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Abstract: The aim of this master’s thesis is to examine the synthesis 

and the structure of the main class for linguistics (F) in the 
Swedish classification system (SAB). We want to find out 
whether F has developed towards a more faceted structure or 
not. Our theoretical perspective is based on fundamental 
principles for modern classification. To carry out our 
investigation the first, the fourth and the seventh edition of 
SAB is analysed and compared. The results of our study 
show that the main class F has become more faceted and 
therefore the possibilities to use synthesis have increased. 
Through synthesis more aspects of a subject can nowadays 
be expressed in F, and possibly in the entire Swedish 
classification system. The reason for this development may 
be the fact that SAB has been influenced by the faceted 
classification theory, first formulated by Ranganathan. 
Although F has become more faceted, we still consider it a 
mainly enumerative scheme since most of the subjects are 
enumerated and since there is only one place provided for 
them in the scheme. That F is a mainly enumerative scheme 
is maybe due to the fact that the system so far has been a 
fairly sufficient tool when it comes to organizing documents. 
Also, changing SAB into a faceted scheme would probably 
require much effort along with heavy expenses. However, in 
the future document collections will probably have grown in 
size and a more efficient tool for organizing them will 
perhaps be needed. Then it may be necessary to turn SAB 
into a faceted system.  
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1. Inledning 

 
Att undersöka något inom klassifikation föll sig naturligt för oss eftersom det är ett 
viktigt ämnesområde inom den undervisning vi har fått vid institutionen för Biblioteks- 
och Informationsvetenskap/Bib liotekshögskolan. Vårt intresse för klassifikation och vår 
förkunskap om området har sitt ursprung i tidigare kurser där vi fått lära oss om de olika 
klassifikationssystem som finns, om klassifikationsteori samt om klassificering av 
dokument enligt Sveriges Allmänna Biblioteksförenings system. Detta kommer vi i 
fortsättningen att kalla för Klassifikationssystem för svenska bibliotek, SAB eller SAB-
systemet. Eftersom SAB är det system som används i störst utsträckning i svenska 
bibliotek, finner vi att det är intressant att undersöka det mer ingående. 

 
I många länder används något av de stora internationella klassifikationssystemen på 
biblioteken. Sverige har dock valt att i de flesta bibliotek ha ett eget 
klassifikationssystem. SAB-systemet används, förutom i svenskspråkiga delar av 
Finland samt vid Odense universitetsbibliotek i Danmark, enbart i Sverige (Berntsson 
1997, s. 2). Det faktum att Sverige har ett system som nästan bara används i Sverige, är 
ytterligare en anledning till att det har blivit fokus för vår studie.  

 
I tidigare studier har vi undersökt katalogens och katalogiseringens historiska 
utveckling, vilket har gjort oss nyfikna på att studera något annat ämnesområde inom 
biblioteks- och informationsvetenskap med historiska infallsvinklar. Under vår 
undervisning i klassifikation fick vi en översiktlig bild av hur och varför SAB-systemet 
kom till, vilket väckte vårt intresse för hur systemet har utvecklats och förändrats sedan 
dess tillkomst. Vi har även utvecklat ett gemensamt intresse för klassifikationsteori 
genom tidigare kurser under utbildningen, och vi kom på tanken att kombinera de två 
aspekterna klassifikationsteori och historia med någon slags inriktning på SAB-
systemet. Detta gav upphov till idén att med historiska infallsvinklar undersöka den 
eventuella utveckling som har skett under 1900-talet i SAB-systemets uppbyggnad i 
avdelning F (språkvetenskap) när det gäller dess syntesmöjligheter och struktur. Med 
syntesmöjligheter menar vi de möjligheter som finns att kombinera ihop olika 
ämnesaspekter eller facetter för att uttrycka komplexa ämnen. När vi pratar om struktur 
här menar vi avdelningens inre sammansättning, tekniska uppbyggnad och även viss 
yttre sammansättning. De aspekter av struktur vi tänker undersöka är huruvida 
avdelningen är hierarkiskt uppbyggd, om den är enumerativ/facetterad samt vad som 
gäller för citerings- och fileringsordning i avdelningen. Vi valde avdelning F eftersom 
vi vid en första överblick bedömde att denna avdelning verkar ha utvecklats i relativt 
stor utsträckning genom de olika upplagorna. Dessutom är vi båda intresserade av språk 
och språkvetenskap och har erfarenhet av dessa områden från tidigare högskolestudier. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Klassifikation är ett centralt ämnesområde inom kunskapsorganisation, och därmed 
även inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Enligt Höglund finns 
biblioteks- och informationsvetenskapens problemområde i ”förmedling av information 
eller kultur som är lagrad i någon form av dokument” (Höglund 2000, s. 5). För att 
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kunna hantera dokument på ett effektivt sätt är det av stor vikt att kunna organisera dem. 
I detta sammanhang är kunskapsorganisation relevant eftersom ämnesområdena inom 
det har att göra med metoder för organisation, lagring och återvinning av information. 
Inom kunskapsorganisation finns olika grenar, vilka bland annat är formell 
dokumentrepresentation och ämnesrepresentation. Den förra handlar om 
dokumentbeskrivningar utifrån dess fysiska form och behandlar bland annat 
katalogisering och formatering. Den senare fokuserar på att beskriva dokuments 
innehåll och syftar till skapande av index, thesaurer och klassifikationssystem samt 
beskriver olika teorier för detta. (Information om utbildningen 2004, s. 11f.)  
 
Benito beskriver klassifikation som ett sätt att organisera dokument genom att dela in 
dem i klasser efter gemensamma egenskaper, som gör dem lika varandra. Vidare 
poängterar han att klassifikation är en grundläggande beståndsdel i allt mänskligt 
tänkande och inte bara en aktivitet som utförs i bibliotekssammanhang. Att ordna ting i 
grupper efter deras gemensamma egenskaper är ett sätt att skapa ordning i vår omvärld. 
(Benito 2001, s. 103f.) 

 
För att belysa att klassifikation inte är någon ny företeelse ges i det följande en kort 
översikt över klassifikationens historiska utveckling. Filosofer har i över 4000 år försökt 
att klassificera människornas kunskap och idéer och på så sätt tydliggöra olika 
ämnesområdens relation till varandra. Många scheman med syfte att klassificera denna 
kunskapsmängd har skapats. Ändamålet med dessa scheman har dock varit att 
organisera idéer, till skillnad från bibliografisk klassifikation som syftar till att 
organisera dokument med utgångspunkt i dokumentens ämnesinnehåll. (Kumar 1979, s. 
342f., 350)  
 
Denna princip att ämnesindela dokumentsamlingar tillämpades emellertid redan i 
biblioteket i Alexandria omkring 250 f. Kr. Några av huvudklasserna i denna samling 
var juridik, filosofi och historia, vilket kan vara värt att notera eftersom de ämnen som 
samlingarna delades in efter kan ses som en avspegling av vad som ansågs viktigt för 
tidsperioden i fråga. Senare var för övrigt teologi en av de huvudklasser som placerades 
främst i systemen, men på 1600-talet skedde en förändring. Fokus på teologi och Gud 
som världens mittpunkt byttes mot mer uppmärksamhet på människans egna förmågor. 
Klassifikationsteoretikern Francis Bacon menade att de tre huvudklasserna historia, 
poesi och filosofi skulle motsvara människans minne, fantasi och förnuft, vilka då 
ansågs vara människans viktigaste färdigheter. (Benito 2001, s. 109f) 
 
Med tiden växte ambitionen att skapa ett system som man skulle kunna klassificera all 
världens kunskap med. Två av företrädarna för denna anda var Paul Otlet och Henri 
LaFontaine som i Bryssel 1895 startade ett projekt utifrån detta syfte vid Institut 
International de Bibliographic. Man ville skapa klassifikationssystem som skulle kunna 
användas för att organisera bibliotekens dokumentsamlingar, som då började bli allt 
större i omfång. Otlet och LaFontaine utarbetade det Universella 
Decimalklassifikationsystemet (UDK) i början av 1900-talet. UDK har sin grund i 
amerikanen Melvil Deweys system Deweys Decimalklassifikationssystem (DDC), men 
Otlet och LaFontaine förändrade ett antal grundläggande beståndsdelar i systemet. De 
utvidgade klassifikationssystemet genom olika sorter av tilläggsbeteckningar, och 
resultatet blev UDK. (Benito 2001, s. 110, 129) UDK används fortfarande i dag på ett 
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stort antal bibliotek, bland annat i Europa och Latinamerika, och olika utgåvor av 
systemet finns på ett flertal olika språk (Kumar 1979, s. 42f.). 

 
Dewey utformade på 1800-talet det ovan nämnda systemet DDC, vilket idag används på 
många bibliotek runt om i världen (Harvey 1999, s. 209f.). Dewey bidrog på många sätt 
till utvecklingen av bibliografisk klassifikation, bland annat i och med principen relative 
location. Principen innebar att varje dokument tilldelades en klassifikationskod istället 
för att, som traditionen var dessförinnan, ge varje hylla en kod. Denna idé gav en större 
flexibilitet i hur dokumenten kunde arrangeras på hyllan. Det blev också lättare att 
införa nya dokument i samlingen. Dessa kunde nu placeras vid andra dokument med 
liknande innehåll, istället för att ställas sist på hyllan där det fanns plats kvar. Denna nya 
metod underlättade även en mer detaljerad indelning efter dokumentens ämnesinnehåll, 
vilken tidigare var begränsad till endast några få ämnen. Deweys idéer om specifika 
ämnesindelningar gjorde även avtryck i DDC, där varje ämne redan i första upplagan 
tilldelades en exakt position. (Kumar 1979, s. 35)  
 
Det amerikanska klassifikationssystemet Library of Congress Classification (LCC) 
konstruerades i slutet av 1800-talet. Syftet med systemet var att organisera de 
dokumentsamlingar som fanns på biblioteket Library of Congress. Man hade en relativt 
pragmatisk inställning till systemet, eftersom det skulle anpassas till just dessa 
samlingar. (Kumar 1979, s. 46f.) Idag används LCC i större universitetsbibliotek, 
framför allt i USA (Harvey 1999, s. 212f.).  
 
Det finns även åtskilliga andra klassifikationssystem i bruk. Dessa har vi inte möjlighet 
att gå in på i denna undersökning utan det här var ett kort urval av händelser i 
klassifikationens historia fram till början av 1900-talet. Senare i vår uppsats kommer vi 
att ta upp några av de teoretiker som har haft stort inflytande på klassifikationen under 
1900-talet, samt att redogöra för Sveriges egna systems utveckling. 
 
I och med att vår mänskliga kunskapsmängd hela tiden växer behöver 
klassifikationssystemen anpassas därefter (Foskett 1996, s. 207). Nya upplagor av de 
flesta stora system kommer ut med varierande regelbundenhet. Beträffande SAB-
systemet finns det hittills sju upplagor av detta. Vad vi har kunnat se verkar det 
emellertid inte ha gjorts så många studier av hur SAB i dessa upplagor har utvecklats 
och förändrats, så därför anser vi att detta är betydelsefullt att undersöka närmare.  
 

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar  
 
Under 1900-talet uppkom och utvecklades den facetterade klassifikationsteorin. Shiyali 
Ramamrita Ranganathan räknas som dess upphovsman, och hans teorier har 
vidareutvecklats av Jack Mills och Classification Research Group (CRG) (Spiteri 1998, 
s. 1f.). De flesta nu existerande klassifikationssystem har påverkats av Ranganathans 
teorier och blivit alltmer facetterade (Garfield 1984, s. 45f). Som exempel på detta 
nämner Hjørland och Albrechtsen att det i DDC och UDK successivt har införts mer 
facettanalys och syntesmöjligheter (Hjørland & Albrechtsen 1999, s. 136). Huruvida 
denna utveckling även gäller för det svenska klassifikationssystemet SAB har vi inte 
funnit några tidigare studier om. Därför finner vi det relevant att ta reda på om det finns 
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en ökad användning av syntes även i SAB. Med utgångspunkt i klassifikationsteori och 
då främst i den facetterade har vi för avsikt att undersöka om syntesmöjligheterna och 
strukturen i avdelning F (språkvetenskap) i SAB-systemet har utvecklats under 1900-
talet, och i så fall på vilket sätt. För att ta reda på detta ämnar vi studera hur avdelningen 
ser ut i tre olika upplagor av SAB med avseende på syntesmöjligheter och struktur. De 
upplagor vi undersöker är den första från 1921, den fjärde från 1956 och den sjunde och 
senaste från 1997. Även de ändringar som har gjorts efter den senaste upplagans 
tillkomst när det gäller F tas med i undersökningen. Vi har således valt att precisera 
problemformuleringen i följande syfte och frågeställningar. 

 
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett klassifikationsteoriskt perspektiv undersöka 
hur utvecklingen av SAB-systemets syntesmöjligheter och struktur har sett ut i 
avdelning F, och på så sätt ta reda på huruvida avdelningen har blivit mer facetterad. 

  
Våra frågeställningar är: 
 

• Hur ser syntesmöjligheterna i avdelning F ut i de tre olika upplagorna? 
• Har syntesmöjligheterna i avdelning F förändrats genom de valda upplagorna, 

och i så fall hur?  
• Har strukturen i avdelning F förändrats genom de valda upplagorna, och i så fall 

hur?        
            Vi undersöker strukturen utifrån följande aspekter: 

§ hierarki 
§ enumerativ/facetterad 
§ citeringsordning och fileringsordning 

 
1.2.1 Avgränsningar 
Vi har gjort ett antal avgränsningar i vår undersökning. I den följande texten redogör vi 
för på vilket sätt vi har avgränsat oss och hur vi motiverar dessa val. 
 
Klassifikation och klassifikationssystem kan studeras utifrån olika utgångspunkter 
såsom utifrån ett sociokulturellt perspektiv eller ett genusperspektiv. Vi kommer 
emellertid här inte att utgå från några andra aspekter än klassifikationsteoretiska sådana, 
även om det hade varit intressant. Anledningen till att vi har gjort vår undersökning med 
enbart ett klassifikationsteoretiskt perspektiv är att vi bedömde det som lämpligt utifrån 
vårt syfte med uppsatsen och utifrån ämnesområdet kunskapsorganisation. 
 
Gällande SAB-systemet diskuterade vi först om vi skulle undersöka hela systemets 
utveckling utifrån ett klassifikationsteoretiskt perspektiv, men vi insåg att det skulle bli 
ett alltför omfattande arbete och valde istället att bara granska en avdelning i systemet. 
Vi har med denna begränsning inte möjlighet att med säkerhet uttala oss om hela 
systemets utveckling och kan därmed inte få ett generaliserbart resultat. Emellertid kan 
vi få kännedom om hur utvecklingen har sett ut i en av avdelningarna.  
 
