligen oansenliga ”genrekollektion” i 
förhållande till DDC:s mer nyanserade och utarbetade ”genresystem” kommer framöver att 
kompletteras och kompenseras av de ämnesordlistor som ska implementeras och samordnas 
med Svenska ämnesord. Vi går nu vidare till nästkommande frågor:  
 
• Med idéplanet som utgångspunkt: Vilka begrepp används? Och vilka begreppsrelationer 

kan utläsas? 
 
Om vi gör en jämförelse mellan SAB:s och DDC:s genrer med DDC:s ständigt återkommande 
grundläggande genreset som utgångspunkt ser den i tabellform ut som följer:  
 
DDC SAB 
• Poesi • Poesi 
• Drama • Dramatik 
• Fiktion • Fiktion med bestämning skönlitteratur  

        finns ej som formgenre utan betecknar  
        hela avd. H 

• Essäer • Essäer 
• Tal • –     
• Brev • Brev endast på avd. G (.06) 
• Humor och satir • Satir och humor endast på avd. G (.0971) 
• Blandade skrifter • –  
 
Tabell nummer 1. Genrer i DDC och SAB på översta hierarkiska nivå. 
 
Tal, brev och satir & humor har som tabellen visar ingen motsvarighet i SAB:s kollektion av 
specialtillägg för formgenrer på avdelning H, eftersom skönlitteratur och litteraturvetenskap 
är uppdelade på två avdelningar H respektive G, inte heller blandade skrifter som om man 
tittar på vidareindelningar i tabell 3 B i DDC kan bestå av anekdoter, epigram, graffiti, skämt 
och citat, dagböcker, journaler, anteckningsböcker, minnesskrifter och prosalitteratur. Dessa 
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former av litteratur, dvs. blandade skrifter liksom formgenren tal kan återfinnas på en rad 
olika avdelningar i SAB, inom bl.a. A, B, G, H, L m.fl., de flesta placerade efter 
ämnesinnehåll. Specialtilläggen brev och satir & humor finns på avdelning G 
Litteraturvetenskap.  
 
Möjligheten att vidareindela genrer, som i DDC görs i tabell 3 B, finns inte i SAB utan 
kommer snarare att motsvaras av kompletteringen med sökbara ämnesord som inom en snar 
framtid blir till realitet och därmed kan underlätta återvinningen av dokument. Inte heller 
finns i SAB några tillägg utformade som sammansatta begrepp av en formgenre ihopförd med 
en annan. Endast de två klassifikationskoderna Hcf och Hci betecknar skönlitteratur kopplad 
till genre, närmare bestämt småbarnsberättelser och sagor på svenska eller översatta till 
svenska samt tecknade serier på svenska eller översatta till svenska, utan att för den skull 
kopplas till respektive huvudkod i form av tillägg. Trots DDC:s mer utvecklade genresystem 
finns inte fem av de femton begreppsvariabler med som SAB har implementerade i form av 
genretillägg. Det är kåserier, aforismer, sketcher, tecknade serier och Suecana extranea. Det 
sistnämnda är väl knappast underligt att det saknas i DDC. Däremot är det anmärkningsvärt 
att de andra inte återfinns, inte ens under blandade skrifter, dock kan sketcher rimligen föras 
till – drama med begränsat omfång. Ytterligare två av SAB:s genrebegrepp saknas på 
avdelning 800 i DDC, nämligen folkdiktning och dialektlitteratur, vilka istället har fått sin 
plats på avdelning 300 (som betecknar samhällsvetenskaper) i samband med seder och bruk 
(customs).               
 
På frågan vilka begreppsrelationer kan utläsas? börjar vi med att för SAB:s räkning fokusera 
på romaner och noveller dvs. den överst i hierarkin ställda formgenren och dess 
underavdelningar för att med dessa som utgångspunkt göra en jämförelse med motsvarande 
begrepp i DDC som utgörs av fiktion och se hur respektive underavdelningar står i 
förhållande till varandra. Vi illustrerar begreppsrelationerna med följande tabell:  
 
SAB DDC 
• Romaner och noveller • Fiktion 
• Noveller • Noveller 
• Kåserier • Historisk och periodisk fiktion 
• Aforismer • Psykologisk, realistisk och sociologisk fiktion 
–    • Kärlek och romantik  
– • Äventyrs fiktion 
– • Detektiv, mysterier spänning, spion och gotisk fiktion 
– • Gotisk fiktion 
– • Spök- och skräck fiktion 
– • Spökhistorier 
– • Skräckhistorier 
– • Western fiktion 
– • Science- och fantasy fiktion 
– • Science fiktion 
– • Fantasy fiktion 
– • Pikaresk fiktion 
 
Tabell nummer 2. SAB:s formgenre: romaner och noveller med underavdelningar samt i DDC 
motsvarande formgenre: fiktion med underavdelningar.   
 
Vi kan med tabellen som underlag konstatera att endast noveller överensstämmer med 
varandra för respektive system medan man i DDC valt att gå vidare och indela efter innehåll. 
Det är bl.a. denna brist på genreindelning efter innehåll man med införandet av ämnesord som 
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ett komplement till SAB:s knappa genrekollektion har haft en önskan om att behovsmässigt 
kunna täcka. Dramatik som i SAB har underkategorierna filmscenarier och 
televisionsscenarier samt sketcher och monologer motsvaras i DDC av följande: 
 
SAB DDC 
• Dramatik • Drama 
• Filmscenarier och televisionsscenarier  • Drama för rörliga bilder  
 • Drama för television 
• Sketcher och monologer • Monologer  
 
Tabell nummer 3. SAB:s formgenre: dramatik med underavdekningar samt DDC:s motsvarande 
underavdelningar för drama (förkortad version). 
 
För begreppet sketcher finns dock inget motsvarande begrepp. Det kan däremot föras till 
kategorin – drama med begränsat omfång. I DDC görs en betydligt mer utförlig 
vidareindelning efter de tre principerna: media, omfång och specifik typ, vilket illustrerades i 
den deskriptiva delen. Om vi som avslutande exempel tar poesi har den klassiska 
genreindelningen med naturformerna: epik, lyrik och dramatik fått bestämma begränsningen 
av mängden begreppsrelationer som vi har illustrerat och sammanfattningsvis kommer att 
förevisa även för begreppet poesi. I SAB finns enbart termen poesi till skillnad från DDC som 
har tolv begreppsvariabler underställda poesibegreppet. Dessa består som vi redan har tagit 
upp bl.a. av sammansatta formgenrer, men även av andra kombinationer av tillägg eller 
aspekter som vi här markerar för att tydliggöra blandningen av genrer och övriga typer av 
tillägg eller aspekter.          
 
• Dramatisk poesi (formgenre + formgenre) 
• Berättande poesi (texttyp + formgenre) 
• Episk poesi (formgenre + formgenre) 
• Medeltida metriska romanser (tid + stil + innehåll) 
• Lyrisk poesi (formgenre + formgenre) och balladisk poesi (formgenre + formgenre) 
• Haiku 
• Sonetter 
• Oden 
• Ballader 
• Didaktisk poesi (texttyp + formgenre) 
• Humoristisk och satirisk poesi (innehålls genre + innehållsgenre + formgenre) 
• Limerickar 
 
• Med verbalplanet som utgångspunkt: Hur har dessa begreppsrelationer formaliserats? 
 
Den största skillnaden mellan formaliserade hierarkier vad det gäller det skönlitterära 
genrebegreppet i SAB och DDC är att man för SAB:s del har fört speciella tillägg av typen 
formgenrer specifikt till avdelning H (de flesta går också att återfinna på avdelning G 
Litteraturvetenskap). I DDC har man däremot valt att placera genretillägg för komplettering 
av huvudavdelning 800:s basnummer i hjälptabell nr. 3 som tillsammans med samtliga 
hjälptabeller både företrädande allmänna (tabell 1) och speciella tillägg (tabell 2-6) finns 
samlade i en separat volym, vilken är den första av de fyra volymer som upplagan DDC 22 
består utav. En annan differens är hur man i DDC på huvudavdelning 800 använder ett 
grundläggande genreset till antalet åtta stycken som både representerar skönlitteratur och 
litteraturvetenskap och ständigt återkommande appliceras tillsammans med olika 
indelningsprinciper och alltså i en sådan kombination är fast förankrade och ingår som en del 
av basnumret. I SAB finns endast prov på två fast förankrade formgenrer i gestalt av koderna 
Hcf och Hci, småbarnsberättelser och sagor på svenska eller översatta till svenska respektive 
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tecknade serier på svenska eller översatta till svenska. De upprepas inte som det 
grundläggande genresetet gör i DDC tillsammans med olika indelningsprinciper som i 
kombination är fast förankrade i systemet.  
 