Vi bestämde oss också för att endast undersöka tre upplagor av SAB-systemet av de 
befintliga sju, för att anpassa studien efter våra begränsande ramar. Eftersom vi ville få 
en översiktlig bild av hela utvecklingsförloppet från den första till den senaste upplagan 
valdes den första upplagan från 1921, den fjärde upplagan från 1956 samt den sjunde 
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och senaste upplagan från 1997. Vi ansåg dessutom att den fjärde upplagan var speciellt 
intressant att undersöka eftersom en mer omfattande revision av SAB-systemet 
genomfördes inför denna. I och med den sjätte upplagan, som utkom 1984, utfördes 
också en större revision, och ett möjligt alternativ var att undersöka den istället för den 
sjunde och senaste upplagan. Likväl bestämde vi oss för att välja den sjunde upplagan i 
vår undersökning, på grund av att vi ville se på den mest aktuella versionen av SAB-
systemet som finns tillgänglig, så att vi skulle kunna studera utvecklingen under hela 
perioden från systemets tillkomst fram till idag.  
 
Vi kommer inte att se på hur dokument praktiskt klassificeras i olika bibliotek utan 
endast studera det som står i själva upplagorna. Gällande den senaste upplagan tittar vi 
även på de ändringar som har gjorts efter upplagans tillkomst. Dessa har realiserats och 
tillhör systemet, även om de inte finns med i själva upplagan. Orsaken till att vi endast 
ser på ändringar som gjorts i anslutning till den sjunde upplagan är att vi speciellt ville 
se på det första och på det senaste som gjorts. 
 

1.3 Uppsatsens disposition 
 
I detta avsnitt ges en översikt av hur dispositionen i denna uppsats ser ut. Uppsatsen 
består av åtta kapitel med tillhörande underrubriker till de sju första kapitlen. 
 
I kapitel 1 tar vi upp varför vi valde att genomföra denna studie samt ger en kort 
historisk översikt över ämnesområdet klassifikation. Vi beskriver även studiens plats 
inom kunskapsorganisation och ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Därefter 
presenteras problemformuleringen, där vi även motiverar studiens relevans samt 
beskriver dess syfte och frågeställningar. Sedan redogör vi för de avgränsningar som 
görs. Efter avsnittet om uppsatsens disposition följer en kort redogörelse för vår 
användning av engelska termer. Kapitlet avslutas med våra valda definitioner av 
centrala begrepp. 

 
Kapitel 2 består av en beskrivning av den teoretiska referensram som vår undersökning 
grundas på. Här tas grundläggande klassifikationsteoretiska begrepp upp samt de 
principer som vår studie är baserad på.  
 
I kapitel 3 beskrivs ett urval av tidigare forskning som bedrivits inom 
klassifikationsområdet och framför allt inom facetterad klassifikation. Vi refererar till 
ett flertal källor som finns inom ämnesområdet. 
 
Kapitel 4, metod, innehåller en redogörelse för vår metodstrategi. Här tar vi också upp 
begreppen hermeneutik, förförståelse och källkritik, vilka är relevanta för vår 
undersökning. Därpå följer en beskrivning av vårt tillvägagångssätt och litteratururval.  
 
I kapitel 5 ges en kortare översikt över SAB-systemets historik och karaktäristika, samt 
en presentation av avdelning F.  
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Därefter kommer i kapitel 6 en redogörelse för resultat och analys utifrån våra 
frågeställningar. I anslutning till de två sista frågeställningarna finns även våra egna 
kommentarer till respektive fråga. 
 
Kapitel 7 består av diskussion utifrån problem, metod och resultat. Här resonerar vi 
bland annat om vårt val av metodstrategi och huruvida denna har givit oss svar på våra 
frågeställningar. Vidare diskuteras de resultat vi har fått. Kapitlet avslutas med att vi 
redogör för vår studies relevans samt att vi ger förslag till fortsatt forskning. 

 
Avslutningsvis följer i kapitel 8 en sammanfattning av hela uppsatsen. 
 

1.4 Användning av engelska termer 
 
I vår uppsats har vi ibland valt att använda oss av engelska termer istället för svenska 
sådana. När detta har gjorts är en anledning att vi inte tycker att det finns några lämpliga 
svenska motsvarigheter till de engelska termerna. En annan anledning är att vi ibland 
velat ha med exakt de termer som en författare använt sig av för att vi så precist som 
möjligt vill återge vad denne menar. Då engelska termer förekommer i texten har vi 
kursiverat dessa.   
 

1.5 Definitioner 
 
I detta avsnitt definieras en del begrepp som är relevanta för våra frågeställningar och 
för vår undersökning. Vi har valt att förklara begreppen utifrån sådana definitioner som 
passar inom ramen för denna uppsats och som beskriver hur vi tänker använda oss av 
dem här.   
 
Dokument 
Vi väljer att använda oss av följande definition: ”Information lagrad på ett fysiskt 
medium med en teknik som möjliggör upprepad tillgång till informationen i oförändrad 
form.” (Hedberg 1991, s. 58). I vår undersökning använder vi termen dokument som 
benämning för alla olika typer av medium. 
 
Enumerativa system 
Enumerativa betyder uppräknande system, det vill säga att varje ämne har sin plats i 
tabellen. Man återfinner både enkla och sammansatta ämnen där. (Benito 2001, s. 112) 
 
Facett 
Hela gruppen av delningar, eller foci, som produceras när ett ämne delas efter en enda 
indelningsprincip (Palmer & Wells 1951, s. 16).  
 
Facetterade system 
Facetterade system kan förklaras med att ett ämnesområde analyseras utifrån ett antal 
begreppskategorier, eller facetter. Den sammansatta klassen uppstår först vid 
klassificeringen när man då fogar samman flera aspekter. (Benito 2001, s. 112) 
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Struktur 
Med struktur menar vi i denna studie inre sammansättning/beskaffenhet eller inre 
uppbyggnad. Viss yttre sammansättning, som inordnande av dokument, kallar vi också 
struktur i denna uppsats. 
  
Syntes  
Syntes inom klassifikation är processen att syntetisera eller kombinera olika facetter för 
att möjliggöra bildandet av komplexa ämnen (Harvey 1999, s. 281). 
 
 
Ämne 
Ämne är för oss ett brett begrepp som vi främst associerar med det engelska begreppet 
aboutness i en vid bemärkelse. Aboutness kan enligt Wilson definieras som att om det i 
ett dokument hänvisas till ett fenomen, då är dokumentet i fråga about, eller om, detta 
fenomen (Wilson 1978, s. 14). 
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2. Teoretisk referensram 

 
Hur man tolkar och studerar ett fenomen är beroende av den referensram man utgår 
ifrån, och i detta avsnitt beskrivs därför de teoretiska utgångspunkter vi har i denna 
studie. Inom ramen för kunskapsorganisation avser vi inrikta oss på 
ämnesrepresentation och inom detta delområde välja klassifikationsteoretiska aspekter 
som utgångspunkter för vår studie. Då det har utvecklats olika typer av 
klassifikationssystem och teorier är det omöjligt för oss att inom ramen för denna studie 
undersöka alla. Därför väljer vi att basera vår teoretiska referensram på nedanstående 
urval av vad som sägs om klassifikationsteori och om facetterad sådan. Vi anser detta 
urval vara giltigt för vår undersökning eftersom våra frågeställningar innehåller begrepp 
och principer som tas upp i nedanstående avsnitt. 
  

2.1 Klassifikationsteori 
 
Nedan följer en redogörelse för grundläggande klassifikationsteoretiska begrepp och 
principer som ligger till grund för vår undersökning. Vissa termer, begrepp och 
förklaringar kommer att upprepas när vi beskriver klassifikationsteori, och även senare i 
olika avsnitt. Dock ser vi inte det som en nackdel, då många begrepp är relativt 
komplicerade och därför tål att upprepas. Dessutom kan detta underlätta för läsare som 
ej är så insatta i klassifikationsteoretiska tankegångar. 
 
2.1.1 Olika typer av klassifikationssystem 
Inom klassifikationsteorin görs en åtskillnad mellan universal- och specialsystem. Med 
ett universalsystem gör man anspråk på att i olika ämnesområden täcka all världens 
kunskap. Indelningarna inom varje ämne är därmed, som en följd av denna strävan, 
övergripande och grova. Ett exempel på ett universalsystem är Deweys DDC. Ett 
specialsystem används däremot för att klassificera en dokumentsamling som behandlar 
ett avgränsat ämnesområde. I ett sådant system kan det därför finnas mer finindelade 
underklasser av ämnena. Exempelvis har specialsystem konstruerats i syfte att 
organisera samlingar av musiknoter. (Berntsson 1997, s. 8) 
 
Vidare kan klassifikationssystem vara enumerativa eller facetterade. I enumerativa 
system räknas ämnen upp under mer generella avdelningar och varje ämne har en 
fastställd plats i schemat. Det finns oftast bara en plats till varje ämne. (Benito 2001, s. 
112) Enumerativa system är ofta hierarkiska till sin natur, vilket innebär att smalare, 
mer specifika ämnen är ordnade i underavdelningar till bredare, mer övergripande 
ämnesområden i huvudavdelningarna (Berntsson 1997, s. 8f.). Ett problem som kan 
uppstå i enumerativa klassifikationssystem är att om man efterhand behöver tillföra nya 
ämnen i systemet kanske det inte finns något utrymme för dem, eftersom alla befintliga 
ämnen tilldelas en plats redan när schemat konstrueras (Foskett 1996, s. 112). Enligt 
Rowley är däremot en fördel med enumerativa system att de är konstruerade på ett sätt 
som är lätt att förstå, eftersom människor vanligtvis tänker på ämnen mer i hela fraser 
än i olika facetter som parats ihop (Rowley 2000, s. 200). En annan fördel enligt Benito 
är att man vid sökning i hierarkiska system kan gå till ett överordnat begrepp om man 
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inte finner tillräckligt med dokument. Omvänt kan man också gå ned i hierarkin till 
underordnade begrepp om man vill ha färre dokument. (Benito 2001, s. 119) 
 
I facetterade system bryts ämnena istället ner i mindre aspekter, vilka finns förtecknade 
i schemat. När ett sammansatt ämne ska representeras kombineras dess olika aspekter 
för att företräda hela ämnet. Dessa aspekter kan även kallas facetter, därav namnet 
facetterade scheman. (Buchanan 1979, s. 27f.) Det var Ranganathan som introducerade 
begreppet facett, vilket idag används åtminstone i någon utsträckning i de flesta 
moderna klassifikationssystem (Benito 2001, s. 126). Han var även den förste att 
systematisera den facettanalytiska teorin (Chan 1994, s. 390). Facetterade 
klassifikationsscheman benämns även syntetiska scheman, eftersom processen går ut på 
att kombinera ihop ämnen och att föra ihop facetterna vilket kan kallas syntes 
(Buchanan 1979, s. 27f.).  
 
En fördel med facetterade scheman är att det är lättare att uttrycka nya ämnen med dem 
eftersom ämnet oftast kan bildas genom att ett antal facetter som redan finns i systemet 
kombineras. Om de existerande facetterna inte är tillräckliga är det relativt enkelt att 
lägga till nya facetter. Vidare anses ett facetterat schema vara lättare att använda vid 
hylluppställning av dokument eftersom man då har större frihet att välja hur 
dokumenten ska organiseras. Något som dock kan ses som en nackdel med sådana 
system är att det kan vara mer komplicerat att bilda klassifikationskoder med dem, 
jämfört med i enumerativa system där varje ämne har sin plats. (Buchanan 1979, s. 34f.) 
 
I praktiken är dock de flesta klassifikationssystem varken helt enumerativa eller 
facetterade utan istället en blandning, och de två varianterna bör snarare betraktas såsom 
extremer i varsin ände av en skala (Foskett 1996, s. 112). En variant av detta är 
Ranganathans så kallade skala med rent enumerativa scheman i ena änden och fritt-
facetterade scheman i den andra änden. Ett rent enumerativt schema beskrivs då som ett 
enkelt schema där man räknar upp alla ämnen som har uppstått och som kan tänkas 
uppstå efter tidpunkten för schemats konstruktion. Ett problem med sådana scheman är 
att de ofta blir väldigt långa eftersom alla tänkbara ämnen måste räknas upp i dem. 
(Ranganathan 1989b, s. 95)  
 
I ett nästan-enumerativt schema räknas de flesta av ämnena upp. Schemat har även 
några få listor med allmänna tilläggsbeteckningar, som kan användas i hela systemet för 
att uttrycka olika aspekter av ett ämne. Fastän vissa sammansatta ämnen kan 
konstrueras med hjälp av dessa beteckningar, är schemana ändå långa. (Ranganathan 
1989b, s. 97) 
 
Ett nästan-facetterat system består av ett schema där de flesta av ämnena räknas upp. 
Dessutom finns både allmänna och speciella tilläggsbeteckningar. Varje ämne har sina 
egna speciella beteckningar som bara får användas där. Trots dessa beteckningar blir 
schemana ändå relativt långa. (Ranganathan 1989b, s. 102) 
 
Ett strikt-facetterat schema består av ett begränsat antal breda klasser samt av allmänna 
och speciella tilläggsbeteckningar. I ett sådant schema räknas sammansatta ämnen ej 
upp, utan bildas med hjälp av olika facetter som ansluts till den aktuella klassen. Detta 
innebär att dessa scheman då blir korta. (Ranganathan 1989b, s. 106) 
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I ett fritt- facetterat system finns inga strikta regler för användning av facetterna, utan de 
kan anslutas fritt där de behövs (Ranganathan 1989b, s. 109). Fria facetterade system är 
de som anses vara de mest lämpliga verktygen gällande hantering av det ständigt 
växande antalet ämnen (Kumar 1979, s. 75f.). 
 
2.1.2 Citeringsordning 
När ett dokument handlar om flera ämnen, eller flera aspekter av ett ämne, och därmed 
tillhör flera klasser eller facetter uppstår frågan om vilken aspekt som är viktigast och 
därmed ska stå först i dokumentets klassifikationskod. Anvisningarna för detta kallas 
citeringsordning, och den har en avgörande effekt på hur dokumentsamlingar 
organiseras i och med att dokumenten förs ihop efter det ämnesinnehåll som uttrycks i 
den första facetten, medan ämnesinnehållet som representeras av de övriga facetterna 
sprids i olika delar av samlingen. (Foskett 1996, s. 151) Ranganathan har utarbetat egna 
principer för citeringsordning, vilka behandlas i nedanstående avsnitt.  
 
2.1.3 Ranganathans citeringsordning 
I Ranganathans system Colon Classification demonstreras dennes principer för 
citeringsordning. Citeringsordningen består av fem fundamentala kategorier, som han 
kallade dem. De är personality, matter, energy, space och time. (Langridge 1989, s. 40) 
Dessa kategorier är allmänt kända som akronymen PMEST. Ranganathan ansåg att alla 
ämnen kan brytas ner i facetter, vilka i sin tur tillhör någon av dessa fem kategorier 
(Ranganathan 1989a, s. 56). Kategorin personality är något slags ting, matter är något 
slags materia som tinget består av och energy är någon slags handling som utförs på 
eller av tinget. Space är den plats där handlingen äger rum, och slutligen är time den 
tidpunkt när handlingen sker. (Lancaster 1998, s. 55) Emellertid är det inte nödvändigt 
att använda alla kategorierna för att utforma en notationskod, utan enbart de kategorier 
som behövs för att representera ämnet i fråga (Benito 2001, s. 107). De olika aspekterna 
av ett ämne ska dock citeras enligt denna ordning (Ranganathan 1991, s. 69).  
 
PMEST-formeln har haft stort inflytande på den moderna klassifikationsteorin. 
Langridge påpekar att fördelen med PMEST är att med dessa fem kategorier kan man 
organisera en stor mängd kunskap (Langridge 1989, s. 42). Emellertid har formeln 
kritiserats för att den är alltför förenklad och inte kan hantera olika materials egenskaper 
(Lancaster 1998, s. 55). En av dem som har vidareutvecklat Ranganathans 
citeringsordning och utifrån denna utarbetat egna kategorier för citering är Jack Mills. 
Dennes kategorier tas upp i kapitel 3.4. 
 
2.1.4 Fileringsordning 
Fileringsordningen är den ordning som gäller för hur dokument fileras, eller inordnas, 
på exempelvis bibliotekshyllor. Ordningen brukar vara att mer generella dokument 
fileras före mer specifika sådana. Rowley påpekar att denna princip sällan uttalas 
explicit i till exempel DDC men ofta följs i praktiken (Rowley 2000, s. 204).  
 
2.1.5 Notation 
Eftersom notation är en väsentlig del av ett klassifikationsschema väljer vi att kortfattat 
beskriva detta begrepp och dess olika egenskaper. Notation kan enligt Harvey definieras 
som den uppsättning av symboler som representerar schemats uppställning (Harvey 
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1999, s. 204). Med notationen tilldelas varje dokument en kod som meddelar om 
filering, eller hylluppställning, och dess ämnestillhörighet (Buchanan 1979, s. 73). 
Dessa koder kan också kallas signa, eller signum i singularis (Berntsson 1997, s. 6). Det 
finns ett antal olika typer av notation. I ren notation används enbart en typ av symboler, 
till exempel siffror. I blandad notation används flera olika typer av symboler, 
exempelvis siffror och bokstäver. (Harvey 1999, s. 204) 
 
Det finns ett antal egenskaper som ett klassifikationssystems notation bör ha för att 
allmänt anses vara av hög kvalitet: brevity, expressiveness, hospitality, simplicity och 
mnemonics (Foskett 1996, s. 184ff.). Vi väljer här att använda oss av de engelska 
termerna, vilka kort förklaras i tur och ordning nedan. 
 
Brevity, den första egenskapen, går ut på att notationen ska vara så kort som möjligt. 
Expressiveness innebär att notationen reflekterar schemats struktur i sin uppbyggnad. 
Klassifikationssystem som är expressiva är ofta också hierarkiska, eftersom hierarkin 
tydliggörs i notationen. (Foskett 1996, s. 185ff.) 
 
Hospitality betyder att notationen ska göra det lätt att vid behov införa nya foci (en 
underklass inom en facett), nya facetter eller en helt ny klass i en lämplig plats i 
systemet. Detta är viktigt eftersom vår kunskap hela tiden växer och förändras, och 
systemet måste kunna anpassas därefter. (Foskett 1996, s. 187) 
 
Simplicity innebär att notationen bör vara så enkel som möjligt att uppfatta. Det finns ett 
antal tillvägagångssätt för att åstadkomma detta, till exempel att dela in långa 
notationskoder i kortare sektioner av tecken, så att de lättare går att läsa. (Foskett 1996, 
s. 184) Mnemonics, vilket kan bidra till simplicity, innebär att en speciell symbol i 
notationen används konstant för att beteckna ett och samma koncept (Harvey 1999, s. 
204).   
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3. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

 
I detta avsnitt ämnar vi ta upp exempel på tidigare forskning som bedrivits inom 
klassifikationsområdet och referera till olika källor som finns. En hel del av källorna vi 
hänvisar till i detta kapitel är förhållandevis gamla, vilket emellertid inte utgör någon 
nackdel för oss eftersom vår undersökning är av historisk karaktär. Vissa av verken 
kommer vi inte att referera till senare men vi anser dem ändå vara relevanta då de ger en 
lättfattlig och bra överblick över ämnesområdet. Sammantaget finns gott om material 
som behandlar både allmän och facetterad klassifikationsteori. Vi ser vi oss nödsakade 
till att göra ett urval och avgränsar oss till att ta upp de för oss mest relevanta verken. 
Trots vårt urval är detta kapitel ändå ganska omfattande. Vi har emellertid valt att ha det 
så då vi vill försöka återge en så bred bild som möjligt av vad som gjorts inom 
klassifikationsområdet.  
 
När det gäller klassifikationsteoretiska aspekter angående det svenska 
klassifikationssystemet är källorna inte lika talrika. Problemet ha r här snarare varit att 
finna tillräckligt med relevant material för vår uppsats än att välja vilka källor att ta med 
i detta avsnitt. 
 
Forskning inom facettanalytisk klassifikation av speciella ämnesdomäner är ett område 
som behöver utvecklas och tas på större allvar enligt Hjørlands artikel Domain analysis 
in information science (2002). Hjørland framhåller att Ranganathan var den som banade 
väg för forskningsområdet med sin facettanalytiska modell. Därefter har Mills gjort en 
betydande insats med utvecklandet och revisionen av Bliss Bibliographical 
Classification. Detta har bidragit till att den facettanalytiska teorin numera blivit den 
dominerande när det gäller klassifikation av olika ämnesområden och när det gäller 
klassifikationsforskningen. 
 
Hjørland påpekar i ovanstående artikel att den forskning som bedrivs inom den 
facettanalytiska traditionen behöver vidga sina perspektiv för att bli bättre på att 
utveckla klassifikationssystem för specifika ämnesområden. Man behöver utgå från 
olika infallsvinklar när det gäller skapandet av olika ämnesspecifika system. För att 
kunna åstadkomma detta rekommenderar Hjørland samarbete med andra vetenskapliga 
inriktningar, exempelvis sådana som inriktar sig på historiska studier av ämnesdomäner. 
Han menar att man inte bör betrakta historiska studier enbart som ett sätt att hylla ett 
forskningsfält utan att dessa bör ses som gedigna studier, vilka även bör ingå i ämnet 
informationsvetenskap. Historiska studier som behandlar exempelvis utvecklingen av 
terminologier, kategorier och kommunikationssystem lämpar sig väl att bedrivas inom 
informationsvetenskapen, menar Hjørland. Med olika historiska infallsvinklar kan man 
ofta få en mer sammanhängande och djupare insikt när det gäller klassifikationssystem 
och organisation av olika dokumenttyper. Detta utgör ytterligare en anledning till att det 
är det relevant att titta närmare på SAB, då vi ämnar undersöka SAB-systemets 
syntesmöjligheter utifrån dess historiska utveckling. På så sätt kan vi få en mer 
sammanhängande bild av förändringar i systemets struktur från den första till den 
senaste upplagan.  
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3.1 Övergripande om klassifikationsteori 
 
Miguel Benitos Kunskapsorganisation: En introduktion till katalogisering, 
klassifikation och indexering (2001) är, speciellt för novisen, en kort och lämplig 
introduktion till området klassifikation. Han tar upp allmänna begrepp inom 
klassifikation och ger om än på ett ytligare plan en bra överblick över området. En 
inblick på ett lite djupare plan får man i Brian Buchanans Theory of library 
classification (1979) där han understryker hur grundläggande klassifikation är för 
människan och beskriver skillnader mellan enumerativa och facetterade 
klassifikationssystem. Värdefullt är att han också stegvis visar hur ett facetterat 
klassifikationssystem kan konstrueras och exemplifierar sina resonemang på ett tydligt 
vis.  
 
Ett relativt omfattande verk som behandlar klassifikationsteori är Theory of 
classification av Krishan Kumar (1979) där han framför allt utgår utifrån Ranganathans 
teorier, då han anser att denne är förgrundsgestalten när det gäller utveckling av 
klassifikationsteorin under 1900-talet. Han ger en översikt av den historiska 
utvecklingen av klassifikationsteorin från Platon och Aristoteles till våra dagar. Kumar 
jämför även för- och nackdelar med olika klassifikationssystem, alltifrån rent 
enumerativa till olika grader av facetterade sådana, och belyser med exempel. Han 
framhäver att det är de mest facetterade systemen som är lämpade för klassifikation av 
det växande antalet ämnen i kunskapsuniversum och att de kontinuerligt måste 
revideras. Liksom Buchanan visar Kumar dessutom hur ett facetterat system kan 
konstrueras för att möta användares behov på ett tillfredsställande sätt. 
 
Antony Charles Foskett redogör i The subject approach to information (1996) för olika 
verktyg som kan vara till hjälp när man söker information, och diskuterar klassifikation 
som ett av dem. Foskett tar upp begreppet literary warrant, och beskriver det som att 
informationssystem såsom klassifikationssystem måste baseras på de dokument som 
finns inom ett ämnesområde. Han behandlar även klassifikationsteori samt ger en 
översiktlig bild av internationellt kända klassifikationsscheman. I detta verk 
kommenteras Ranganathans teorier och hans system CC, vilket är ett fullt facetterat 
schema där dennes principer och idéer om klassifikation demonstreras. Foskett 
beskriver även förhållandevis ingående Ranganathans fasrelationer, vilka är en typ av 
syntetiska relationer. Dessa används i syfte att visa olika aspekter av ett sammansatt 
ämne och vilken relation aspekterna har till varandra. Att bryta ner ett sammansatt ämne 
genom att tydliggöra dessa relationer kallas för att göra en fasanalys. Det finns 
huvudsakligen fyra typer av fasrelationer. Dessa presenteras här nedan och vi väljer att 
återge dem med Ranganathans egna definitioner. Den första typen, som också kallas 
bias phase, innebär att ett ämne är inriktat mot en särskild publik, till exempel en 
speciell yrkesgrupp, som har ett visst intresse i ämnet. En sådan relation kan exempelvis 
bestå av ämnet Basic statistics for librarians, och det ämne som kallas för huvudämne 
är det som själva dokumentet huvudsakligen handlar om. I den andra typen av 
fasrelationer, influence phase, är ett ämne påverkat av ett annat. Det kan exempelvis 
vara Methylmercury in fish: effects on human health, och då anses human health vara 
huvudämnet eftersom det är det ämne som är utsatt för påverkan. Exposition phase, som 
är den tredje typen av fasrelation, går ut på att ett ämne används som ett slags verktyg 
på ett annat ämne, och då räknas det ämne som inte utgör själva verktyget som 
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huvudämnet. En sådan fasrelation kan se ut så här: Literature through art: a new 
approach to French literature, och då är följaktligen litteratur huvudämnet. I den fjärde 
typen av fasrelation, som är benämnd comparison eller interaction, anses två ämnen ha 
lika stor vikt i ett dokument, och en sådan relation kan exempelvis vara Science and 
politics. Foskett påpekar att man inte kan förutse i vilka specifika ämnen fasrelationer 
kan uppstå, och därför är det av stor vikt att det i ett klassifikationssystem finns 
möjlighet att skapa uttryck för dem om behovet skulle uppstå. Vidare säger denne att 
syftet med fasrelationer och andra typer av syntetiska relationer är att man med dem har 
möjlighet att specificera ämnen närmare, så att ett dokuments ämnesinnehåll 
representeras på ett så exakt sätt som möjligt.  
 

3.2 Om Ranganathans verk och hans teorier om facetterad 
klassifikation 
 
Förutom i ovanstående källa, beskrivs Ranganathans teorier om facetterad klassifikation 
mer eller mindre omfattande i de flesta andra källor vi konsulterat. Här följer tre urval 
av hans egna verk, vilka är nytryckta versioner. I Philosophy of library classification 
(1989) tar Ranganathan upp sin kritik mot de då existerande enumerativa systemen. Han 
ansåg att deras struktur begränsade möjligheten att ge plats för nya ämnen och att det 
med enumerativa system inte fanns någon möjlighet att på ett bra sätt organisera den 
ständigt växande mängden av dokument.  
 
Vidare i Philosophy of library classification redogörs för facettanalys, som är en av 
Ranganathans mest grundläggande principer. Principen utgör en fundamental del av 
dennes system Colon Classification (CC), som publicerades första gången 1933. 
Facettanalys kan definieras som processen att fastställa ett ämnes olika karaktärsdrag 
eller facetter, vilka är de elementära delarna av ett ämne och visualiseras genom 
facettanalysen. Den notation som representerar de olika facetterna sammanfogas med 
olika symboler, i CC kan dessa symboler exempelvis vara kolon. Med denna 
hopfogning bildas en notationskod som betecknar hela ämnet och dess olika aspekter. 
Här följer ett av Ranganathans exempel på hur en facettanalys kan gå till. Ämnet 
Suicide in Genoa: statistical and medico-legal contributions kan brytas ner i facetterna 
suicide in Genoa – statistical – medico – legal contributions.  
 
I Elements of library classification (1991) beskriver Ranganathan sina olika principer 
för biblioteksklassifikation. Hans olika rättesnören eller kanon förordar bland annat att 
klasser bör indelas genom att man går från det mer abstrakta till det mer konkreta och 
att en klass som kan sägas inkludera en annan klass bör komma före den senare. Han 
formulerar postulat för hur citeringsordningen eller ordningsföljden mellan facetter bör 
se ut och beskriver sina fem fundamentala kategorier för ordningsföljd (PMEST). Hans 
olika kanon har utgjort grunder för många moderna klassifikationssystem och har 
integrerats i dessa i större eller mindre omfattning.  
 