Om vi jämför principer för den hierarkiska ordningen av skönlitterära genrer i SAB och DDC 
utan att anlägga ett ideologikritiskt/institutionellt perspektiv kan följande tabell illustrera det 
resonemang vi med pragmatisk betoning fört i resultatdelen på konceptuell nivå. För att 
nyansera bilden något tar vi alltså med ett par alternativa synsätt som dock inte utesluter att 
det ideologikritiskt/institutionella perspektivet tillsammans med andra mer pragmatsikt 
inriktade synsätt kan bilda syntes. Det är SAB:s genrer på avdelning H utformade som 
specialtillägg och DDC:s ständigt återkommande genreset för olika indelningsprinciper på 
avdelning 800 som tabellen visar: 
 
Ordningsprincip 
 

SAB Ordningsprincip DDC 

Omfång (form) Romaner och noveller Form Poesi 
Omfång (form) Noveller Form Drama 
Omfång (form) Kåserier Form Fiktion 
Omfång (form) Aforismer Form Essäer 
Omfång (form) Filmscenarier och 

televisionsscenarier 
Form Tal 

Omfång (form) Sketcher och monologer Form Brev 
Omfång (form)    Poesi Innehåll Humor och satir 
Omfång (form och innehåll) Essäer Innehåll eller form Blandade skrifter 
Omfång (form) Tecknade serier    
Omfång (form) Folkdiktning   
Omfång (form) Dialektlitteratur   
Omfång (form) Suecana extranea   
 
Tabell nummer 4. Pragmatiska principer för den hierarkiska ordningen av genrer på avdelning H i SAB 
och principer efter indelningskriterier av genrer på avdelning 800 i DDC.         
 
För SAB:s räkning anammade vi antagandet att omfång av respektive litteraturtyp nog har 
haft en stor inverkan på hur man valt att placera desamma medan resonemanget gällande 
DDC:s grundläggande genrer mer kom att gå i riktningen vad för typ av indelningskriterier 
som betonas mest. Detta då det grundläggande genresetet inte som i SAB enbart består av 
formgenrer.436 Främst har man således valt form sen innehåll och slutligen en kombination av 
båda genreaspekterna.   
 
• Med notationsplanet som utgångspunkt: Vilken betydelse har klassifikationskoderna för 

implementerade skönlitterära genrer? 
 
Vid en jämförelse av SAB:s och DDC:s tre s.k. naturformer om vi hänför resonemanget till 
det klassiska genresystemet som de representerar, och ser hur motsvarande begrepp för epik, 
lyrik och dramatik behandlas med avseende på notation kan den hierarkiska ordningen utläsas 
genom att studera sifferkombinationer. För att inte omfånget ska bli för stort rättar vi oss efter 
SAB:s underavdelningar till begreppen ifråga och tar bara med lika många beteckningar för 
DDC-systemet. Endast begreppet poesi som i SAB helt saknar underavdelningar tar vi trots 
det med ett par exempel för DDC:s räkning.  
 
                                                                 
436 Essäer är också en formgenre, men som indelas efter ämnesinnehåll, till skillnad från humor och satir i DDC 
som enbart är en innehållsgenre.   
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SAB DDC 
.01 Romaner och noveller  – 3 Fiktion       
.016 Noveller  – 301 Noveller  
.017 Kåserier  – 308 Specifika typer av fiktion 
.018 Aforismer  – 308 1 Historisk och periodisk fiktion  
.02 Dramatik  – 2 Drama   
.025 Filmscenarier och televisionsscenarier  – 202 Drama för radio och television  
.027 Sketcher och monologer  – 202 2 Drama för radio   
.03 Poesi  – 1 Poesi  
 –   – 102 Dramatisk poesi   
 –   – 103 Berättande poesi  
 
Tabell nummer 5. SAB:s och DDC:s motsvarande begrepp för naturformerna: epik, lyrik och dramatik 
med tillhörande notation och underavdelningar (DDC:s i förkortad version).  
 
Genom att sätta de överordnade genrebegreppen i respektive system med fet stil har vi 
avsiktligen försökt att förstärka intrycket av den hierarkiska ordningen. I SAB finns för 
formgenrer endast två nivåer, en över- och en underordning, medan det i DDC:s aktuella ex. 
finns tre nivåer. En fullständig version av tilläggen från tabell 3 B består dock av ännu fler 
underavdelningar t.ex. – 205 23 Komedi och – 205 232 Fars, båda under formgenren drama.  
Att vi valt fet stil för alla siffror representerande formgenrer i SAB beror på att så är de 
uttryckta i systemet. I DDC har man valt att endast markera de överst i hierarkin stående 
genrebegreppen i fet stil. SAB har romaner och noveller på första plats i genrehierarkin för de 
s.k. naturformerna och avslutar med poesi medan DDC istället har det motsatta förhållandet 
med poesi överst i hierarkin och fiktion sist på skalan. Däremot ska man enligt DDC:s 
preferensordning för grundläggande litterära tilläggsgenrer enligt preferenslista välja drama 
före poesi och om vi tar med även de tillägg som inte är naturformer ska blandade skrifter 
väljas före humor och satir.  
      
Den avgörande skillnaden mellan SAB:s och DDC:s genretillägg är att SAB:s genretillägg 
läggs till en huvudkod som består av bokstäver, t.ex. Hc.01 (dvs. svensk skönlitteratur i roman 
eller novellform) medan DDC:s genretillägg läggs till ett basnummer, som följaktligen  består 
av siffror. Hela klassifikationskoden utgörs därmed av en rad siffror. Bindestrecket som i 
hjälptabellerna markerar att det är ett tillägg tas bort vid kombination med en huvudkod. 
Endast punkten som alltid används efter de tre första siffrorna finns kvar som i perceptuell 
bemärkelse har någon form av pausfunktion. SAB:s kombinationsprincip av bokstäver och 
siffror tillsammans ger uppenbarligen en mycket tydlig indikation på om en huvudkod har 
kompletterats med ett tillägg, medan en DDC-notation med undantag av punkten uteslutet 
består av en lång rad siffror som på inget sätt kan upplysa om något tillägg har förts till det 
ursprungliga basnumret. Den inledande punkten för SAB:s samtliga genretillägg av 
varierande slag kvarstår när man kombinerar ett tillägg med en huvudkod som exempel Hc.01 
visar. Kombinationen av bokstäver och siffror i SAB kan således kopplas till mnemotekniska 
aspekter, då en punkt plus siffror visar att ett tillägg är fört till en huvudkod. I DDC är de 
ständigt återkommande grundläggande litterära genrerna på huvudavdelning 800 
mnemotekniska eftersom de vid upprepning består av samma siffror .1 – .8. Notera dock att 
det inte gäller för genretillägg med beteckningarna – 1 till – 8 i hjälptabell nr. 3 C där de har 
en helt annan innebörd. Även SAB har formgenrer mnemotekniska i bemärkelsen att alla de 
genretillägg som finns inom avdelning H upprepas på avdelning G, endast med undantaget 
.096 som står för Suecana extranea. Något som också skiljer systemen åt är hur man i 
respektive system notationsmässigt bemöter problematiken som uppstår då ett dokument 
innehåller flera ämnen. SAB-systemets regler tillåter dubbelklassifikation medan principen 
för klassifikation enligt DDC-systemets grundläggande hållning är att enbart en kod ska vara 
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tillräckligt. Däremot tillåts nära och bred klassifikation dock beroende på den aktuella 
kollektionens storlek. Eftersom både SAB och DDC i grunden är enumerativa system följer 
därav att möjligheten att införa nya ämnen är strukturellt begränsad.          
 
• Med mediumplanet som utgångspunkt: Hur har layoutansvariga för SAB och DDC 

behandlat materialet? Med avseende på storlek, text, tydlighet m.m.?    
  
Ser man till den rent storleksmässiga systemaspekten som följaktligen påverkar volymantal 
skiljer sig SAB och DDC radikalt åt. SAB som utgörs av 224 sidor i en enda volym till 
skillnad från DDC med ett innehåll av 4064 sidor fördelade i fyra volymer är i jämförelse ett 
litet lätthanterligt system både som fysiskt objekt och som tillämpbart system. För att kunna 
utnyttja och förstå DDC-systemets fulla potential krävs att en användare tillgodogör sig en 
viss kunskap om systemets uppbyggnad, eftersom systemet är fördelat på fyra volymer. Det är 
viktigt att ha klart för sig vilken volym som man först och främst är i behov av för att kunna 
få svar på det man vill ha reda på. Är det huvudklasserna med tillhörande underavdelningar 
man vill studera finns dessa i volym två och tre. Vill man istället se vilka tillägg som finns 
gäller volym ett, medan volym nr. fyra består av ett relativt index där man kan kontrollera på 
vilka avdelningar ett visst ämne har avhandlats. Textmässigt används både i SAB och DDC 
det allmänt vedertagna typsnittet Times New Roman som gör båda systemens respektive 
texter i högsta grad läsvänliga, dock utan hänsyn till övr iga layoutmässiga aspekter i 
sammanhanget. Tydlighet som en annan aspekt gällande layouten kunde med avseende på 
notation ha varit bättre belysta i DDC om man valt att ta med fullständiga klassifikationskoder 
rätt igenom på alla avdelningar och inte bara ta med huvudämnets nummer inledningsvis. 
Speciellt rörigt blir det för underavdelningar som löper över många sidor. I SAB har man 
däremot med hela koder. Eftersom systemet inte på långt när är lika utbyggt som DDC har 
man förmodligen inte ansett det som något problem.  
 
Vi går nu vidare till den innehållsliga nivån på vilken vi tidigare har besvarat frågorna: 
 
• Vad är en genre? och hur ser relationen till närstående begrepp ut?  
 