I Prolegomena to library classification (1989) beskriver Ranganathan facetterade och 
enumerativa klassifikationssystem. Som beskrivits i teoriavsnittet, menar han att det 
finns olika grader av dessa från rent enumerativa scheman till fritt- facetterade sådana, 
och att olika system finns på olika platser på denna skala. Enligt hans skala räknas LCC 
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som ett rent enumerativt system och UDC som ett nästintill facetterat sådant. Vidare 
förordar Ranganathan att klassificering bör resoneras om och ut föras på tre olika skilda 
plan, nämligen på idé-, verbal- och notationsplanet. I verket beskriver han sina principer 
för vad som ska gälla på de tre olika nivåerna. Ranganathan menade att man bör arbeta 
med ett plan i taget, eftersom det underlättar förståelsen för varje plan. Analysen av 
vilket ämne det gäller sker först på idéplanet, transformeringen till termer görs därefter 
på verbalplanet och klassifikationskoder bildas sedan på notationsplanet. I Prolegomena 
to library classification beskriver Ranganathan tämligen detaljerat sina kanon för 
klassifikation. Verket är omfattande samt av en mer abstrakt karaktär och förutsätter att 
läsaren har ganska bra förkunskaper när det gäller klassifikation. Emellertid är det den 
källa som flitigt nämns när det gäller Ranganathans stora inflytande på utvecklingen av 
klassifikationsteorin. Eugene Garfield påpekar i sin andra del av A tribute to S. R. 
Ranganathan, the father of Indian library science (1984) att Prolegomena är 
Ranganathans mest citerade publikation. Garfield poängterar vidare att denne man 
betyder för biblioteks- och informationsvetenskapen det som Einstein betyder för fysik. 
Även om Ranganathans egna klassifikationssystem CC inte i praktiken har fått stor 
genomslagskraft, har systemet och Ranganathan haft mycket stort inflytande på 
klassifikations- och indexeringsområdet. Garfield skriver i sin essä att enligt American 
Library Association (ALA) har Ranganathans teorier påverkat mer eller mindre så gott 
som alla modernare klassifikationssystem och flera facetterade system har senare 
utvecklats av medlemmar i Classification Research Group. 
 

3.3 Om Classification Research Group 
 
Kumar påpekar i det tidigare nämnda verket Theory of classification att CRG i London 
räknas som den första gruppen på nationell nivå som bildades för att diskutera 
klassifikationsfrågor. Vid dess bildande 1952 kom medlemmarna snart till den 
slutsatsen att de då existerande klassifikationssystemen var otillfredsställande och att 
Ranganathans idéer och teorier om facetterad klassifikation verkade vara de mest 
lämpade, därför kom gruppen att utgå ifrån en del av dessa, dock inte alla. För att 
nämna ett exempel när det gäller facettanalys och citeringsordning, utgick Ranganathan 
ifrån sina fem fundamentala kategorier (PMEST). CRG däremot har formulerat sin egen 
citeringsordning då de har ansett att det inte finns några fundamentala kategorier för alla 
ämnen, utan att kategorier ska deriveras och baseras på den natur ämnet har som ska 
klassificeras. En annan punkt där CRG:s idéer skiljer sig från Ranganathans är att 
medlemmar i gruppen har utvecklat speciella klassifikationssystem vilka är oberoende 
av generella scheman. Ranganathan å sin sida ansåg att de generella 
klassifikationssystemen skulle räcka för alla syften och att eventuella specialscheman 
endast skulle vara en förlängning av de generella systemen. Men även om CRG har 
utvecklat sina teorier i en annan riktning än den som Ranganathan hade, är ändå deras 
utgångspunkter starkt influerade av honom. 
 
Dr. Louise Spiteri menar i artikeln A simplified model for facet analysis (1998) att 
facettanalysen delvis har Ranganathan att tacka för sin utveckling, då denne såg stora 
brister med enumerativa system, samt delvis medlemmarna i CRG. Gruppen var den 
första av flera liknande organisationer som kom att formas i olika länder. Spiteri 
påpekar dock att det är olyckligt att man måste konsultera en mängd olika källor för att 
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ta del av allt arbete som gjorts inom gruppen. I sin artikel tar hon upp Ranganathans 
principer för facettanalys och jämför dessa med de principer CRG utvecklat. Hon 
demonstrerar även en förenklad modell för facettanalys som utgår från Ranganathans 
och CRG:s teorier. Syftet med modellen är att ge en förhållandevis lättförståelig 
introduktion till facetterad klassifikation. Modellen ska även ge en överblick över de 
underliggande gemensamma samt principer som både Ranganathan och CRG har när 
det gäller facettanalys. Samtidigt ska modellen visa på vilka punkter Ranganathan och 
CRG skiljer sig åt. 
 

3.4 Om Mills’ bidrag till utvecklingen av facetterad klassifikation 
 
Jack Mills betraktar Ranganathan som en pionjär inom facetterad klassifikation men 
påpekar i sin artikel Faceted classification and logical division in information retrieval 
(2004) att utvecklingen har fortskridit sedan dess. Mills är en av förespråkarna av 
facetterad klassifikation och har utvecklat ett fullt facetterat system i Bibliographic 
Classification (BC2), vilket enligt honom själv utgör det mest detaljerade och 
facetterade generella system som nu existerar. I denna källa tar han även upp sina 
grundläggande steg för hur man bör gå tillväga vid skapande av ett 
klassifikationssystem. Dessa principer förklaras lite längre ned i detta avsnitt. 
 
I ovanstående artikel menar Mills att facettanalys har utvecklats delvis på grund av 
behovet att hantera det växande berg av komplex information i vårt samhälle. Om man 
drar slutsatsen att bibliotek även i framtiden kommer att vara en integrerad del av vår 
kultur och att diskussioner om födelsen av ett papperslöst samhälle troligen har varit 
överdrivna, är det nödvändigt att utveckla de bästa möjliga metoderna för att underlätta 
hantering av all information. Mills understryker att system med logiska 
klassifikationsstrukturer behövs som ett navigationsinstrument för att hjälpa till att 
hantera det ofantliga utbud av olika typer av dokument. Inom klassifikation behövs 
omfattande regler, vilka visar den ordning olika delar av sammansatta ämnen ska 
placeras i för att effektivt kunna lokaliseras.  
  
På hemsidan Bliss Classification Association beskrivs Mills som en av huvudaktörerna 
bakom den radikala revisionen av Henry Evelyn Bliss’ ursprungliga 
klassifikationssystem, Bibliographic Classification (BC1), först publicerat i fyra 
volymer mellan 1940-1953. På hemsidan framgår att arbetet med att revidera detta 
system startades på 1970-talet och att den nya upplagan BC2 innehöll så stora 
förändringar att den nästan kom att ses som ett nytt system. BC2 utgår ifrån den 
facettanalytiska teorin och är det ledande exemplet på ett fullt facetterat och syntetiskt 
system enligt the Bliss Classification Association, en organisation som bildades 1967 
och främst är till för att stödja användning och utveckling av det systemet. På 
organisationens ovan nämnda hemsida ges en översikt över BC2:s tillkomst samt vilka 
principer som gäller för det.  
 
3.4.1 Mills’ modell för konstruktion av ett klassifikationssystem 
En relativt detaljerad redogörelse för BC2 och dess principer får man i The structure of 
a bibliographic classification (1977) av Jack Mills. Artikeln ingår i introduktionen till 
BC2 och i denna beskrivs de sex grundläggande steg som anses nödvändiga när det 
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gäller design av ett klassifikationssystem. De fem första tas upp nedan. Dessa är 
indelning i breda facetter, indelning i underfacetter, fastställande av citeringsordning, 
fastställande av fileringsordning samt skapande av en notation.  
   
I artikeln framhålls att det är av vikt att göra en noggrann ämnesanalys när det gäller 
dokuments innehåll. Detta görs i syfte att förvissa sig om vad dokumentet handlar om 
samt vilka olika typer av ämnesaspekter som kan rymmas inom ett dokument. Vidare 
har det visat sig vara mest praktiskt att arbeta deduktivt och gå från det generella till det 
speciella vid etablerandet av klasser och underklasser. Det vill säga att man utgår ifrån 
en bred klass såsom exempelvis ekonomi och sedan delar in denna i ytterligare 
underklasser. En anledning till detta är att användare som söker litteratur om till 
exempel delfiner oftast brukar börja med att fråga efter böcker om zoologi; de väljer 
alltså att utgå från det mer generella och att söka sig fram till de mer specifika ämnena 
som de är ute efter.  
 
I artikeln av Mills beskrivs skapandet av breda facetter som det första steget när det 
gäller utformning av ett klassifikationssystem. Efter att ha säkrat literary warrant och 
gjort en ämnesanalys delas ämnet med dess aspekter i breda facetter eller kategorier. 
Man gör en facettanalys som innebär att termer tilldelas olika typer av aspekter som 
ryms inom det ämnets litteratur man undersöker. Fundamentalt här är att delning måste 
ske efter en princip i taget och först när denna princip är uttömd och alla underklasser 
eller subfacetter till den valda principen har erhållits, kan man gå till nästa 
indelningskriterium. Mills väljer att demonstrera med begreppet kläder. Vid gruppering 
av begreppet kläder, börjar man dela detta begrepp efter ett kriterium i taget. Om man 
först väljer kriteriet funktion, delas kläder enbart efter denna indelningsgrund och alla 
andra kriterier såsom pris eller storlek ignoreras. När facetten funktion är uttömd, alltså 
när kläder har sorterats efter alla funktioner såsom i exempelvis överrockar, kavajer och 
så vidare, kan man dela dessa undergrupper efter ytterligare ett kriterium. 
 
När de breda facetterna har etablerats och tilldelats termer, analyseras dessa och delas in 
på nytt i underfacetter, subfacetter eller arrays, vilket utgör det andra steget enligt Mills. 
En underfacett kan definieras som det totala antal underklasser som produceras när en 
klass delas efter en indelningsprincip i taget. De olika elementen inom en array kallas 
för foci. Ett exempel på detta ges i Mills’ verk A modern outline of library classification 
(1962) med termen engelsk vilken kan vara en underfacett indelad efter facetten språk i 
en klass litteratur. Det kan bland annat finnas engelsk, fransk, svensk och tysk litteratur. 
Dessa olika underfacetter inom facetten språk kallas för foci och ett speciellt språk 
benämns focus. Hela räckan med foci utgör då en array. 
 
Vidare beskrivs i The structure of a bibliographic classification att många klasser 
återspeglar sammansatta ämnen såsom Sverige under 1900-talet. Detta ämne återspeglar 
mer än en indelningsprincip och det gäller att veta under vilket ämne de ska inordnas på 
exempelvis bibliotekshyllor. Efter processen att etablera facetter och arrays är det därför 
nödvändigt att fastställa ordningsföljden mellan facetterna, den så kallade 
citeringsordningen, det tredje steget. Oavsett vilken citeringsordning som väljs måste 
den konsekvent hållas fast vid. Detta benämner Mills som en av de gyllene reglerna 
inom biblioteksklassifikation. Utifrån Ranganathans fem kategorier (PMEST) har 
citeringsordningen vidareutvecklats främst till följande huvudkategorier: enhet, typ, del, 
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material, egenskap, process, operation, agent, plats och tid. Vi väljer endast att här 
förklara tre av kategorierna då vi antar att läsaren förstår betydelsen av de andra: 
Processer kan beskrivas som interna aktioner såsom andning; och operationer som ett 
slags yttre handlingar som vedhuggning. Agent räknas som olika hjälpmedel. 
 
Indelningen i breda facetter kan starta vid den huvudkategori som är lämpligast. Det 
viktiga är dock att ordningsföljden hålls eftersom syftet är att producera en konsekvent 
och därmed förutsägbar ordning mellan dokument. När det gäller citeringsordning 
mellan underfacetter eller arrays behövs också regler för att hantera sammansatta 
klasser. Man bör fastställa den ordningsföljd som är rimlig mellan olika foci. Några 
explicita regler finns tyvärr ej men vissa riktlinjer står dock till buds. Dessa är bland 
annat att tänka på syftet med klassifikationen och på kontextens betydelse.  
 
Det fjärde steget i Mills’ modell är fileringsordningen som är den ordning utifrån vilken 
dokument arrangeras i en bestämd ordningsföljd. Den är vanligtvis den omvända 
citeringsordningen och detta brukar kallas för inversionsprincipen. Den facett som 
kommer sist i citeringsföljden fileras först när det gäller samma nivå. För att förtydliga 
demonstrerar vi med ett eget exempel: Citeringsordningen är F(x) för språkvetenskap; 
lexikon i SAB-systemet. Lexikon kommer sist i citeringsordningen men när det gäller 
filering placeras lexikon först i hyllan. Att man väljer denna ordning kommer sig av att 
man vill gå från det generella mot det mer specifika. Man tänker att en klass som 
innehåller en annan klass bör fileras före den senare.  
 
Efter indelning i facetter och arrays samt efter skapande av en citeringsordning med 
omvänd fileringsordning, har teoretiskt sett varje tänkbar klass i systemet sin unika 
position. För att implementera detta krävs dock att man lägger till en kod för att 
mekaniskt behålla ordningen mellan klasserna och för att även kunna uttrycka hierarkier 
mellan klasser. Skapande av en notation är det femte steget i Mills’ modell. Notationens 
syfte är att vara ett praktiskt redskap för att uttrycka de begrepp som bestämts på 
verbalplanet.   
 
I den nämnda artikeln Faceted classification and logical division in information 
retrieval (2004) påpekar Mills att en notation bör inneha kvaliteter som möjligheter att 
växa, det vill säga att nya ämnen ska kunna tillfogas vid behov utan att kodernas 
regelbundenhet bryts. Den enda genomförbara vägen till detta är en syntetisk notation 
där man kan länka facetter mellan olika klasser och denna notation blir då en facetterad 
sådan. Facettindikatorer kan användas för att visa facettskifte, vilket görs i en del 
system. Man visar då med olika slags symboler var skiftet sker. En alternativ metod för 
att visa skifte av facett är att använda sig av så kallad retroaktiv notation, vilket görs i 
BC2. Detta betyder att man inte lägger till någon explicit indikator vid skifte av facetter 
utan att man utelämnar första symbolen i facetterna vid kombination av dem. Man ser 
ändå på facettens karaktär att det är ett facettskifte. Syftet med detta är att skapa kortare 
signa och det var Dewey som var den förste att introducera retroaktiv notation.  
Vanligtvis offrar man expressiviteten eller uttrycksfullheten för att få kortare signa. 
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3.5 Om SAB-systemet 
 
Gällande vårt svenska klassifikationssystem har Joacim Hansson i sin magisteruppsats 
Tilllblivelsen av klassifikationssystem för svenska bibliotek (1995) givit en bakgrund till 
hur och varför SAB-systemet kom till. Även om han i sin undersökning fokuserar mer 
på sociala och politiska aspekter, vilka ligger utanför ramen för vår undersökning, får 
man en bra bakgrundsbild av SAB och äldre svensk klassifikationspraxis. Hanssons 
doktorsavhandling Klassifikation, bibliotek och samhälle: En kritisk hermeneutisk 
studie av klassifikationssystem för svenska bibliotek (1999) behandlar på ett djupare 
plan det svenska klassifikationssystemet utifrån sociala och politiska perspektiv. Han 
analyserar hur klassifikationssystem återspeglar rådande diskurser och ideologier i 
samhället. 
 
Forskning och källor som behandlar SAB utifrån klassifikationsteoretiska 
utgångspunkter har vi, som nämnts tidigare, inte funnit många av. Men en källa som i 
grova drag beskriver SAB-systemets karaktäristik är Göran Berntssons Klassifikation 
enligt SAB-systemet: Ett läromedel (1997). Där tar han upp syftet med klassifikation 
och beskriver ett antal principer som gäller speciellt för det svenska 
klassifikationssystemet. Magisteruppsatsen SAB-systemets syntesmöjligheter: En 
undersökning av klassifikationskoders struktur av Therése Bengtzelius och Hanna Sofi 
Davidsson (2001), är en av de få magisteruppsatser vi kunde finna som har lite likartade 
utgångspunkter som de vi avser att utgå från i vår uppsats. I denna uppsats undersöks 
vilka syntesmöjligheter som finns i SAB-systemet idag och till vilken grad 
syntesmöjligheterna används vid klassificering i olika bibliotek. De kommer fram till att 
syntesmöjligheter tillämpas i stor utsträckning, även om skillnader finns mellan folk- 
och forskningsbibliotek. Som nämnts ovan har innehållet i denna uppsats vissa likheter 
med den studie vi ämnar genomföra. Emellertid tittar de inte på den historiska 
utvecklingen, vilket vi har för avsikt att göra. Eva Margareta Grahn däremot beskriver i 
sin magisteruppsats Klassifikationssystem för svenska bibliotek: 1921-1956-1984 (1997) 
SAB:s historiska utveckling under 1900-talet. Tre upplagor av systemet studeras, men 
hon inriktar sig emellertid på en mer allmän framställning av systemets kvantitativa 
utveckling och undersöker inte dess syntesmöjligheter. 
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4. Metod 

 
Textanalys utgör vår övergripande metodstrategi, vilken även är av en komparativ natur. 
I denna studie betyder detta att vi främst ska fokusera på att studera och jämföra olika 
upplagor av SAB-systemet samt att vi även ska studera texter om klassifikationsteori. 
För att kunna kalla vår metodansats för textanalys väljer vi därmed att betrakta hela 
SAB-systemet som en text. I detta avsnitt kommer vi först att ta upp varför vi har valt 
denna metodstrategi samt redogöra för några viktiga aspekter inom hermeneutiken som 
är viktiga att ha i åtanke beträffande vår strategi. Därefter kommer vi att ta upp 
källkritiska aspekter att ta hänsyn till när det gäller studium av texter. Slutligen följer en 
stegvis relativt detaljerad beskrivning av vårt tillvägagångssätt.  
 
Hartman poängterar att man bör ha i åtanke att det råder ett dynamiskt inbördes 
beroendeförhållande mellan problemformulering, material och metod (Hartman 1993, s. 
45). Följaktligen är den metod vi väljer beroende av den problemformulering och de 
frågeställningar vi har samt vilken typ av material vi anser oss behöva för att kunna 
uppnå vårt syfte med uppsatsen. Då vi ska studera SAB-systemets utveckling utifrån 
dess struktur och då vi ska utgå från klassifikationsteoretiska aspekter, måste vi studera 
detta klassifikationssystem. Dessutom måste vi fördjupa oss i olika typer av texter som 
behandlar klassifikationsteori och speciellt då facetterad sådan. Därför lämpar sig 
studium av olika texter bäst för oss i detta sammanhang. Som nämnts ovan väljer vi att 
benämna vår metod med det breda begreppet textanalys, trots att det kan tyckas utgöra 
ett något vagt begrepp. Men eftersom vi inte ämnar använda oss av någon specifik 
textanalytisk inriktning, anser vi att textanalys ändå är en relativt lämplig beteckning 
som upplyser om hur vår insamling och analys av data ska gå till.  
 

4.1 Hermeneutik och förförståelse 
 
När vi ska studera SAB:s olika upplagor samt andra typer av texter innebär det att dessa 
måste tolkas på olika sätt (Bergström & Boréus 2000, s. 24). Läran om tolkningar 
figurerar inom hermeneutiken och därför kommer vi att kort redogöra för några viktiga 
tankegångar inom detta område som är betydelsefulla och viktiga för oss att begrunda. 
En grundtanke inom hermeneutiken är att vi aldrig möter världen förutsättningslöst. 
Vad vi får kunskap om och hur vi får kunskap om något är beroende av de 
förutsättningar vi har. Hans-Georg Gadamer kallar dessa förutsättningar för 
förförståelse, i vilken det kan ingå flera komponenter som språk, trosuppfattningar och 
individuella erfarenheter. Vi bär även med oss så kallad tyst kunskap, det vill säga viss 
kunskap som vi inte alltid är medvetna om och inte kan uttrycka i ord. Således finns 
olika förutfattade meningar inom oss beroende på den förförståelse vi har. Inom 
forskning tar olika aktörer med sig sin individuella förförståelse när de söker tolka olika 
meningsfulla fenomen. (Gilje & Grimen 1992, s. 183ff.) Utifrån vår förförståelse, 
erfarenhet och kontext bildar vi oss en uppfattning. Detta så kallade växelspel mellan 
vår förförståelse och kontext, mellan den del och helhetsbild vi har, brukar kallas 
hermeneutisk cirkel (Thurén 1991, s. 60). Gilje och Grimen belyser att forskning består 
i rörelser mellan helhet och del. Hur vi tolkar delen beror på hur helheten tolkas och hur 
helheten tolkas beror på hur vi uppfattar delarna. Kontexten påverkar hur vi tolkar 
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del/helhet och omvänt. Vi möter sålunda inte världen som ett blankt blad. (Gilje & 
Grimen 1992, s. 191) 
 
Utifrån ovanstående gäller det för oss att reflektera över vår förförståelse samt att vara 
medvetna om hur den kan komma att förändras under arbetets gång. Vi hade redan 
förvärvat en viss förförståelse om klassifikation och SAB genom olika kurser under vår 
utbildning men tror att denna kommer att utvecklas och att vi får en djupare insikt i 
ämnesområdet under arbetets gång. Av denna anledning måste vi ha i åtanke vilken 
inverkan vår förförståelse har på hur vi tolkar vårt material. 
 

4.2 Källkritiska aspekter 
 
Ett problem som vi ser med textanalytiska ansatser är att göra ett rimligt urval av 
tillämpliga källor. Det är viktigt för oss att ha en klar strategi, det vill säga att vi är på 
det klara med vad vi är ute efter att undersöka och tolka i texterna. Studium av texter 
innebär ju praktiskt taget alltid tolkning av dessa i större eller mindre omfattning. 
Således bör våra bedömningar av källors relevans vara beroende av de frågeställningar 
vi har (Repstad 1999, s. 89). För att få validitet i undersökningen gäller det enligt 
Bergström och Boréus att ”inte bara att veta hur man använder vissa verktyg utan minst 
lika mycket att välja rätt verktyg för uppgiften” (Bergström & Boréus 2000, s. 35). En 
undersökning kräver också en viss precision. Textläsningen måste utföras noggrant 
utifrån det syfte vi har för att borga för god reliabilitet. (Bergström & Boréus 2000, s. 
37)  
 
Andra faktorer att fundera över vid vårt urval av källor är vilka aktörer som ligger 
bakom källan och vilken typ av dokument det handlar om. Vid användning av skriftliga 
källor i en undersökning bör vi ha med oss att det är andra människors iakttagelser av 
verkligheten vi utgår från. Dessa kan inte ge en fullständigt objektiv bild av vad som 
skett genom historien när det gäller klassifikationsteori och klassifikationssystem. 
Speciellt när det gäller de sekundärkällor vi konsulterar, utgörs de av referat eller 
avskrifter från olika primärkällor eller originaldokument. Källor som utgörs av 
originaldokument får en högre trovärdighet eftersom de skrivits av författaren själv. 
(Repstad 1999, s. 88ff.) Exempelvis ger vi texter författade av Ranganathan själv en 
högre giltighet, än texter om hans teorier som skrivits av andra författare. För att kunna 
avgöra källors giltighet bör vi också sträva efter att finna inbördes oberoende dokument 
om samma ämne och kontrollera vad som sägs respektive inte sägs i dem. Innehåll, stil 
och språklig kontext bör beaktas och tolkas. Texter utgör också ett medel för makt och 
det är viktigt att ha detta i åtanke. Det är viktigt att kunna bedöma syftet med olika 
texter för att kunna fastställa dess kvalitet och relevans. (Repstad 1999, s. 89ff.) För att 
avgöra detta är, som nämnts ovan, förförståelsen av stor betydelse. 
 
Med ovanstående i tankarna och med medvetenhet om att vi bör reflektera över vår 
förförståelse, har vi strävat efter att finna för oss relevant material. Vi har sökt att 
studera och jämföra vårt valda material för att få en helhetsbild över allt och inte endast 
läsa sekventiellt. 
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4.3 Tillvägagångssätt och litteratururval 
 
Med avseende på inter- och intrasubjektivitetsaspekten ämnar vi i detta avsnitt redogöra 
förhållandevis detaljerat för hur vi har gått tillväga för att finna relevant material. En del 
material hade vi redan tillgång till eftersom vi tidigare använt det under vår utbildning, 
men vi behövde ju komplettera det med fler vetenskapliga källor. 
 
För att överblicka vad som har skrivits inom ämnesområdet klassifikation, letade vi 
först och främst efter material på hyllorna i biblioteket på Högskolan i Borås. Där fann 
vi en del dokument om klassifikationsteori och även om facetterad sådan, exempelvis 
verk av Ranganathan, Mills och Foskett. Nästa steg blev att söka i uppslagsverket 
Encyclopedia of library and information science (ELIS), där vi hittade artiklar om 
klassifikationsteori. Dessa använde vi inte i vår uppsats utan endast i syftet att utveckla 
vår egen förförståelse av ämnesområdet klassifikation. Därefter sökte vi i 
bibliotekskatalogen på Högskolan i Borås samt i olika databaser. Genom katalogen fick 
vi tag på några magisteruppsatser inom vårt ämnesområde, i vilka det fanns referenser 
till material som kunde vara tillämpligt för oss. Ett par av dessa referenser kom till 
användning vilka var några artiklar från Biblioteksbladet i vilka SAB:s tillkomst 
behandlades. När det gäller de äldre upplagorna av SAB fann vi också dessa via 
bibliotekets katalog. De databaser vi främst använde oss av var Library and Information 
Science Abstracts (LISA) och Nordiskt BDI- index. Där fann vi artiklar av Hjørland och 
Wilson. I sökmotorn Google hittade vi en del referenser till tillämpligt material, bland 
annat Mills artikel om facetterad klassifikation ur Library Trends.  
 
Efter ett idogt sökande hade vi en hel del material. När vi hade skaffat oss en överblick 
över det vi hade, beslöt vi att tills vidare nöja oss med det. Det visade sig också att vårt 
utvalda material så gott som skulle räcka, det var bara ett dokument vi senare under 
resans gång valde att komplettera med, vilket var Jennifer Rowleys Organizing 
knowledge: An introduction to managing access to information. 
 
De urval av litteratur vi gjorde föll sig naturliga i och med att vi utgick ifrån våra 
frågeställningar. Då vi skulle undersöka SAB:s utveckling under 1900-talet utifrån ett 
klassifikationsteoretiskt perspektiv föll det sig naturligt att söka efter material inom 
dessa ramar. Således fokuserade vi på material från 1900-talet om klassifikationsteori 
och om SAB-systemet. Då vi fann det material vi tyckte oss behöva för att göra vår 
undersökning här på Högskolans bibliotek i Borås, har vi inte konsulterat andra 
bibliotek. Emellertid skulle vi ha sökt litteratur utanför Högskolans bibliotek om vi hade 
haft behov av det. 
 
När vi hade avslutat vår materialinsamling delade vi in materialet i olika kategorier 
såsom litteratur om allmän klassifikationsteori och litteratur om SAB-systemet. Därefter 
läste vi litteraturen översiktligt för att få en helhetsbild av ämnesområdet och för att 
även jämföra innehållet i de olika källorna. Sedan följde närläsning av det material som 
verkade mest tillämpligt för oss. 
 
Då vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur utvecklingen av SAB-systemets 
syntesmöjligheter och struktur har sett ut i en av avdelningarna, började vi sedan att 
studera och jämföra de tre utvalda upplagorna för att försöka besvara våra 
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frågeställningar. De mer detaljerade beskrivningarna för hur vi gick tillväga för att göra 
detta finns i resultat- och analysdelen under respektive frågeställning. 
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5. SAB-systemet och avdelning F 

 
I detta kapitel ges en kort historik om SAB och dess upplagor samt en kortfattad 
presentation av hur systemet och avdelning F ser ut idag.  

                

5.1 SAB och dess upplagor 
 
Beslutet om att utarbeta det som skulle bli SAB-systemet togs vid Sveriges Allmänna 
Biblioteksförenings årsmöte 1917. En kommitté tillsattes för detta ändamål, och 1921 
utkom den första upplagan av Klassifikationssystem för svenska bibliotek. Vid denna 
tidpunkt betraktades Deweys DDC som ett fördelaktigt system, bland annat på grund av 
att det ansågs vara specialiserat och genomarbetat, och kommittén diskuterade huruvida 
man istället för att utforma ett nytt system borde använda sig av DDC i svenska 
bibliotek. Emellertid bestämdes det att ett eget system var det lämpligaste alternativet, 
eftersom man ville hålla fast vid den svenska traditionen att använda bokstavssystem, 
till skillnad från DDC vars notation består av siffror. (Klassifikationssystem för svenska 
bibliotek 1921, s. 3ff.) 
 
Som förebild för SAB-systemet användes Sveriges offentliga biblioteks 
accessionskatalog (Hjelmqvist 1950, s. 350). Detta var en katalog där det gemensamma 
beståndet hos ett flertal svenska offentliga bibliotek förtecknades. I accessionskatalogen 
var olika ämnesområden indelade systematiskt i 33 områden. (Grönfeldt 1918, s. 213ff.) 
Dessa ämnesindelningar användes, med några smärre förändringar, som grund för 
huvudavdelningarna i SAB-systemet (Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1921, 
s. 7). 
 
När denna första upplaga av SAB-systemet publicerades dröjde det inte länge förrän det 
togs i bruk i folk- och skolbiblioteken. 1943 och 1950 gavs nya upplagor av systemet ut, 
men inga mer övergripande förändringar genomfördes då. I den fjärde upplagan som 
utkom 1956 gjordes däremot en större revidering då hela systemet byggdes ut och 
moderniserades. (Berntsson 1997, s. 3) Tanken var att denna upplaga skulle kunna 
tillämpas i alla svenska allmänbibliotek, dock inte i vetenskapliga specialbibliotek 
(Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1956, s. V). 1963 gavs den femte upplagan 
av SAB-systemet ut i vilken terminologin uppdaterades. Den trycktes senare på nytt två 
gånger med ett fåtal ändringar såsom tillägg av några nya underavdelningar. (Berntsson 
1997, s. 3) 1980 inleddes en utredning av Delegationen för vetenskaplig och teknisk 
informationsförsörjning (DFI) som skulle undersöka om SAB var i behov av en ny 
revision, och vad som i så fall skulle revideras. Inom kort drogs slutsatsen att en 
revision borde genomföras omgående. (Nordstrand 1982, s. 53) En av systemets 
egenskaper som behövde förändras var valmöjligheten vid klassificering, det vill säga 
att det i systemet fanns olika sätt att uttrycka exempelvis att ett skönlitterärt verk är en 
översättning. Att ha en sådan valmöjlighet försvårade det ökade samarbetet mellan 
biblioteken, och en högre standardisering bedömdes som nödvändig. 
(Klassifikationsfrågor 1981, s. 10) En revision av SAB genomfördes och den sjätte 
upplagan publicerades 1984 (Berntsson 1997, s. 3). 
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Den upplaga av SAB-systemet som är allmänt gångbar idag är den sjunde upplagan från 
1997 (Berntsson 1997, s. 4). Numera är det Svensk biblioteksförenings kommitté för 
klassifikationssystem för svenska bibliotek som ansvarar för att underhålla och utveckla 
SAB-systemet (Klassifikation. Verksamhetsplan 2004). 
 