De begrepp som behandlats disciplinöverskridande i avsnitt 4.2, genre, diskurs, 
intertextualitet, register och texttyp ska vi här försöka att koppla till ett 
klassifikationssammanhang. Följande analyserande resonemang kan förhoppningsvis ge en 
förtydligande bild. Vi börjar med diskurs och avslutar istället med ”genre” som är det mest 
centrala begreppet och den röda tråden genom hela studien. Begreppet diskurs definierar 
enligt forskaren Jan Svensson ”de område där genrerna är verksamma”. 437 I anslutning till 
diskussionen om diskurs togs även diskursgemenskap upp i form av Ledins beskrivning med 
hänvisning till Swales: 
 

Förenklat uttryckt är en diskursgemenskap en social grupp som har gemensamma mål och som 
äger en uppsättning genrer som i mycket bestämmer villkoren för kommunikationen. … Något 
som skiljer en diskursgemenskap från många andra sociala grupperingar är att den rekryterar 
sina medlemmar genom träning och inte genom födsel. För att bli medlem måste man bl.a. 
skaffa sig en erforderlig genrekompetens.438  
 

Om vi då överför resonemanget till klassifikationssammanhang enligt svenska förhållanden, 
är det biblioteksinstitutionen som utgör diskursgemenskap och som sådan gavs den på 1920-
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talet företrädd av Sveriges allmänna biblioteksförenings kommitté befogenhet att genom 
skapandet av ett klassifikationssystem bestämma genrekriterier (form, innehåll, funktion etc.) 
och antal genrer samt avgöra till vilka ämnen de kan kopplas oavsett om det gäller 
skönlitteratur eller sakprosa. DDC skapades av Melvil Dewey om än det i grunden bygger på 
tidigare system med rötter tillbaka till Francis Bacon. Dewey var ansluten till samma typ av 
diskursgemenskap, dvs. till biblioteksinstitutionen. Vi fortsätter med begreppet intertextualitet  
som enligt Duff har genre som element: 
 

… most definitions of ’intertextuality’ in the standard glossaries of literary and cultural theory 
list ’genre’ as one of its constitutive elements, and invoke ’intertextuality’ as part of the 
corresponding definition of ’genre’.439    

 
Problemet med begreppet är enligt Duff dess omfång. Vad som kan vara intressant i 
klassifikationssammanhang är hur det avgörs i vilket förhållande en skönlitterär text 
”genremässigt” står till en annan inom samma kategori, dvs. spelet som finns mellan texter. 
Även begreppet register som Halliday är upphovsman till inkluderar enligt hans resonemang 
”genre”. Här följer Hallidays registerdefinition: 
 

Types of linguistic situation differ from one another, broadly speaking, in three respects: first, as 
regards what actually is taking place; secondly, as regards what part of the language is playing; 
and thirdly, as regards who is taking part. These three variables, taken together, determine the 
range within which meanings are selected and the forms which are used for their expression. In 
other words, they determine the ’register’. 440    

  
Det är alltså tre situationstyper av begreppet register som belyses i citatet åt vilka han har givit 
benämningarna: field, mode och tenor, som vi utförligt redovisade för i avsnitt 4.2. Couture 
menar att register fokuserar på inre lingvistiska mönster och därmed är oberoende av textnivå 
strukturer. Anammas ett sådant förhållningssätt kan register likställas med texttyp som enligt 
Trosborg konstituerar stängda set med bara begränsat antal kategorier till skillnad från genrer 
som formar öppna set. Sätter vi begreppen register/texttyp (beskrivning, berättelse, intrig 
m.m.) i ett klassifikationssammanhang finns de i DDC inkluderade som tillägg i tabell 3 C för 
avdelning 800:s räkning, medan SAB saknar en motsvarighet.  
 
Slutligen avspeglas för SAB:s del den moderna synen på ”genre” som begrepp i beslutet om 
att införa fler ämnesord i det etablerade systemet Svenska ämnesord som ett komplement till 
SAB:s knappa genrebestånd, vilket indikerar ett nytt sätt att möta genreproblematiken. En mer 
traditionell syn återfinns i DDC, som främst ha r fast förankrade formgenrer för huvudklass 
800 om än den moderna synen framkommer när det gäller en pluralistisk inställning till 
genreindelningskriterier som gör att möjligheten finns att komplettera med tillägg från 
hjälptabell nr. 3. DDC:s principfasta regelverk begränsar dock utvägen att fritt bilda synteser. 
Den definition som på ett tydligt sätt ger oss en modern vinkling av genrebegreppet är 
Cranny-Francis: 
 

 … genre is never just about situated linguistic patterns (register), functional co-occurrences of 
linguistic features (text types), or subject fields (domain), and it is not even simply about text -
structural/discoursal features … It is, in fact, all of these things. This makes it a messy and 
complex concept, but it is also what gives it its usefulness and meaningfulness to the average 
person. They are all genres (whether sub- or super-genres or just plain basic-level genres).441         
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Genre i klassifikationssammanhang är med utgångspunkt i detta citat inte ett lätt begrepp att 
komma till rätta med vilket behandlingen av detsamma i både SAB och DDC är ett bra 
exempel på. 
 
• Finns det i respektive klassifikationssystem någon tydlig explicit eller implicit koppling 

till ett ideologikritiskt/institutionellt perspektiv? 
 
Som vår deskriptiva undersökning visar är båda systemen uppbyggda enligt en hierarkisk 
princip. ”Ordet ’hierarki’ antyder något över- respektive underordnat.”442 Ett sätt att tolka 
denna över- respektive underordning utifrån ett ideologikritiskt/institutionellt perspektiv är att 
som Olson säga att klassifikationssystemens hierarkiska karaktär är manlig eller patriarkal. 
Den kulturella grunden i klassifikation bygger enligt Olson på en patriarkal, europeisk 
konstruktion med rötter i antikens Grekland.  
 

… classification is a cultural construction. It is efficient in representing the mainstream of its 
originating culture. … The way we do classification is not only a reflection of our mainstream 
culture, it is a tool of that culture, both reflecting and reinforcing it.443 
 

Således är klassifikation en kulturell konstruktion. Vad det gäller den hierarkiska ordningen i 
de respektive systemen korresponderar den mot en patriarkal tradition som baseras på mannen 
som norm och – som Hansson skriver om SAB – kvinnan den avvikande andra. Således kan 
vi konstatera att det skönlitterära genrebegreppet behandlas enligt en hierarkisk princip som i 
sig korresponderar mot en patriarkal tradition med mannen som självskriven norm. Denna 
norm utmärks enligt Hansson av att den inte behöver definieras, den blir synlig genom sin 
frånvaro. Han skriver: 

 
Det är ett generellt drag i SAB-systemet att det etablerade och traditionella inte definieras, 
utan blir synligt först då det ställs mot något alternativ … Det som för dessa alternativa 
ytterligheter samman är alltså inte deras enskilda karaktärer, utan det sätt på vilket de bidrar 
till att tydliggöra och formulera en tyst och underförstådd norm som ligger till grund för 
SAB-systemets hierarkiska struktur [e.k.].444 

 
Således behöver vissa fundamentala normer inte uttalas utan blir synliga genom sin frånvaro. 
Ett av de tydligaste exempel på detta som Hansson pekar på i SAB-systemet är ”den manliga 
utgångspunkt som tyst förutsätts systemet igenom”.445 En tyst och underförstådd norm kan 
även sägas ligga till grund för DDC-systemets hierarkiska struktur. Som Hansson skriver om 
DDC: ”Mannen har inte ens en egen avdelning då det är på dennes rationalitet hela systemet 
med självklarhet vilar”. 446 Flera av de texter som presenteras under avsnitt 2.3 Tidigare 
forskning visar på kvinnans marginalisering i såväl SAB som DDC. Följaktligen kan vi 
konstatera att kvinnor lyfts ut som tillhörande särskilda marginaliserade grupper medan män i 
allmänhet förblir osynliga i de respektive systemen. Detta ger en bild av hur 
klassifikationssystemen ofrånkomligt färgas av sin tids fördomar. Dock kan vi vad det gäller 
specifikt avdelning H Skönlitteratur i SAB och avdelning 800 Litteratur i DDC inte skönja en 
explicit uttalad kvinnlig marginalisering och osynlig manlig norm. Såvida inte – och som 
troligtvis är fallet – den manliga normen ”tyst förutsätts systemen igenom”.  
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I den ideologiska analysen av de båda systemen frågar vi om man genom ett studium av 
specifikt avdelning H i SAB och avdelning 800 i DDC kan utläsa något om de respektive 
systemens patria rkala drag som helhet betraktat. Vi kan vad det gäller båda systemen 
konstatera att det explicit inte går att utläsa några inbördes patriarkala drag gällande 
behandlingen av det skönlitterära genrebegreppet – såvida man som poängterats inte tolkar 
begreppens inbördes ordning som patriarkal. Genom vår närläsning av behandlingen av 
genrebegreppet på avdelning H i SAB och på avdelning 800 i DDC i de senaste upplagorna av 
respektive system konstaterar vi att dess hierarkiska uppbyggnad i båda systemen troligtvis 
tyder på en indelning efter den traditionellt inpräntade indelningsprincipen, nämligen efter det 
klassiska genresystemets ”naturformer” som påpekats består av epik, lyrik och dramatik. I 
genrehierarkin intar de genrebegrepp som motsvarar dessa naturformer de tre främsta 
positionerna i båda systemen, vilket visar på deras överlägsna ställning. Detta ger en 
indikation om de båda systemens patriarkala drag och ideologiska identitet, eftersom det 
klassiska genresystemet baseras på en patriarkal och idealistisk grundsyn.  
 
Som Hjørland och Albrechtsen påvisar uttrycker och stödjer klassifikation mer eller mindre 
vissa epistemologier eller bygger på mer eller mindre explicita kulturella grunder och 
fördomar.447 De skriver att en viktig trend inom modern kunskapsteori är övergivandet av den 
neutrala synen på observation. “Phenomena does not just exists to be classified outside human 
… interests. This insight is in contradiction to the theories of classical empiricism/positivism 
and rationalism.”448 Istället menar de att kunskap måste beaktas i dess sociala, historiska och 
kulturella kontext. ”To suggest a classification of a knowledge field … is – in one way or the 
other – to support given theoretical viewpoints at the expense of other views”.449 Alltså hade 
en annan kunskapssyn kunnat ligga till grund vad det gäller behandlingen av det skönlitterära 
genrebegreppet i respektive system.  
 
Denna tanke ligger i linje med Quinns syn på att klassifikationssystemens ämnesindelning i 
huvud- respektive underklasser baseras på en social konsensus gällande kunskapssyn. 450 Att 
de båda systemen med sina huvud- och underklasser bygger på en idealistisk grund kan 
således med Quinns ord sägas baseras på en social koncensus vad det gäller kunskapssyn. Den 
sociala konsensusen gällande kunskapssyn skiljer sig således inte i de båda systemen vad det 
gäller indelning av de skönlitterära genrebegreppen efter det klassiska genresystemets 
”naturformer” och deras placering överst i hierarkin. Det sätt varpå hierarkier byggs upp inom 
de aktuella huvudavdelningarna i respektive system ger således en indikation om systemens 
gemensamma patriarkala och ideologiska grund. Dock har som bekant SAB romaner och 
noveller på första plats i genrehierarkin för de s.k. naturformerna och avslutar med poesi 
medan DDC istället har det motsatta förhållandet med poesi överst i den hierarkiska 
ordningen och fiktion sist på skalan. Att de respektive systemen bygger på en idealistisk 
grund med sina rötter tillbaka till antiken leder till att det antika samhället som bygger på en 
patriarkal tradition också har satt sin prägel på de båda systemens struktur. Själva strukturen i 
de för studien aktuella avdelningarna kan genom sina hierarkier sägas belysa en etablerad 
normstruktur. De respektive systemen belyser således rådande maktförhållanden i sin samtid 
”och bidrar till att genom sin struktur bekräfta och legitimera dessa”.451 Genrebegreppet som 
behandlas enligt en hierarkisk struktur i de respektive systemen kan i sig sägas korrespondera 
mot en etablerad normstruktur som bekräftar den rådande makthierarkin. Utifrån antagandet 
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att systemen baseras på en idealistisk grund kan som påpekats själva valet av skönlitterära 
genrer som satts överst i den hierarkiska strukturen ge en indikation om en typ av 
genrebegrepp som ligger närmare den rådande makthierarkin än de genrebegrepp som satts 
längre ner i den hierarkiska ordningen.   
 
Utifrån antagandet att de respektive klassifikationssystemen vilar på en idealistisk och 
patriarkal grund kan vi i vår analys av behandlingen av det skönlitterära genrebegreppet i 
respektive system konstatera att ämnen och fenomen som representerar etablerade normer i 
samhället placeras överst i hierarkierna medan marginaliserade ämnen återfinns längre ner i 
hierarkierna. Således kan de genrebegrepp som motsva rar det klassiska genresystemets 
naturformer sägas representera etablerade normer i samhället och därmed placeras överst i 
hierarkin. Detta ger en bild av klassifikationssystemens ”förmåga att på samma gång spegla 
och konstruera en bild av det omgivande samhället …”. 452 Ett resonemang motsvarande den 
grundhållning som sätter systemets struktur i direkt relation till det samhälle i vilket det 
tillkommer och som vi valt att fokusera vår studie på: 
 
– Ett klassifikationssystem korresponderar mot det samhälle i vilket det tillkommer och fungerar. 

Utgångspunkten är i detta synsätt materialistisk så till vida att det ses som omöjligt att konstruera ett 
universellt klassifikationssystem som inte samtidigt är en spegel av den tid och det samhälle i vilken det har 
att fylla sin funktion [e.k.].453 

 
Denna hållning ligger i linje med vårt valda teoretiska perspektiv som betraktar 
klassifikationssystemet utifrån ett perspektiv där dess funktion är betydligt mer komplicerat 
och omfattande än om det endast betraktas som ett medel för biblioteken att klassificera sina 
samlingar med. ”Klassifikationssystemet betraktas således som en del i samhället och dess 
struktur blir därigenom en del i reproducerandet av dettas fortbestånd och/eller 
utveckling.”454 Att klassifikationssystem speglar det samhälle i vilket de har att fungera leder 
tankarna till en av studiens valda metodologiska utgångspunkter, nämligen hermeneutik och 
den centrala plats det kontextuella sammanhanget har inom denna metod. Meningsfulla 
fenomen kan endast förstås genom att de placeras in i den kontext som de uppträder i. För att 
skapa en mening och förståelse för det skönlitterära genrebegreppets behandling i de 
respektive systemen har vi således analyserat genrebegreppet i relation till det större 
sammanhang som det uppträder i. I enlighet med det hermeneutiska tänkandet har vi 
undersökt sambandet mellan delen och helheten, mellan det enskilda genrebegreppet och det 
sammanhang som det måste tolkas i –  klassifikationssystemet. Således har vi med Hanssons 
ord försökt ge ”en meningsfull bild av textens ideologiska identitet såsom den framträder i 
den värld som texten öppnar”455 Denna helhetssyn på klassifikationssystem ligger i linje med 
Bernd Frohmanns tänkande. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv betonar han vikten 
av att studera klassifikationssystem utifrån dess kontextuella och sociala sammanhang. Med 
ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som grund kan man enligt Frohmann utifrån enskilda 
studier dra mer allmängiltiga slutsatser gällande samspelet mellan ett samhälle och 
klassifikationssystems kunskapsorganisation. Utifrån en komparativ närläsning av det  
skönlitterära genrebegreppets behandling i respektive system tycker vi oss kunna dra mer 
generella slutsatser vad det gäller sättet att organisera kunskap i systemen, om än inte några 
slutsatser som speglar den enda sanningen eller kunskapen. Således kan vi i enlighet med 
Frohmanns tänkande utifrån det enskilda studiet av genrebegreppets behandling i respektive 
system dra mer generella slutsatser gällande samspelet mellan sättet att organisera kunskap 
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och det bakomliggande samhällets ideologiska natur. Utifrån enskilda studier tycker vi oss 
således skönja vissa gemensamma ideologiska tendenser i de respektive systemen som helhet 
betraktat. Vår ambition har med Hanssons ord varit att försöka ”blottlägga meningsfulla 
strukturer och relationer inom systemen samt mellan dem och deras sociala kontexter”. 456 
För att återgå till den ovan nämnda grundhållning som vi valt att fokusera vår studie på svarar 
dess syn på klassifikationssystem som en spegel av det samhälle i vilket det har att fungera 
mot Maj Klassons resonemang kring klassifikationssystem och olika syn på 
kunskapsorganisation:  
 

By examining the classification system it became clear which kind of ideas, what kind of 
knowledge, is highly valued and how it refers to the universe of knowledge. Separate societies 
organise their knowledge in varying ways. What values and underlying attitudes the creator of 
the system parts from when building the system and how those values are reflections of the 
society’s value [e.k.].457 

 
Genom detta resonemang kan vi som flera gånger tidigare i analysen – i enlighet med många 
av de texter som presenteras under avsnitt 2.3 Tidigare forskning – konstatera att 
klassifikationssystem inte kan vara vare sig objektiva, universella eller neutrala. Istället 
speglar de olika samhälleliga värden och attityder. Som Hjørland och Albrechtsen skriver: 
 

Classification is not only descriptive or neutral regarding the definition and organization of 
disciplines and other ´discourse communities´ and their mutual relations. Every time a decision 
is made … a priority is made at the expense of another.458  

Utifrån detta synsätt på klassifikation kan man säga att bakom den till synes deskriptiva och 
neutrala behandlingen av avdelningen för skönlitteratur och genrebegreppets strukturella 
uppbyggnad i de respektive systemen döljer sig med Hjørlands ord – gällande problematiken 
kring klassifikationssystemens s.k. universalitet – olika prioriteringar, ställningstaganden och 
kompromisser.459 Således har vi i linje med det hermeneutiska tänkandet uppenbarat ”någon 
djupare och mer grundläggande sanning om texten än den som omedelbart faller i ögonen”. 460 
 