Till systemet hör även register bestående av två delar, vilka kan användas som hjälp vid 
klassificering. Den ena delen är alfabetiskt uppställd från A till Ö och den andra delen är 
systematiskt uppställd, vilket innebär att den är arrangerad efter klassifikationskoderna. 
(Berntsson 1997, s. 4)   
 
SAB-systemet är ett universalsystem och består idag av 25 huvudavdelningar. Varje 
avdelning kan vidare indelas i så kallade tvåställiga avdelningar, vilket innebär att 
koderna i dessa avdelningar består av två bokstäver. Sedan kan varje sådan avdelning 
delas in ytterligare i varierande utsträckning. (Berntsson 1997, s. 9, 67) 
 
För att undvika alltför långa klassifikationskoder används så kallade sveprubriker. Detta 
innebär att ett ämne som innehållsmässigt egentligen är underordnat ett annat ämne 
placeras på samma nivå som detta ämne. Här följer ett exempel för att belysa detta: 
Inom sveprubriken Aba--Abf ryms Aba (biblioteksteknik och –organisation: allmänt). 
Rent innehållsmässigt framstår Aba som överordnat Abb (bibliotekens målsättning och 
uppgifter) men placeras ändå på samma nivå som Abb i hierarkin. (Berntsson 1997, s. 
10) 
 
I ett antal av systemets huvudavdelningar kan analoga uppdelningar göras, vilket 
innebär att uppdelningen i en huvudavdelning ligger till grund för uppdelning i en annan 
avdelning. När det gäller till exempel geografisk indelning görs den enligt N (geografi). 
(Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1997, s. 9) 
 
Det finns två typer av tilläggsbeteckningar i sys temet: allmänna tilläggsbeteckningar 
och särskilda tilläggsbeteckningar. De förra har samma betydelse oavsett var de 
förekommer i systemet medan de senare har olika betydelse beroende på vilken 
avdelning de tillhör. (Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1997, s. 16) De 
allmänna tilläggsbeteckningarna kan användas i systemets alla avdelningar för att 
uttrycka ett dokuments yttre eller inre form. De särskilda tilläggsbeteckningarna är 
däremot avsedda att användas endast inom en huvudavdelning eller inom en speciell 
underavdelning, i anslutning till vilken de också är placerade. (Reimer-Jönsson 1990, s. 
IIf.)  
 
SAB-systemets notation är, som nämnts ovan, huvudsakligen baserad på bokstäver. 
Notationen är emellertid blandad och innehåller både bokstäver och siffror samt andra 
tecken, exempelvis kolon, punkter och parenteser (Klassifikationssystem för svenska 
bibliotek 1997, s. 13ff.). 
 

5.2 Presentation av avdelning F 
 
Avdelning F är den sjätte av de 25 huvudavdelningar som finns idag i SAB-systemet. 
Under den samlas material om språkvetenskap och i tidigare upplagor även material om 
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skrivkonst. Avdelningen har olika språk som indelningsgrund. I detta sammanhang 
använder Berntsson begreppet genetiskt språksläktskap, det vill säga att språk anses 
vara besläktade med varandra. När det gäller ett större antal språk pratar man om 
språkätter, och inom dessa finns olika språkfamiljer. Exempel på en språkätt är 
indoeuropeiska språk, och inom denna ätt finns språkfamiljen germanska språk. Språk 
som är besläktade med varandra hålls samman med sveprubriker i systemet. (Berntsson 
1997, s. 15) Utöver underavdelningarna för de olika språken fanns det i F i den första 
upplagan även underavdelningar för fonetik, retorik, metrik och skrivkonst 
(Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1921, s. 22). I den fjärde upplagan har 
fonetik, retorik och metrik gjorts om till särskilda tilläggsbeteckningar. 
Underavdelningen skrivkonst har flyttats till avdelning A (bok- och biblioteksväsen). 
(Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1956, s. 5, 25) Dessa omflyttningar finns 
kvar även i den senaste upplagan (Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1997, s. 
26, 51). 
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6. Resultat och analys 

 
I detta kapitel går vi igenom vår resultatredovisning och analys utifrån våra 
frågeställningar (se s. 4) i tur och ordning. Vid varje frågeställning börjar vi med den 
första upplagan och avslutar med den senaste. Den första frågeställningen försöker vi 
besvara genom att inrikta oss på att studera vad som står i de olika upplagorna och att 
sedan redogöra för detta. Den första frågeställningen är deskriptiv, i och med att vi 
beskriver hur avdelningen F ser ut i de valda upplagorna. Frågeställningen är således 
inte av en lika uttolkande och komparativ karaktär som de två senare. Vi har ändå valt 
att ha med denna frågeställning då den utgör ett underlag för den andra frågeställningen. 
Eftersom vi i den första frågeställningen beskriver hur F ser ut i de valda upplagorna, 
anser vi att det blir tydligare att utifrån resultatet på denna besvara den andra 
frågeställningen. De två senare frågeställningarna handlar om förändring och för att 
besvara dessa studerar vi vad som står i upplagorna samt jämför dessa med varandra. Vi 
gör även egna bedömningar av vad vi ser. I den sista frågeställningen jämför vi även de 
valda upplagorna med vad som sägs i olika källor i avsnitt 2.1.1 (för en närmare 
förklaring se avsnitt 6.3). Därför är resultaten av de två senare frågeställningarna av en 
mer subjektiv natur än vad den första är. I anslutning till de två sista frågeställningarna 
finns även ett kortare avsnitt med våra egna kommentarer till varje fråga. 
 

6.1 Hur ser syntesmöjligheterna i avdelning F ut i de tre olika 
upplagorna? 
 
För att besvara denna första frågeställning ämnar vi undersöka de olika möjligheter som 
finns när det gäller att syntetisera eller kombinera olika aspekter i de valda upplagorna i 
systemet. För att undersöka vilka regler och rekommendationer som kan appliceras på 
F, studerar vi förutom själva avdelningen även de inledande texterna i systemets 
upplagor. Vi studerar också de dokument som tar upp ändringar som gjorts till den 
sjunde upplagan. Vi utgår ifrån vad som står i de valda upplagorna och tar ej hänsyn till 
vad som är praktiskt gångbart vid klassificering i exempelvis olika typer av bibliotek. 
 
Nedan presenterar vi i tur och ordning de syntesmöjligheter vi har funnit i avdelning F i 
den första, den fjärde och den sjunde upplagan av SAB-systemet. För tydlighetens skull 
visas resultaten både i form av tabeller samt i form av en text under varje tabell. 
Tabellerna demonstrerar vilka typer av syntesmöjligheter som finns, hur de kan 
uttryckas i systemet och exemplifierar hur sådana uttryck kan se ut. Vi har valt att 
demonstrera med exempel från avdelningen F endast där sådana finns i upplagorna, 
eftersom det är själva systemets principer vi studerar. I exemplen har vi valt att använda 
fet stil där syntesen sker. När det gäller användning av versaler och gemener i 
tabellerna, har vi utgått från vad som står i upplagorna. 
 
6.1.1 Syntesmöjligheter i avdelning F, den första upplagan från 1921 
Nedanstående resultat är hämtat från den första upplagan av SAB-systemet, sida 9-12, 
22-23 och 56. 
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tabell 1 
Namn på 
syntesmöjlighet i 
avdelning F 

Hur syntesmöjligheten 
används  

Exempel 

Analoga uppdelningar:  
utifrån svenska 
 
 
 
 
 
utifrån engelska 

Alla språk förutom engelska och 
tyska kan uppdelas analogt med 
svenskans uppdelning: 
Fca Fornsvenska 
Fcb Nysvenska 
Fcc Dialekter 
 
Tyska kan uppdelas i analogi 
med engelskans uppdelning: 
Fea Fornengelska 
Feb Medelengelska 
Fec Nyengelska 
Fed Dialekter 

Fca Språkvetenskap: svenska: 
fornsvenska 
 
Fdaa Språkvetenskap: danska: 
forndanska 
 
 
Exempel på tillämpning i 
avdelning F finns ej i upplagan. 

 
Analoga uppdelningar utifrån svenska och engelska 
Svenska delas upp i tre underavdelningar: Fca fornsvenska, Fcb nysvenska och Fcc 
dialekter. Om man vill uttrycka aspekterna forn-, ny- eller dialekter när det gäller olika 
språk kan man indela dessa på samma sätt genom att tillfoga a, b eller c. Man utgår 
således från avdelningen för svenska och hämtar bokstäver från denna. Detta 
förfaringssätt går ej att tillämpa i avdelningarna för engelska och tyska.  
 
Engelska kan uppdelas i fyra underavdelningar: Fea fornengelska, Feb medelengelska, 
Fec nyengelska och Fed dialekter. För att uttrycka aspekterna forn-, medel-, ny- eller 
dialekter när det gäller högtyska eller lågtyska kan man indela dessa genom att tillfoga 
a, b, c eller d, vilka man hämtar från avdelningen för engelska.  
 
 
 
 

tabell 2 
Namn på 
syntesmöjlighet i 
avdelning F 

Hur syntesmöjligheten 
används  

Exempel 

Tillägg för läroböcker i nutida 
språk: 
a för grammatik och läsning, b 
för stilistik och rättskrivning   

Bokstaven a eller b läggs till 
avdelningssignat. 
 

Fcbb Språkvetenskap: svenska: 
nysvenska: rättskrivning 

 
Tillägg för läroböcker 
Möjlighet finns att lägga till bokstaven a till ett avdelningssignum för att beteckna 
läroböcker för grammatik och läsning. Bokstaven b kan läggas till för att representera 
läroböcker i stilistik och rättskrivning. Dessa möjligheter till tillägg gäller bara när det 
handlar om nutida språk. 
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tabell 3 

Namn på 
syntesmöjlighet i 
avdelning F 

Hur syntesmöjligheten 
används  

Exempel 

Parentessignaturer: 
 (f), (k), (p), (s), (x) 

Dessa kan placeras i anslutning 
till signat F med 
underavdelningssigna för att 
beteckna: 
Föreningar och institutioner (f) 
Kongresser och möten (k) 
Periodiska skrifter (p) 
Samlingar (s) 
Lexikon (x) 

Fva(x) Språkvetenskap: 
kinesiska: lexikon 

 
Parentessignaturer 
Beteckningarna (f), (k), (p) och (s) kan läggas till F med dess underavdelningar för att 
visa att det gäller föreningar och institutioner (f), kongresser och möten (k), periodiska 
skrifter (p) eller samlingar (s). Dessa kan även tillämpas på alla övriga avdelningar i 
systemet. Symbolen (x) kan läggas till F med dess underavdelningar för att visa att det 
rör sig om lexikon. Detta kan bara göras på avdelning F och inte på någon annan 
huvudavdelning. 
 
 
 
 
   tabell 4 
Namn på 
syntesmöjlighet i 
avdelning F 

Hur syntesmöjligheten 
används  

Exempel 

Böcker för barn och ungdom: 
u 

Barn- och ungdomslitteratur 
uttrycks genom tillägg av 
bokstaven u före 
avdelningssignaturen. 

Exempel på tillämpning i 
avdelning F finns ej i upplagan. 

 
Böcker för barn och ungdom 
Om man vill uppdela barn- och ungdomslitteratur på olika fack kan man ställa dessa 
dokument på samma avdelningar som för de vuxna. För att markera att dokumenten är 
avsedda för barn och ungdom läggs ett u till före avdelningssignat. Genom att tillfoga 
ett u kan man även hålla samman alla böcker för barn och ungdom oberoende av ämne.   
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tabell 5 
Namn på 
syntesmöjlighet i 
avdelning F 

Hur syntesmöjligheten 
används  

Exempel 

Böcker av större format:  
f  

För att hålla samman böcker av 
större format lägger man till f 
före signat.  

Exempel på tillämpning i 
avdelning F finns ej i upplagan. 

 
Böcker av större format  
Vill man samla böcker av större format på en särskild plats kan detta göras genom att 
man lägger f till signat. 
 
 
 
 
   tabell 6 
Namn på 
syntesmöjlighet i 
avdelning F 

Hur syntesmöjligheten 
används  

Exempel 

Referenslitteratur: 
r 

För att sammanföra 
referenslitteratur kan ett r läggas 
till före signat. 

Exempel på tillämpning i 
avdelning F finns ej i upplagan. 

 
Referenslitteratur 
För att samla referenslitteratur på ett särskilt ställe kan man lägga till ett r fö re signat.  
 
 
 
 
6.1.2 Syntesmöjligheter i avdelning F, den fjärde upplagan från 1956 
Nedanstående resultat är hämtat från den fjärde upplagan av SAB-systemet, sida VIII-
XIII, sida 25-36 och sidan efter 149 (opaginerad). 
 
   tabell 7 
Namn på 
syntesmöjlighet i 
avdelning F 

Hur syntesmöjligheten 
används  

Exempel 

Analoga uppdelningar utifrån 
engelska 
 
 

De flesta moderna språk kan 
uppdelas historiskt analogt med 
engelskans uppdelning: 
Fea Fornengelska 
Feb Medelengelska 
Fec Nyengelska 

Fea Språkvetenskap: engelska: 
fornengelska 
 
Fja Språkvetenskap: franska: 
fornfranska 

 
Analoga uppdelningar utifrån engelska 
Engelskan har tre underavdelningar av språkhistorisk karaktär: Fea fornengelska, Feb 
medelengelska och Fec nyengelska. Om man vill uttrycka språkhistoriska aspekter 
gällande de flesta andra moderna språk kan man indela dessa genom att tillfoga a, b 
eller c. Man utgår från avdelningen för engelska och hämtar bokstäver från denna. 
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   tabell 8 
Namn på 
syntesmöjlighet i 
avdelning F 

Hur syntesmöjligheten 
används  

Exempel 

Särskilda tilläggsbeteckningar: 
.01 Grammatik 
.011 Fonetik 
.012 Formlära  
.013 Syntax 
.02 Ordförråd 
.021 Etymologi 
.022 Ordbildning 
.023 Betydelselära 
.03 Namnforskning 
.04 Folkmål (dialekter). Hit 
även slang och yrkesspråk 
.05 Metrik och prosodi 
.06 Stilistik, språkriktighet och 
retorik 
.07 Ortografi, interpunktion 
och förkortningar 
.08 Epigrafik och papyrologi 
.081 Epigrafik 
.082 Papyrologi 
.09 Övrigt 

Dessa beteckningar kan 
tillämpas under varje språk och 
språkfamilj samt på signat F. 