Genom vår närläsning av genrebegreppets behandling i de respektive systemen kan vi skönja 
en kunskapssyn som i många stycken förefaller lika i de båda systemen. En skillnad är dock 
den hierarkiska placeringen av respektive avdelning inom systemen. I SAB-systemet har 
avdelning H placerats högt upp i den övergripande hierarkiska strukturen medan man i DDC-
systemet placerat avdelning 800 långt ner i hierarkin. Dock ger litteraturavdelningens 
placering i DDC som nämnts ingen indikation om en fördomsfull eller nedvärderande 
position. Såvida man inte tolkar denna placering i enlighet med Hanssons resonemang om att 
forskningen utgår från att det finns en sorts fallande skala vad det gäller placeringen av 
huvudavdelningar, där de mest centrala placeras först och de avdelningar som representerar 
mindre viktig kunskap placeras längre ner i hierarkin. 461   
 
Utifrån detta resonemang skulle således avdelning 800 i DDC representera mindre viktig 
kunskap och följaktligen placeras långt ner i hierarkin, medan avdelning H i SAB genom sin 
framträdande position representera mer betydelsefull kunskap. Detta resonemang svarar mot 
den utveckling i SAB-systemet som Hansson ger beteckningen idealistiskt fall och där 
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avdelning H i SAB som bekant placerats i den högsta gruppen som tillhörande den mänskliga 
anden. Denna tanke ligger i linje med den utgångspunkt inom klassifikationsforskning som 
enligt Hansson menar att ordningen mellan olika avdelningar i ett system går i en rörelse från 
det mest betydelsefulla till det mindre betydelsefulla, från centrum till periferi. Det betyder att 
människans själsliga och intellektuella aspekter framhävs som mer betydelsefulla och centrala 
i texten än hennes fysiska och materiella. Detta pekar som Hansson skriver på en idealistisk 
bild av människan och det samhälle som hon verkar inom. 462 Dock visar den komparativa 
närläsningen av behandlingen av det skönlitterära genrebegreppet i de respektive systemen att 
man i DDC-systemet väljer att behandla genrebegreppet enligt många fler aspekter än i SAB-
systemet, t.ex. har man valt att gå vidare och indela efter innehåll. I SAB har inga andra 
genreindelningsprinciper använts för implementering av genrer på avdelning H än 
formaspekten (med undantag för essäer). Valet att i SAB övervägande nyttja en genreaspekt 
har som påpekats inneburit en klar begränsning, då innehållsaspekten som är av störst 
betydelse för övriga avdelningar i systemet på avdelning H i stort har förkastats. Att man i 
DDC väljer att indela det skönlitterära genrebegreppet efter flera aspekter medan man i SAB 
väljer att indela i stort efter form – och att ingen vidareindelning vad det gäller t.ex. innehåll, 
(förutom essäer) sker – är kanske den viktigaste och mest utmärkande skillnaden vad det 
gäller behandlingen av genrebegreppet i de respektive systemen sett ur ett ideologiskt 
perspektiv. Att en sådan ämnesindelning är genomförbar är DDC-systemets behandling av det 
skönlitterära genrebegreppet ett belysande exempel på. Således kan vi konstatera gällande 
SAB att systemkonstruktörerna kunde ha skapat ett mer utvecklat genresystem, med såväl 
form- som innehållsgenrer implementerade. Dock har man som tidigare påpekats för SAB:s 
räkning försökt kompensera denna brist på genreindelning efter innehåll med att istället 
utnyttja den digitala tekniken och införa fler ämnesord i systemet Svenska ämnesord som 
komplement till SAB:s knappa genrekollektion.  

6. Diskussion och slutsatser 
 
Vi vill börja med att återknyta till det övergripande syftet med denna uppsats som har varit:  
 
Att analysera hur den ideologiska synen kan ha påverkat utformningen av hierarkier i de för 
studien aktuella versionerna av klassifikationssystemen SAB och DDC, med en specifik 
inriktning på hur det skönlitterära genrebegreppet behandlas ur ett 
ideologikritiskt/institutionellt perspektiv. 
   
Valet av att nyttja hermeneutik och den hermeneutiska cirkeln ha r inneburit att vi haft 
möjlighet att sätta studieobjektet i ett större sammanhang genom att föra in delen i en helhet 
och låta en växelverkan spegla förhållandet genrebegreppet – ideologi/institution. Vidare har 
Henriksens strukturella modell varit till ovärderlig hjälp vid utformandet av frågeställningar 
för den empiriska undersökningen vad det gäller den mer deskriptivt inriktade delen. Genom 
att följa de fyra plan som Henriksens strukturella modell består av i den ordning han beskriver 
dem har vi också fått en naturlig ordningsföljd för de frågor som vi har ställt med dessa som 
utgångspunkt. För begreppsanalysen har Petterssons modell med en indelning av 
genrebegreppet i tre kategorier; det traditionella genrebegreppet, det kommunikativa/moderna 
genrebegreppet och klassifikationsgenrebegreppet inneburit att en någorlunda kronologisk 
ordning har följts samt att materialet fått struktur. Metoden att koppla samman konceptuell 
nivå – innehållslig nivå – ideologisk nivå i den jämförande analysen av systemen ha r varit ett 
sätt att slutligen knyta ihop uppsatsens alla delar till en helhet och således skapa förståelse för 

                                                                 
462 Hansson 1999, s. 193.  
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det samspel och den växelverkan som finns mellan ”del – helhet”. De krav man bör ställa på 
att teorier och metoder fungerar tillsammans i en studie anser vi har uppfyllts i vårt specifika 
val av desamma som vi sammanfattar och förtydligar med följande tabell: 
 
Studie Nivå Teori Strategi/metod Ansats 
• Genrebegreppet och 

nära 
begreppsrelationer 

Innehållslig Ideologikritiskt/ 
institutionellt perspektiv 

Begreppsanalys 
genrebegrepps modell 

Deskriptiv/tolkande 

• SAB:s och DDC:s 
olika litterära genrer 

Konceptuell  Strukturell modell 
 

Deskriptiv/tolkande 
 
 

• Genrebegreppens 
hierarkier 

Ideologisk Ideologikritiskt/ 
institutionellt perspektiv 
Feministiskt perspektiv 

Hermeneutik Tolkande 

• SAB:s och DDC:s 
litterära genrer 

• Genrebegreppet och 
nära 
begreppsrelationer 

• Genrebegreppens 
hierarkier 

Konceptuell  
 
Innehållslig 
 
 
Ideologisk 

Ideologikritiskt/ 
institutionellt perspektiv 
 
 
 
Ideologikritiskt/ 
institutionellt perspektiv 
Feministiskt perspektiv   

Komparativ analys Deskriptiv/tolkande 

 
Tabell nummer  6. Teorier, metoder och ansatser på olika nivåer för uppsatsen Skönlitteraturens  genrer: 
En analys av två universella klassifikationssystem. 
 
Innan vi med analysresultaten som underlag ska se vilka slutsatser vi kan dra av dessa vill vi 
påpeka att vi som tabellen visar valde att ändra ordningsföljden av studiens tre nivåer i den 
komparativa analysen. Inledningsvis ansåg vi det dock värdefullt att börja med en 
begreppsanalys för att få en förståelse av genrebegreppets gränsöverskridande karaktär och 
svårfångade innehåll inför den empiriska studien.  
 
• Om vi nu använder oss av den senaste variantens ordningsföljd för nivåer vad kan vi då 

dra för slutsatser från den konceptuella nivån?      
 
Formaspekten tycks vara av central betydelse för båda systemen när det gäller det 
skönlitterära genrebegreppet. I SAB är den av helt avgörande betydelse eftersom inga andra 
genreindelningsprinciper har använts för implementering av genrer på avdelning H i systemet. 
Att DDC på huvudavdelning 800 har sina åtta ständigt återkommande grundläggande genrer, 
övervägande bestående av formgenrer, samt att man även har utgått från dessa i tabell 3 för att 
sedan gå vidare och bilda underavdelningar stöder uppfattningen att främst i hierarkin står 
form som indelningsprincip. Valet att i SAB endast använda en genreaspekt har inneburit en 
klar begränsning, då t.ex. innehållsaspekten som är av störst betydelse för övriga avdelningar i 
systemet på avdelning H helt har förkastats.463 Något Svensk biblioteksförening på senare tid 
allvarligt har börjat att begrunda och som ett led att råda bot mot detta pågår i dagarna, som vi 
vid ett flertal tillfällen påpekat, arbetet för fullt med att komplettera det redan befintliga 
systemet Svenska ämnesord med fler ämnesord för att förbättra dokumentåtervinningen 
ytterligare. Skillnaden mellan respektive systems genrekollektion eller genresystem kan 
sannolikt delvis bero på det faktum att ett litet nationellt klassifikationssystem som SAB inte 

                                                                 
463 Essäer är ett undantag, som dock inte vidareindelas i underavdelningar utan förs till respektive avdelningar 
efter ämnesinnehåll. Essäer av allmän litterär karaktär där inget särskilt ämne kan anses dominera förs till Bb 
eller som Berntsson påpekar i sin ” Ingen essä är ”hemlös”” de kvarstår på avdelning H med specialtillägg .04.  
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alls är lika utbyggt totalt sett som det betydligt mer utvecklade DDC-systemet med en 
internationell prägel och utbredning i världsklass.   
 
Om vi jämför respektive systems formgenrer, då vi redan dragit slutsatsen att dessa för båda 
systemen står högst i hierarkin gällande indelningsprinciper och tar DDC:s för avdelning 800 
grundläggande genreset (dock bortser vi från formgenrer med litteraturvetenskaplig 
inriktning) finns för systemen tre gemensamma genrebegrepp nämligen poesi, drama 
(dramatik i SAB) och essäer. De senare har för SAB:s räkning varit uppe till debatt under 
våren 2003 och är som tidigare påpekats de enda som också indelas efter innehåll. Av intresse 
är i detta sammanhang Göran Berntssons artikel ”Ingen essä är ”hemlös”” som publicerades i 
DN den 28 maj 2003 där han tog till orda och besvarade den kritik som Mats Myrstener och 
Nina Burton tidigare framfört, vilket framgår av citatet: 
 

Det är intressant hur frågor med biblioteksanknytning kan få känslor att svalla. Åsikterna är 
stridiga, farhågor blandas med lömska angrepp. Som ett sådant vill jag beteckna Mats 
Myrsteners tro att ’en rätt stor procent av nyutexaminerade bibliotekarier idag inte ens vet vad 
en essä är för något’. På vilken grund kan man ’tro’ något sådant och finna orsak att ge spridning 
åt den åsikten?… Det är för övrigt mer än tio år sedan bibliotekarieexamen avskaffades i landet, 
så frågan är vad ’nyutexaminerade’ betyder.  
 
SAB-systemet har fått utstå många beskyllningar genom åren. Mest har det handlat om dess 
konservatism, etnocentrism och annan fördomsfullhet. Till raden av beskyllningar fogas nu även 
den att systemet avspeglar ’nöjesindustrins verklighetssyn’ (Burton). Vågar man kanske tala om 
ett försiktigt steg framåt? Hur som helst gäller att essäerna befinner sig i orubbat bo.464  
                          

Som vi i presentationen av SAB poängterar företräder Berntsson och Hansson två skilda 
ståndpunkter ur ett ideologikritiskt/institutionellt perspektiv. Vi vill här i denna avslutande 
diskussion distansera oss något genom att hävda att en syntes mellan ett 
ideologikritiskt/institutionellt perspektiv och ett mer pragmatiskt synsätt kan ha samverkat i 
utformningen av systemet, även om betoningen dock ligger på det förra. Ofta är teori och 
praktik svåra att förena, dock behöver inte en ståndpunkt som vi har påpekat utesluta en 
annan. I realiteten är det en samverkan av många olika aspekter som till slut bildar en helhet, 
precis som den hermeneutiska cirkeln låter en växelverkan ske mellan delar och helhet för att 
en förståelse ska kunna uppnås. Endast i det vida perspektivet med hänsyn till alla aspekter 
kan vi således bilda oss en uppfattning som förhoppningsvis inte färgas av fördomars mörka 
nyans, som Berntsson i sin artikel menar att SAB:s belackare har anammat. Vi har alltså ingen 
önskan eller några anspråk på att ingå i den kategorin även om vår grundinställning är kritiskt 
ifrågasättande.  
 
I den jämförande analysen av systemen valde vi att ta den klassiska genreindelningen som 
utgångspunkt. Det innebar att vi gjorde en jämförelse av nuvarande motsvarande begrepp i 
respektive system för ”naturformerna” epik, lyrik och dramatik med fokus på 
underavdelningar. Det framgick då tydligt att SAB:s underavdelningar till dessa begrepp, dvs. 
romaner och noveller, drama samt poesi endast är en fortsättning i att indela efter formgenrer, 
dessutom kunde vi konstatera att poesi till skillnad mot de andra begreppen helt saknar 
underavdelning. Till de överordnade begreppen poesi, drama och fiktion är underavdelningar i 
DDC däremot indelade efter mer än enbart form om vi går till hjälptabell 3. De aspekter som 
där också beaktas är för poesi: texttyp, tid, stil, innehåll, för drama: innehåll, media, omfång 
(med hänsyn till ett dramas längd), specifik typ (olika teman) och slutligen för fiktion: 

                                                                 
464 Berntsson, Göran 2003. ”Ingen essä är ”hemlös””.  
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innehåll. Begreppsrelationerna över lag är för det skönlitterära genrebegreppet således 
betydligt mer utarbetat i DDC än i SAB. 
 
Vi har konstaterat att SAB:s skönlitterära genrer är förutom några undantag utformade som 
specialtillägg förda till avdelning H medan skönlitterära och litteraturvetenskapliga genrer för 
DDC:s räkning finns både fast förankrade kopplade till andra indelningskriterier på 
huvudavdelning 800 och som specialtillägg i tabell 3 (3 A, 3 B och 3 C). Som vi tidigare 
diskuterade kan bilden av det skönlitterära genrebegreppet nyanseras genom att också belysa 
andra förhållningsätt som t.ex. det pragmatiska. Det resultat vi kom fram till var att för SAB:s 
del kan i praktisk bemärkelse omfångsaspekten ha spelat en stor roll för genrebegreppets 
ordningsprincip medan man i DDC har valt att ordna efter specifik genretyp då det 
grundläggande genresetet består förutom av formgenrer även av innehållsgenrer.  
                            
För SAB som har en blandad notation, dvs. både bokstäver och siffror, indikerar specialtillägg 
för genrer från avdelning H, som utgörs av siffror, att ett tillägg är gjort till huvudklassens 
signum som består av bokstäver. Dessutom är det lätt att se den hierarkiska ordningen genom 
att enbart studera sifferkombinationer. DDC:s notation är däremot en komplex historia då hela 
koden utgörs av siffror, endast punkten efter de tre inledande siffrorna ger ett perceptuellt stöd 
som en pausliknande funktion. En blandad notation ger således en direkt upplysning om vad 
en kod består av och underlättar därför med sin tydlighet för en användare att snabbt bilda sig 
en uppfattning om innehåll, underförstått att vederbörande har en grundläggande kunskap om 
systemet. Något annat som också bidrar till stöd och hjälp är mnemotekniska aspekter, dvs. att 
bokstäver eller siffror används upprepande i samma betydelse, vilket därmed skapar ett 
igenkännande intryck som gör det lättare att minnas klassifikationskoder. 
 
Den layoutmässiga storleksaspekten avspeglar framför allt systemens 
nationella/internationella karaktär genom att med omfånget i sig ge en indikation på hur 
utbyggt respektive system är. Jämför vi sidantal för aktuella versioner av SAB och DDC kan 
konstateras att SAB:s 224 s. i jämförelse med DDC:s 4064 s. utgör en bråkdel av det till 
storlek vida överlägsna DDC. Det innebär dock att en hantering av DDC ställer helt andra 
krav på förkunskaper för att kunna förstå och utnyttja systemet till fullo både med hänsyn till 
ren storleksaspekt (att veta vilken volym som bör användas) och den mer komplexa 
konstruktionsaspekten vad det gäller bildandet av klassifikationskoder. Att man i DDC tycks 
ha misslyckats i layoutmässigt hänseende med tydligheten i att belysa klassifikationskoder 
genom att inte sätta ut hela koden vid underavdelningar gör inte saken lättare för den ovane 
användaren. SAB är i jämförelse ett lätthanterligt system både volymmässigt och 
innehållsmässigt. 
 
• Om vi nu för diskussionen vidare vad kan vi dra för slutsatser på den innehållsliga nivån?  
 
Den nivå där främst begreppet genre med hjälp av Anders Petterssons indelning av 
genrebegreppet i tre kategorier har använts övergripande, men även närliggande begrepp som 
diskurs, intertextualitet, register och texttyp har behandlats inom samma ram. Det är kanske 
på denna nivå med disciplinöverskridande inriktning mer än någon annanstans i uppsatsen 
som det ideologikritiskt/institutionella perspektivet tydligast framkommer, vilket detta citat 
från avsnitt 4.2 bl.a. visar: 
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What I want to propose, then, is that we see genre as a specific, and important, constituent of 
society, a major aspect of its communicative structure, one of the structures of power that 
institutions wield.465        

    
Genom att studera främst genrebegreppet, men även närstående begrepp 
disciplinöverskridande har vi kommit till den slutsatsen att dess begreppsinnehåll om än i 
avsaknad av tydliga avgränsande ramar eller kanske mer som en följd av detta inte är något 
litet oansenligt begrepp man lätt kan förbise och låta passera obemärkt. Ser man som Miller i 
det nyss nämnda citatet genre som en maktstruktur institutioner utövar och använder är det 
viktigt att man är uppmärksam på detta i alla sammanhang där det kan ha en avgörande 
betydelse, inte minst eller snarare i allra högsta grad i utbildningssammanhang. Som Paltridge 
påpekar: 

… students will see that many texts that seem to be neutral are not. Students will see how texts 
‘represent different world views, social purposes, intentions and perspectives’ … that are often 
hidden in the initial reading of a text. Once students are aware of these issues, they will be better 
able to account for them as they write texts that aim to achieve a particular goal.466 

        
Den moderna synen på genre innefattar således ett brett spektrum av nyanser från rent 
formmässiga aspekter till strukturmässiga med maktanspråk. Förutsättningen för att en 
modern syn på genrebegreppet ska kunna fungera i klassifikationssammanhang är som vi ser 
det, om en modern syn innebär ett bejakande av gränsöverskridning, knuten främst till en 
digital teknik som alltså möjliggör ett sådant förhållningssätt genom utnyttjandet av 
hyperlänkar. Ett annat sätt att lösa problematiken kan vara en ökad flexibilitet när det gäller 
bildandet av synteser, vilket dock i sin tur förutsätter att det finns aspekter att tillgå för 
utformningen av desamma. 
 