Fc.04 Språkvetenskap: svenska: 
folkmål (dialekter) 
 
Fdb.04 Språkvetenskap: norska: 
folkmål (dialekter) 
 
F.011 Språkvetenskap: fonetik 

 
Särskilda tilläggsbeteckningar 
Dessa särskilda tilläggsbeteckningar kan endast användas på avdelning F. Med hjälp av 
dem kan man uttrycka olika aspekter av ämnet språkvetenskap såsom grammatik, 
ordförråd, namnforskning, dialekter och epigrafik. Vissa av de särskilda 
tilläggsbeteckningarna kan vidare indelas i specifikare aspekter. Exempelvis kan .01 
grammatik indelas ytterligare i .011 fonetik, .012 formlära och .013 syntax.  
 
 
 
 
   tabell 9 
Namn på 
syntesmöjlighet i 
avdelning F 

Hur syntesmöjligheten 
används  

Exempel 

Allmänna tilläggsbeteckningar 
för form (parentessignaturer): 
(k) kongress- och mötestryck 
(p) periodica 
(s) samlingsverk, antologier 
(t) tabeller 
(u) urkunder, texter 
(x) lexikon 
(y) kartor och bildmaterial  
 
 

Dessa parentessignaturer kan 
tillämpas på i princip alla 
avdelningar och 
underavdelningar inom F.   

F (x) Språkvetenskap: lexikon 
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Allmänna tilläggsbeteckningar för form (parentessignaturer) 
Tilläggsbeteckningarna för form kan i princip användas på alla avdelningar inom F samt 
inom alla övriga avdelningar i systemet. Dessa beteckningar, även kallade 
parentessignaturer, används till att ge uttryck för olika typer av form, som 
kongresstryck, tidsskrifter och tabeller. 
 
 
 
 
   tabell 10 
Namn på 
syntesmöjlighet i 
avdelning F 

Hur syntesmöjligheten 
används  

Exempel 

Allmänna tilläggsbeteckningar 
för innehåll (kolonsignaturer): 
:a bibliografi 
:b organisation 
:bf institutioner 
:d teori, filosofi, metodlära 
:e utbildning 
:k historia, lärdomshistoria  
:oe juridik 
:oi statistik 
 

Dessa kolonsignaturer kan 
tillämpas på i princip alla 
avdelningar och 
underavdelningar inom F.   

F:d Språkvetenskap: filosofi 
 
F:k Språkvetenskap: historia 

 
Allmänna tilläggsbeteckningar för innehåll (kolonsignaturer) 
Tilläggsbeteckningarna för innehåll kan i princip användas på alla avdelningar inom F 
samt inom alla övriga avdelningar i systemet. Dessa beteckningar kan även kallas 
kolonsignaturer och nyttjas för att uttrycka allmänna aspekter av innehåll som 
bibliografi, historia och juridik. 
 
 
 
    

tabell 11 
Namn på 
syntesmöjlighet i 
avdelning F 

Hur syntesmöjligheten 
används  

Exempel 

Allmänna geografiska 
tilläggsbeteckningar 
 
 
 

De geografiska 
tilläggsbeteckningarna kan 
anslutas med ett bindestreck till 
signat F samt till alla 
underavdelningssigna inom F. 

Exempel på tillämpning i 
avdelning F finns ej i upplagan. 

 
Allmänna geografiska tilläggsbeteckningar 
De geografiska tilläggsbeteckningarna hämtas från avdelning N och kan tillämpas på 
varje önskad avdelning i hela systemet när man har behov av att uttrycka geografiska 
aspekter av ett ämne. Genom bindestreck kan dessa anslutas till signat.  
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   tabell12 
Namn på 
syntesmöjlighet i 
avdelning F 

Hur syntesmöjligheten 
används  

Exempel 

Språkliga tilläggsbeteckningar De språkliga 
tilläggsbeteckningarna kan 
anslutas med ett likhetstecken 
till signa inom F.  
 

Exempel på tillämpning i 
avdelning F finns ej i upplagan. 

 
Språkliga tilläggsbeteckningar 
På varje önskad avdelning i hela systemet kan beteckningarna användas för att visa på 
vilket språk ett dokument är författat. De hämtas från avdelning F och läggs till signat 
genom likhetstecken. 
 
 
 
 
   tabell 13 
Namn på 
syntesmöjlighet i 
avdelning F 

Hur syntesmöjligheten 
används 

Exempel 

Kronologiska 
tilläggsbeteckningar: 
.1 förhistorisk tid 
.2 forntiden  
.3 medeltiden 
.4 nya tiden 
.5 1900-talet 
 
 
 
 

Tidstillägg kan markeras med 
siffra/siffror som föregås av 
punkt.  

Exempel på tillämpning i 
avdelning F finns ej i upplagan. 

 
Kronologiska tilläggsbeteckningar 
Dessa beteckningar tillämpas för att visa tidsaspekter. Grundschemat, det vill säga 
tilläggsbeteckningarna .1-.5, har generell giltighet för hela systemet. Vid behov av 
specifikare indelning än grundschemat .1-.5 kan tidstilläggen hämtas från tillämpliga 
delar i avdelningen K (historia).  
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   tabell 14 
Namn på 
syntesmöjlighet i 
avdelning F 

Hur syntesmöjligheten 
används  

Exempel 

Tilläggsbeteckningar för 
monografier: 
z 
za större geografiska områden 
zb särskilda orter 
zd särskilda personer 
zg särskilda begrepp, ”saker”, 
institutioner 

Monografiskt-alfabetiskt 
ordnade grupper kan betecknas 
med bokstaven z direkt ansluten 
till signa. Vid behov kan z 
indelas i dessa undergrupper. 
 

Exempel på tillämpning i 
avdelning F finns ej i upplagan. 

 
Tilläggsbeteckningar för monografier 
För att uttrycka särskilda grupper av företeelser som speciella personer eller orter kan 
man ansluta z direkt till ett signum. Vid behov av flera monografiserier på samma 
avdelning kan z indelas i zb särskilda orter, zd särskilda personer och zg särskilda 
begrepp, ”saker”, institutioner. Beteckningen za kan användas för att uttrycka större 
geografiska områden där geografiska tilläggsbeteckningar ej är lämpliga.  
 
 
 
 
   tabell 15 
Namn på 
syntesmöjlighet i 
avdelning F 

Hur syntesmöjligheten 
används  

Exempel 

Särskilda avdelningar: 
 
Böcker för barn och ungdom 
(u) 
Litteratur rörande hembygd (a) 
Läro- och läseböcker för skolan 
(y) 

För att hålla samman dessa typer 
av litteratur läggs ett u, a eller y 
till framför avdelningssignat.  

Exempel på tillämpning i 
avdelning F finns ej i upplagan. 

 
Särskilda avdelningar 
Vill man samla böcker för barn och ungdom på en särskild plats rekommenderas att 
lägga till bokstaven u före signat. Samlingar av litteratur om den egna hembygden och 
samlingar av läro- och läseböcker för skolan kan på motsvarande sätt betecknas med a 
respektive y. 
 
 
 
 
6.1.3 Syntesmöjligheter i avdelning F, den sjunde upplagan från 1997 
Nedanstående resultat är hämtat från den sjunde upplagan av SAB-systemet, sida 13-17, 
51-59 samt från Klassifikationssystem för svenska bibliotek: Ändringar och 
tillämpningar som finns på Kungliga bibliotekets hemsida.  
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tabell 16 
Namn på 
syntesmöjlighet i 
avdelning F 

Hur syntesmöjligheten 
används  

Exempel 

Analoga uppdelningar utifrån 
engelska 
 

De flesta moderna språk kan 
uppdelas historiskt i analogi med 
engelskans uppdelning: 
Fea Fornengelska 
Feb Medelengelska 

Fea Språkvetenskap: engelska: 
fornengelska 
 
Fnbaa Språkvetenskap: keltiska: 
gaeliska: iriska: forniriska 

 
Analoga uppdelningar utifrån engelska  
Engelskan har två underavdelningar av språkhistorisk karaktär: Fea fornengelska och 
Feb medelengelska. För att uttrycka språkhistoriska aspekter när det gäller de flesta 
andra moderna språk kan man tillfoga a eller b. Man hämtar bokstäver från avdelningen 
för engelska. 
 
 
 
 
   tabell 17    
Namn på 
syntesmöjlighet i 
avdelning F 

Hur syntesmöjligheten 
används  

Exempel 

Särskilda tilläggsbeteckningar: 
.00 Språkhistoria 
.01 Grammatik. Historisk 
grammatik, generativ 
grammatik 
.011 Fonetik. Hit historisk 
fonetik, teoretisk fonetik, 
fonologi. 
.012 Formlära. Hit historisk 
formlära. 
.013 Syntax 
.02 Ordförråd, lexikologi 
.021 Etymologi 
.022 Ordbildning. Hit suffix, 
prefix, ordsammansättningar 
etc. 
.023 Semantik  
.024 Språkpragmatik. Hit arb 
om talakten. 
.025 Fraseologi, idiomatik 
.026 Synonymik. Hit 
homonymer. 
.03 Namnforskning. Hit 
egennamn.  
.031 Personnamn  
.032 Ortnamn  
.04 Dialektologi. Hit även 
språkgeografi. 
.042 Slang och talspråk 
.043 Yrkesspråk. Hit fackspråk. 
.045 Blandspråk (pidgin- och 

Dessa beteckningar kan 
användas under varje särskilt 
språk, varje språkfamilj samt 
under huvudsignat F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 03 Namnforskning och .04 
Dialektologi kan vid behov 
indelas ytterligare med 
geografiska tilläggsbeteckningar. 
 
 

F.03 Språkvetenskap: 
namnforskning 
 
Ff.04peaa Språkvetenskap: 
tyska: dialektologi: Sydafrika 
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kreolspråk) 
.047 Tvåspråkighet. Hit både 
individuell och samhällelig 
flerspråkighet. 
.05 Metrik och prosodi 
.06 Stilistik och textlingvistik 
.061 Stilistik 
.062 Språkriktighet 
.063 Retorik. Hit även muntlig 
framställning. 
.064 Textlingvistik 
.065 Översättning. Hit även 
maskinöversättning. 
.07 Ortografi, interpunktion och 
förkortningar. Hit akronymer. 
.074 Transkribering och 
translitterering 
.08 Epigrafik och papyrologi.  
.081 Epigrafik 
.082 Papyrologi  

 
Särskilda tilläggsbeteckningar 
Dessa beteckningar gäller endast för avdelning F. De kan användas under varje särskilt 
språk och i tillämpliga delar under varje språkgrupp samt på allmän språkvetenskap. 
Olika aspekter av ämnet språkvetenskap såsom grammatik, formlära och retorik kan 
uttryckas med dessa tilläggsbeteckningar. Några kan vidare indelas i mer specifika 
aspekter. Exempelvis kan .03 namnforskning indelas i .031 personnamn och .032 
ortnamn. Vid behov kan .03 och .04 delas upp ytterligare med geografiska tillägg. 
 
 
 
 
   tabell 18 
Namn på 
syntesmöjlighet i 
avdelning F 

Hur syntesmöjligheten 
används  

Exempel 

Allmänna tilläggsbeteckningar 
för form (parentestillägg): 
(k) kongress. Hit även rapporter 
till en kongress. 
(p) periodika 
(s) samlingsverk 
(t) tabeller 
(u) urkunder, lagar. Används 
mycket restriktivt. 
(x) lexikon. Används även för 
termlexikon och alfabetiskt 
ordnade uppslagsböcker. 
(y) kartor och bilder 
(ya) kartor (t. ex. kartböcker, 
inbundna kartor). 
(yb) bilder (t. ex. bilderböcker) 

Dessa tilläggsbeteckningar kan i 
princip användas på alla 
avdelningar. 
 
(k) används ej av 
forskningsbiblioteken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(yb) används ej för konstböcker. 

Fmd (x) Språkvetenskap: slaviska 
och baltiska språk: tjeckiska: 
lexikon 
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Allmänna tilläggsbeteckningar för form (parentestillägg) 
Dessa kan tillämpas på i princip alla avdelningar inom F samt inom alla övriga 
avdelningar i systemet. Parentestilläggen kan användas för att ge uttryck för olika typer 
av form såsom periodika och lexikon.  
 
 
 
 
   tabell 19 
Namn på 
syntesmöjlighet i 
avdelning F 

Hur syntesmöjligheten 
används  

Exempel 

Allmänna tilläggsbeteckningar 
för innehåll (kolontillägg): 
:a bibliografi 
:b forskning 
:f terminologi 
:oe juridik 
 
 
 
:bf  institutioner 
:d teori, filosofi 
:dd metodlära 
:do språkpsykologi 
:dofa barnspråk 
:k språkvetenskapens historia  
:oa språkssociologi 
:oi statistik 
:pu  databehandling 
:t matematisk lingvistik  
 
 

Dessa kolontillägg kan 
rekommenderas till allmän 
användning i systemet: :a, :b, :f 
och :oe.  
Kolontillägget :a används endast 
som dubbelklassificering. 
:b kan uppdelas geografiskt 
enligt modellen –c:b. 
 
:bf till och med :t är speciellt 
lämpade för F. 
 
Av de som är speciellt lämpade 
för F används dessa bara på 
huvudsignaturen F: :d, :dd, :do, 
:dofa, :pu och :t, medan :bf , :k, 
:oa och :oi kan användas på varje 
underavdelning av F.  
 
:k kan uppdelas geografiskt och 
kronologiskt. 

F:k Språkvetenskap: historia 
 
F:kc.46 Språkvetenskap: 
historia: Sverige: 1800-talet. 

 
Allmänna tilläggsbeteckningar för innehåll (kolontillägg) 
Dessa kolontillägg kan nyttjas på avdelning F samt på alla övriga avdelningar i 
systemet. De används för att uttrycka allmänna aspekter av innehåll som historia och 
statistik. Beteckningarna :bf till och med :t är speciellt lämpade för F och ett antal av 
dessa används enbart på huvudsignaturen F (se tabell ovan). Tilläggen :bf, :k, :oa och 
:oi kan däremot brukas på varje underavdelning av F. Gällande :k kan detta tillägg 
uppdelas geografiskt och/eller kronologiskt. Man hämtar då tillägg från avdelning N, 
avdelning K eller alternativt från grundtabellen för kronologiska tilläggsbeteckningar. 
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   tabell 20 
Namn på 
syntesmöjlighet i 
avdelning F 

Hur syntesmöjligheten 
används  

Exempel 

Allmänna geografiska 
tilläggsbeteckningar 
(strecktillägg) 
 
 
 

Dessa tillämpas ej på avdelning 
F med undantag för 
forskningsbibliotek där de kan 
användas överallt i schemat. Då 
ansluts tilläggen med ett 
bindestreck till signat. 