• Vad kan då den ideologiska nivån tillföra diskussionen när det gäller slutsatser?  
 
Som vi konstaterat vid ett flertal tillfällen i vår analys av behandlingen av det skönlitterära 
genrebegreppet i de respektive klassifikationssystemen är båda uppbyggda enligt en 
hierarkisk princip. Mot detta kan ställas system som är uppbyggda enligt andra principer. Maj 
Klasson ger i sin artikel ”Scripted knowledge, knowledge organisation and the adult 
information user” exempel på icke-hierarkiska system. I motsats till de hierarkiska 
klassifikationssystemen ställer hon de nya datorbaserade systemen som grundar sig på 
relationer och horisontella länkar mellan ämnen. Hon skriver:  
 

In this way knowledge organisation in databases is similar to forms of information dissemination 
used by feminist movements and new social movements. These movements stand for ideas of 
knowledge dissemination used by groups who turn against patriarchal top-down models.467 
 

Klasson diskuterar huruvida denna utveckling mot datorbaserade system kommer att leda till 
att de hierarkiska systemen överges. ”Does it mean that you no longer divide the world into 
disciplines and logically well defined subject areas?”468 Med Klassons resonemang vill vi 
peka på att den hierarkiska ordningen i de för studien aktuella systemen inte är en 
“naturgiven” ordning. En annan ordning än den hierarkiska hade således kunnat nyttjas. Som 
Hope A. Olson skriver:  
 

                                                                 
465 Miller 1994, s. 71.   
466 Paltridge 2000, s. 400. 
467 Klasson 1996, s. 11.  
468 Klasson 1996, s. 15. 
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Most of us find it difficult to imagine a classification without hierarchy, but there is no innate 
reason that some other structure is not feasible. Many kinds of relationships can occur between 
concepts such as process and product, cause and effect, but we privilege hierarchical 
relationships over all other kinds of relationships – just as Aristotle did.469 

 
Allan Wilson och Maj Klasson visar som påpekats i olika komparativa studier av 
huvudavdelningarna i klassifikationssystem som bygger på olika ideologiska 
samhällsstrukturer hur de ideologiska skillnaderna framstår mycket tydligt genom valet av 
huvudavdelningar och deras inbördes ordning. Genom en jämförelse av det skönlitterära 
genrebegreppets inbördes hierarkiska ordning i de för studien aktuella systemen skönjer vi en 
likartad ideologisk grundsyn. Denna likhet vad det gäller de respektive systemens ideologiska 
tendenser kan ha sin grund i att systemen tar sin utgångspunkt i ett västerländskt traditionellt 
tänkande med rötter i ett grekiskt patriarkalt och idealistiskt synsätt. Som Olson skriver om 
klassifikation förkunnar det ett västerländskt synsätt på kunskapsorganisation. 470 En 
jämförande studie av genrebegreppets behandling i klassifikationssystem som härrör från 
länder som bygger på olika ideologiska samhällsstrukturer hade – som i Wilsons och Klassons 
fall – kanske lett till att tydliga ideologiska skillnader urskiljts. Vilket resultat som än erhållits 
utgår forskningen som Hansson skriver från att klassifikationssystem genom 
huvudavdelningarnas inbördes relation representerar något som går utöver det praktiska 
organiserandet av dokument i bibliotek. ”Den ordning som ges i ett system mellan dess olika 
huvudavdelningar är alltså av största vikt för att skapa en förståelse för själva den struktur på 
kunskap som förmedlas genom systemet.”471 De skönlitterära genrebegreppens inbördes 
strukturella ordning och behandling inom avdelningarna för skönlitteratur kan således skapa 
en förståelse för den kunskapssyn som förmedlas genom de respektive systemen.  
 
Claire Beghtol diskuterar olika problem gällande bibliografiska klassifikationssystem, 
däribland distinktionen mellan fiktion och icke-fiktion, en distinktion som enligt Beghtol 
numera förlorat mycket av sin kraft.472 Hjørland och Albrechtsen instämmer i Beghtols 
resonemang och menar att: 
 

… forms of knowledge, including the form ’fiction’ and ’non-fiction’ should not be considered 
as fundamental. In many cases …, it should be useful to consider the same phenomena … from 
both a scientific and an artistic point of view.473 
 

Det skönlitterära genrebegreppet som faller inom kategorin fiktion är således ingen 
självklarhet, utan kan beaktas utifrån såväl en konstnärlig som en vetenskaplig synvinkel. Ur 
ett ideologikritiskt perspektiv kan man diskutera distinktionen mellan begreppen 
konstnärlighet/vetenskaplighet och fiktion/icke-fiktion, och skönja en uppdelning som bygger 
på etablerade normer i samhället. Vetenskaplighet och icke-fiktion kan utifrån ett 
ideologikritiskt perspektiv sägas representera etablerade normer och värderingar i samhället 
medan konstnärlighet och fiktion å andra sidan kan sägas representera mindre betydelsefull 
och ”passande” kunskap. Som Hjørland och Albrechtsen skriver om indelningen av kunskap i 
kategorierna fiktion respektive icke-fiktion: ”The division of knowledge into fiction/non-
fiction implies that some types of knowledge are less applicable for knowledge development 
than others”. 474 Detta resonemang svarar mot den deskriptiva undersökningens resultat där det 

                                                                 
469 Olson 1999, s. 71. 
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framkommit att Svenska ämnesord i första hand innehåller riktlinjer för facklitteratur, någon 
svensk tesaurus för skönlitteratur har dock aldrig skapats.  
 
Det valda teoretiska perspektivet utgår från en syn på institutionen som ett instrument för 
individens socialisering i samhället. Denna tanke ligger i linje med Maj Klassons syn på 
bibliotek:  

 
Libraries are like the school, … instruments for socialisation into society. By transforming 
existing ideologies they stand for social reproduction. … Libraries stand like monuments of our 
cultural and educational heritage, storing and offering thoughts, ideologies, attitudes, etc.475 
 

Biblioteken representerar således vårt kulturella arv och ideologiska synsätt. Liksom Hansson 
karakteriserar folkbiblioteket som en institution som utsätts för en ideologisk påverkan utifrån 
så tyckes oss det sätt varpå de skönlitterära genrerna behandlas i SAB och DDC vara en följd 
av ideologisk påverkan utifrån. De skönlitterära genrernas uppbyggnad i  respektive 
klassifikationssystem förmedlar, precis som Hansson skriver om folkbibliotek, vissa värden 
och normer som upplevs som önskvärda i ett samhälle vid en viss tidpunkt. 476 
Genresystemens uppbyggnad i de respektive systemen återspeglar således de ideologiska 
förhållandena i samhället i stort. Som Hansson skriver om klassifikationssystem i allmänhet, 
kan man om de skönlitterära genresystemen i de för studien aktuella systemen säga att de är 
en intellektuell produkt, en text, som i sig förmedlar en bild av världen. De är inte endast en 
spegling av sin tid inom vilken de skapas, utan med Hanssons ord också något som förmedlar 
en egen bild av denna tid, 477 främst med tanke på genrehierarkiernas uppbyggnad enligt det 
klassiska genresystemets naturformer. Den värde och normförmedlande roll som vårt valda 
teoretiska perspektiv menar att den allmänna skolan påtagit sig kan även appliceras på 
genresystemens uppbyggnad i SAB och DDC, som också kan sägas spegla olika värden och 
normer. Således legitimerar vårt valda institutionella perspektiv en syn på biblioteket som en 
ideologisk institution genom att det inte bara påverkas av de samhällsförhållanden som det har 
att fungera i. Dessutom företräder det som institution vissa försanthållanden, värderingar och 
normer som svarar mot dem som råder inom den dominerande makthierarkin. 478  Denna syn 
på biblioteket som en ideologisk institution som påverkas av de rådande 
samhällsförhållandena avspeglar sig inte minst – som vår studie visat – i 
klassifikationssystemens hierarkiska uppbyggnad. De för studien aktuella 
klassifikationssystemen kan sägas spegla implementeringen av den dominerande maktens 
försanthållanden, värderingar och normer.    

7. Förslag till fortsatt forskning   
 
Ett sätt att i forskningssammanhang föra diskussionen om det skönlitterära genrebegreppet 
vidare, vad det gäller just svenska förhållanden, skulle kunna vara att studera vad 
kompletteringen av SAB:s genreuppsättning med införandet av nya ämnesord i det redan 
befintliga systemet Svenska ämnesord konkret innebär. Några frågor som då kunde vara 
intressanta att ställa sig är bl.a. dessa: 
 

• Kommer all skönlitteratur i genremässig bemärkelse att indexeras efter innehåll? 
• Vilka kriterier måste ett dokument uppfylla för att bli förd till en viss typ av genre? 
• Om sådana finns måste alla kriterier uppfyllas för en specifik genrebestämning? 
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477 Hansson 1999, s. 12 
478 Hansson 1999, . 63f. 
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• Hur kommer indexeringen att utföras? med avseende på antal ämnesord som ska kopplas till respektive 
dokument, då hyperlänkar i princip möjliggör ett obegränsat antal. 

• Kan alla typer av genrer (form, innehåll, funktion m.m.) kopplas till ett och samma dokument?  
• Är det tillåtet med sammansatta genrebegrepp som t.ex.  dramatisk poesi? 
• Används genrebegreppet i kombination med texttyp t.ex. berättande poesi eller didaktisk poesi? 
• Finns det några hierarkiska principer för genreordning? 
• Om det finns hur ges dessa berättigande? 
 

Varför vi har valt att främja ett förslag med inriktning på svenska förhållanden är med tanke 
på framtida yrkesverksamhet. Nyttoaspekten ser vi således som central i sammanhanget. Att 
skaffa sig en genrekompetens i dagens flöde av alltmer varierande typer av litteratur med det 
moderna gränsöverskridande draget som en gemensam nämnare anser vi nödvändigt för att 
klara de krav en fortsatt utveckling kommer att ställa på en sådan kompetens.   

8. Sammanfattning 
 
Skönlitteraturens genrebegrepp är uppsatsens fokus och röda tråd arbetet igenom liksom titeln 
Skönlitteraturens genrer: En analys av två universella klassifikationssystem rakt på sak 
antyder. Utgångspunkten och det övergripande syftet har varit: 
 
Att analysera hur den ideologiska synen kan ha påverkat utformningen av hierarkier i de för 
studien aktuella versionerna av klassifikationssystemen SAB och DDC, med en specifik 
inriktning på hur det skönlitterära genrebegreppet behandlas ur ett 
ideologikritiskt/institutionellt perspektiv. 
 
Med stöd av tesen ”inget teoretiskt klassifikationssystem kan anses vara neutralt” har vår 
målsättning främst varit att skapa ett ökat medvetande om bakomliggande strukturer med 
hjälp av ett ideologikritiskt/institutionellt perspektiv, som inom kritisk 
klassifikationsforskning ofta knyts till ett feministiskt perspektiv, vilket också görs i denna 
studie. Ett annat syfte inte mindre viktigt har varit att bibringa en djupare förståelse för det 
komplexa genrebegreppet. Den allmänna begreppsförvirring som tycks råda vad det gäller 
innehåll och betydelse av termen genre, tillsammans med närstående begrepp, speglar hela 
genreproblematikens dilemma som kan uttryckas med ett enda ord: gränsöverskridning. För 
att fånga detta modernismens kanske mest utmärkande drag har i samma anda ett 
disciplinöverskridande studium av det skönlitterära genrebegreppet utförts. Med bl.a. den 
hermeneutiska cirkeln som ett verktyg har vi försökt att spegla den växelverkan som finns 
mellan del – helhet genom att belysa och analysera tre olika nivåer, nämligen den 
innehållsliga nivån, den konceptuella nivån samt den ideologiska nivån för att sedan koppla 
de förra till den senare så att delarna kan ses i en övergripande helhet. Den hermeneutiska 
cirkeln tydliggör därmed det spel och det samband som finns mellan begreppet genre och 
ideologi/institution. Innan studiet av dessa tre nivåer påbörjas sätts genrebegreppet i en 
historisk belysning. För att underlätta den fortsatta odysséen på innehållslig nivå används 
Anders Petterssons indelning av genrebegreppet i tre kategorier som det redogörs för redan i 
detta historiska avsnitt. Kategorierna utgörs av det traditionella genrebegreppet, det 
kommunikativa/moderna genrebegreppet samt klassifikationsgenrebegreppet. Därmed har 
också en någorlunda kronologisk ordning kunnat uppnås genom att strukturera materialet efter 
modellen. Sammanfattningsvis används för de tre nivåer som sedan följer en anpassad 
strategi/metod för var och en vilket nedan illustreras:  
 
• Innehållslig nivå / begreppsanalys / genrekoncept modell 
• Konceptuell nivå / strukturell modell 
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• Ideologisk nivå / hermeneutik        
 
På innehållslig nivå framkommer det ideologikritiskt/institutionella perspektivet kanske mest 
explicit, troligtvis som en följd av en disciplinöverskridande inriktning. Frågorna – vad är en 
genre? och – hur ser relationen ut till närstående begrepp? besvaras på nämnda nivå. Vidare är 
det främst en deskriptiv betraktelse som utförs på konceptuell nivå med Henriksens 
strukturella modell som utgångspunkt för de frågor vi ställer om behandlingen av det 
skönlitterära genrebegreppet i respektive system. På denna nivå tas även det pragmatiska 
perspektivet upp i någon mån som ett komplement till det ideologikritiskt/institutionella 
perspektivet. Slutligen undersöker vi på ideologisk nivå om det finns någon explicit eller 
implicit koppling till ett ideologikritiskt/institutionellt perspektiv. Dessa tre delar av studien 
utförda på de tre nivåer vi här beskrivit analyseras och jämförs i ett avslutande avsnitt som 
följs av en diskussion och slutsatser. Teorin vi främst har utgått ifrån, dvs. den 
ideologikritiskt/institutionella har vi hämtat från Joacim Hanssons avhandling Klassifikation, 
bibliotek och samhälle som vi tillsammans med ett feministiskt perspektiv ansett lämplig att 
använda kombinerat med en hermeneutisk ansats, då det har möjliggjort en nödvändig 
tolkning av materialet. Såväl explicita som implicita kopplingar till ett 
ideologikritiskt/institutionellt perspektiv har därmed kunnat göras som med vår tes i fokus 
”inget teoretiskt klassifikationssystem kan anses vara neutralt” även avspeglar det egna förda 
resonemanget oundvikligt färgat av våra egna förkunskaper och ideologiska 
ställningstaganden. Eftersom det inte är möjligt i en sammanfattning av detta slag, som helst 
bör hållas relativt kort, att göra några längre utläggningar återger vi bara i stora drag några av 
de främsta slutsatserna, summerat i tre punkter en för varje utforskad nivå enligt den senaste 
variantens ordningsföljd från den komparativa analysen: 
 
• Konceptuell nivå/ slutsats: Hierarkiskt behandlas de för studien aktuella genrebegreppen efter omfång i 

SAB och efter typ av indelningskriterie i DDC. 
 
• Innehållslig nivå/ slutsats: Genrebegreppet i sig kan inte förbigås som ett obetydligt begrepp, då det med 

studien som stöd har visat sig att varje diskursgemenskap gör sina anspråk på att fylla det med innehåll allt 
från rent formmässiga aspekter till att hävda maktanspråk.   

 
• Ideologisk nivå/ slutsats: Utifrån ett ideologikritiskt/institutionellt perspektiv nära anknutet till ett 

feministiskt perspektiv behandlas genrebegreppen i respektive system enligt vår utsaga i hermeneutisk anda 
efter det traditionella genresystemets historiskt inpräntade mall, dvs. med naturformerna: epik, lyrik och 
dramatik först i hierarkin som företrädare av ett patriarkaliskt och idealistiskt synsätt. Dock representerade i 
form av sina moderna motsvarigheter, som för SAB utgörs av romaner och noveller/poesi/dramatik och för 
DDC fiktion/poesi/drama. 

 
Förhoppningsvis har i denna studie fördomars svartmålande pensel lämnats därhän till förmån 
för ett kritiskt balanserat granskande av de två systemen SAB:s och DDC:s skönlitterära 
genrer. Det lämnar vi dock till dig som läsare att bedöma och avslutar nu vår uppsats med 
Italo Calvinos tänkvärda ord tagna ur Sex punkter inför nästa årtusende:  
 

Vilka är vi och vad är var och en av oss om inte en kombination av erfarenheter, informationer, 
läsefrukter, fantasier? Varje liv är en encyklopedi, ett bibliotek, en inventarielista, en provkarta 
på stilar, där allt ständigt kan blandas på nytt och ordnas upp igen på alla mö jliga sätt.479  
            

                                                                 
 
479 Calvino, Italo 1999, s. 146. Sex punkter inför nästa årtusende. C., 1923-85, italiensk författare född på Cuba. 
C. deltog under andra världskriget i den antifascistiska motståndsrörelsen, och hans tidiga romaner är också 
öppet politiska.  
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Människan själv skapar sina egna lagar och regler, allt kan som Calvino uttrycker det ständigt 
”blandas på nytt och ordnas upp igen på alla möjliga sätt” allt efter var tids föränderliga 
vindar… 
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Förkortningslista 
BBC – Bliss Bibliographic Classification 
 
BBK – Bibliothecal-Bibliographic-Classification  
 
DDC – Dewey Decimal Classification. 
 
[e.k.] – Egen kursivering. 
 
G – Litterturvetenskap.       
 
H – Skönlitteratur. 
 
LCC – Library of Congress Classification 
 
SAB – Klassifikationssystem för svenska bibliotek (utgivet av Sveriges Allmänna 
Biblioteksförening). 
 
UDC – Universal Decimal Classification (UDK på svenska).   
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10. Bilagor 
 

• Bilaga nr 1 

Huvudavdelningar i SAB 
 
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 Tidningar 
 

Huvudtabellerna i DDC  
 
000 Datavetenskap, information & allmänna arbeten  
100 Filosofi & psykologi 
200 Religion  
300 Samhällsvetenskaperna 
400 Språk 
500 Vetenskap 
600 Teknologi  
700 Konst & rekreation  
800 Litteratur 
900 Historia & geografi  