Exempel på tillämpning i 
avdelning F finns ej i upplagan. 

 
Allmänna geografiska tilläggsbe teckningar (strecktillägg) 
Normalt används de geografiska tilläggsbeteckningarna ej på avdelning F. I 
forskningsbibliotek kan de dock nyttjas överallt i hela schemat. Då hämtas tilläggen från 
avdelning N och ansluts till signat med ett bindestreck.  
 
 
 
    

tabell 21 
Namn på 
syntesmöjlighet i 
avdelning F 

Hur syntesmöjligheten 
används  

Exempel 

Övriga beteckningar med 
strecktillägg: 
 
-ak kelter 
-at romer 
-cs  samer 
-kf basker 
-oafh judar 
-oaj kurder 
-oas  syrianer 
-qat indianer i Nordamerika 
-qct indianer i Centralamerika 
-qdt indianer i Sydamerika 

Utöver de geografiska 
tilläggsbeteckningarna kan –ak 
till och med –qdt användas som 
strecktillägg.  
De ansluts med bindestreck till 
signat. 

Exempel på tillämpning i 
avdelning F finns ej i upplagan. 

 
Övriga beteckningar med strecktillägg 
Då de geografiska tilläggsbeteckningarna får användas kan även följande beteckningar 
för olika folkgrupper användas som strecktillägg: -ak kelter till och med –qdt indianer i 
Sydamerika (se tabell). Precis som de geografiska tilläggen ansluts dessa tillägg med ett 
bindestreck till signat.  
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tabell 22 
Namn på 
syntesmöjlighet i 
avdelning F 

Hur syntesmöjligheten 
används  

Exempel 

Språkliga tilläggsbeteckningar 
(likhetsteckentillägg) 

Dessa kan användas på samtliga 
avdelningar i systemet och 
ansluts med ett likhetstecken. 

Fma.01=mc Språkvetenskap: 
ryska: grammatik: polska 

 
Språkliga tilläggsbeteckningar (likhetsteckentillägg) 
De språkliga tilläggsbeteckningarna kan brukas på alla avdelningar i hela systemet för 
att ange vilket språk ett dokument är skrivet på. Tilläggen hämtas från avdelning F och 
ansluts med likhetstecken. I folkbibliotek gäller att likhetsteckentillägg ej tillämpas när 
språket i fråga är svenska, danska, norska, engelska, tyska eller franska, utom när så 
anges i huvudtabellen. 
 
 
 
 
   tabell 23 
Namn på 
syntesmöjlighet i 
avdelning F 

Hur syntesmöjligheten 
används  

Exempel 

Kronologiska 
tilläggsbeteckningar 
(tidstillägg): 
.2 Forntiden 
.3 Medeltiden 
.4 Nya tiden 
.46 1800-talet 
.5 1900-talet 
.51 1914-1918 Första 
världskriget 
.52 1918-1939 
Mellankrigstiden 
.54 1939-1945 Andra 
världskriget 
.55 1955- 
.58 1980- 
.59 1990- 
.6 2000- 

Tidstilläggen består av 
siffra/siffror som ansluts med 
punkt. På avdelningen F används 
tidstilläggen endast med :k. Vid 
behov av specifikare indelning 
än grundschemat kan 
tidstilläggen hämtas från 
tillämpliga delar i avdelning K.  

F:kc.46 Språkvetenskap: historia: 
Sverige: 1800-talet 

 
 
Kronologiska tilläggsbeteckningar (tidstillägg) 
För att visa tidsaspekter använder man sig av en siffra eller flera som ansluts med punkt. 
Dessa tidstillägg används endast med :k. Om man behöver ge uttryck för en mer 
specifik tidsaspekt än vad grundschemat ger, hämtar man tillägg från lämpliga delar i  
avdelning K. 
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tabell 24 
Namn på 
syntesmöjlighet i 
avdelning F 

Hur syntesmöjligheten 
används  

Exempel 

Tilläggsbeteckningar för 
monografier (z-tillägg): 
 
z  
zf övriga kategorier 
 

Z-tillägg för ort kan uttryckas 
efter geografisk utbyggnad på 
Fc.03 och Fc.04. 
 
 
För övrigt används z-tillägg 
endast i forsknings- och 
specialbibliotek. Monografiskt-
alfabetiskt ordnade grupper kan 
då betecknas med bokstaven z 
direkt ansluten till signat följt av 
mellanslag och ämnesord i 
klartext.  
 
I forsknings- och specialbibliotek 
kan z-tillägg även användas för 
att uttrycka enskilda författares 
språk och konkordanser till 
enskilda författares verk. 
Bokstäverna zf (övriga 
kategorier) kan användas för att 
uttrycka anonyma verks språk. 

Fc.04cbz Forsa Språkvetenskap: 
svenska: dialektologi: Sverige: 
Götaland: särskild ort: Forsa 
 
 
Fez Shakespeare, W. 
Språkvetenskap: engelska: 
särskild författare: 
Shakespeare, W. 
 
 
 
 
 
Ffbzf Gudrun  Språkvetenskap: 
tyska: medelhögtyska: anonyma 
verk: Gudrun 

 
Tilläggsbeteckningar för monografier (z-tillägg) 
På Fc.03 och Fc.04 kan z-tillägg nyttjas efter den geografiska indelningen för att ge 
uttryck för speciella orter. I övriga fall är det endast forsknings- och specialbibliotek 
som använder sig av tilläggsbeteckningar för monografier. Dessa tillämpas genom att 
ansluta bokstaven z direkt till signat följt av mellanslag och ett ord i klartext. Även 
enskilda författares språk och konkordanser1 till enskilda författares verk kan uttryckas 
med z-tillägg. För att uttrycka anonyma verks språk används zf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 En konkordans är en alfabetisk förteckning över alla ställen i en skrift där samma uttryck eller 
besläktade idéer förekommer (Konkordans 1985, s. 128). 
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   tabell 25 
Namn på syntesmöjlighet i 
avdelning F 

Hur syntesmöjligheten 
används  

Exempel 

Tilläggsbeteckningar för 
medier: 
 
/B Bilder. Hit endast lösa 
bilder. 
/BB Bildband 
/BD Diabilder (smådia) 
/BO Originalkonst  
/BP Planscher 
/BS Stordia 
/D Elektroniska resurser 
(maskinläsbara datafiler) 
/DA Direktåtkomst, flyttbara, 
permanenta minnen (chip 
cartridges, PC cards) 
/DB Direktåtkomst, diskett. Hit 
”diskettböcker”. 
/DC Direktåtkomst, optisk 
skiva. Hit CD-rom. 
/DD Direktåtkomst, kassettband 
/DE Direktåtkomst, 
magnetband 
/DO Interaktivt multimedium i 
direktåtkomst 
/DR Fjärråtkomst 
/F Föremål 
/H Handskrifter 
/K Kartor in plano. Hit endast 
lösa kartor. 
/KS Sjökort 
/KV Väggkartor 
/L Ljudupptagningar 
/LC CD. Hit bl a CD-A. 
/LG Grammofonskivor 
/LK Ljudkassetter 
/LS Ljudspolar 
/M Mikroformer 
/MF Mikrofiche, mikrokort 
/MM Mikrofilm 
/O Kombinerat material, dvs 
”objekt som består av två eller 
flera slags material” 
/V Video- och filminspelningar 
/VC DVD-video 
/VG Videoskivor 
/VK Videokassetter 
/VS Videospolar  

Dessa beteckningar placeras sist i 
signat eller före beteckningar för 
målgrupper om sådana också 
förekommer i signat. 

Exempel på tillämpning i 
avdelning F finns ej i upplagan. 

 
Tilläggsbeteckningar för medier 
Dessa tilläggsbeteckningar uttrycks med ett snedstreck samt en eller två versaler och 
används för att uttrycka ett dokuments speciella medium, det vill säga vilken typ av 
form ett dokument har. Det kan röra sig om ljudkassetter, handskrifter eller diabilder. 
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Beteckningarna för medier placeras sist i signat. Om beteckningar för målgrupper 
förekommer är det emellertid dessa som står allra sist. 
 
 
 
 
   tabell 26 

Namn på syntesmöjlighet i 
avdelning F 

Hur syntesmöjligheten 
används  

Exempel 

Tilläggsbeteckningar för enbart 
målgrupper: 
,u för barn och ungdom 
,y läroböcker 

Dessa beteckningar placeras sist i 
signat. 
 
Beteckningen ,y används lokalt 
för bibliotek som så önskar, men 
används ej vid central 
klassificering. Signat kan byggas  
ut efter ,y med särskilda 
tilläggsbeteckningar hämtade 
från avdelning E (Uppfostran och 
undervisning) 

Foc.01,y.03 Språkvetenskap: 
latin: grammatik: lär oböcker: 
gymnasieskolan 

 
Tilläggsbeteckningar för enbart målgrupper 
För att visa vilka speciella målgrupper ett dokument riktar sig till, lägger man till 
beteckningar för dessa sist i signat. När det gäller beteckningen ,y kan den användas för 
de bibliotek som önskar, men vid central klassificering tas den ej med. 
 
 
 
 
   tabell 27 

Namn på syntesmöjlighet i 
avdelning F 

Hur syntesmöjligheten 
används  

Exempel 

Tilläggsbeteckningar för både 
medier och målgrupper: 
/P Punktskrift 
/T Talböcker 
/TC Talböcker på CD, DAISY-
talböcker på CD-R 
/TD Elektroniska resurser 
(maskinläsbara datafiler) Hit 
”diskettböcker” för 
synhandikappade. 
/TK Talböcker på kassett 
/TS Talböcker på spole 
 

Med dessa beteckningar kan man 
ge uttryck för både media och 
målgrupp. 

Exempel på tillämp ning i 
avdelning F finns ej i upplagan. 

 
Tilläggsbeteckningar för både medier och målgrupper 
Har man behov av att samtidigt uttrycka både den form ett dokument har och den 
målgrupp det är avsett för, finns tillägg som betecknar båda dessa aspekter. 
Beteckningarna visar att den avsedda målgruppen här utgör människor med handikapp 
av olika slag, såsom synhandikappade. 
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6.2 Har syntesmöjligheterna i avdelning F förändrats genom de 
valda upplagorna, och i så fall hur? 
 
För att besvara denna andra frågeställning jämför vi här de olika upplagorna med 
varandra utifrån de resultat vi har fått vid besvarandet av den första frågeställningen. Vi 
undersöker om avdelningen har förändrats med avseende på syntesmöjligheter och i så 
fall på vilket sätt. När vi beskriver om och i så fall hur syntesmöjligheterna har 
förändrats redovisar vi oftast inte alla exempel utan väljer att ta upp enstaka sådana för 
att undvika alltför långa uppräkningar. För övrigt hänvisas till tabellerna under den 
första frågeställningen i avsnitt 6.1. 
 
Resultaten som presenteras nedan är hämtade från den första, den fjärde och den sjunde 
upplagan av SAB (samma sidor som anges under frågeställningen i avsnitt 6.1) samt 
från Klassifikationssystem för svenska bibliotek: Ändringar och tillämpningar som finns 
på Kungliga bibliotekets hemsida.  
 
Redan i första upplagan finns enligt vår bedömning sex olika typer av syntesmöjligheter 
som kan användas på avdelning F. Dessa är analoga uppdelningar utifrån svenska och 
engelska, tillägg för läroböcker i nutida språk, parentessignaturer, böcker för barn och 
ungdom, böcker av större format och referenslitteratur (se tabell 1-6). Dessa kan 
användas för att uttrycka å ena sidan dokuments innehåll och å andra sidan dokuments 
form. När det gäller innehåll kan olika innehållsliga aspekter läggas till för att upplysa 
om ett dokument handlar om till exempel grammatik eller om rättskrivning (se tabell 2). 
Olika historiska eller dialektala aspekter av språkvetenskap kan också ges uttryck för 
genom de analoga uppdelningarna i den första upplagan. För att uttrycka i vilken form 
ett dokument är beskaffat finns möjlighet att lägga till ett f till signat. Med detta visar 
man att ett verk är av ett större format, och man kan på så sätt samla sådana dokument 
på en plats. Vill man visa att det rör sig om lexikon, föreningar, kongresser, periodiska 
skrifter eller samlingar finns möjlighet till detta genom parentessignaturer. Det tillägg 
som finns för målgrupper är endast u som visar att det handlar om litteratur för barn och 
ungdom. 
 
I den fjärde upplagan är antalet syntesmöjligheter fler än i den första upplagan. Vi har 
här enligt vår tolkning funnit nio olika slags kategorier av syntesmöjligheter (se tabell 7-
15). De två kategorierna analoga uppdelningar och parentessignaturer finns sedan 
tidigare i den första upplagan, men följande kategorier är nytillkomna: särskilda 
tilläggsbeteckningar och allmänna tilläggsbeteckningar som kolonsignaturer, 
geografiska tilläggsbeteckningar, språkliga tilläggsbeteckningar, kronologiska 
tilläggsbeteckningar, tilläggsbeteckningar för monografier samt särskilda avdelningar. 
Jämfört med i den första upplagan ser vi här nya möjligheter att uttrycka olika aspekter 
av själva ämnet språkvetenskap, vilket kan göras med de särskilda 
tilläggsbeteckningarna som finns i denna upplaga (se tabell 8). I upplagan upplyses det 
om att dessa kan fogas till lämpliga underavdelningar inom F samt även till 
huvudsignat. I och med att de särskilda tilläggsbeteckningarna inte finns i 1921 års 
upplaga kan inte sådana innehållsliga aspekter av språkvetenskap uttryckas där. 
Aspekterna fonetik, retorik och metrik är dock möjliga att uttrycka i den första 
upplagan. Men de finns då inte som tilläggsbeteckningar utan utgörs av 
underavdelningar med en fast plats i systemet. Genom att fone tik, retorik och metrik nu 
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blivit tilläggsbeteckningar i den fjärde upplagan kan dessa kopplas till språkvetenskap 
och till olika språkgrupper/språk inom F. Detta ger fler valmöjligheter och större 
flexibilitet när det gäller syntes, eftersom aspekterna fonetik, retorik och metrik nu ej 
har fasta platser i avdelningen (se tabell 8). 
 
Det går vidare att beteckna ett dokuments form på flera olika sätt i den fjärde upplagan 
jämfört med de möjligheter för detta som finns i första upplagan. Detta kan göras med 
hjälp av det som i fjärde upplagan benämns allmänna tilläggsbeteckningar för form eller 
parentessignaturer. Man kan visa att dokument utgörs av kongresstryck, periodica, 
samlingsverk, tabeller, urkunder, lexikon samt kartor och bilder.  
 
Principen att använda sig av analoga uppdelningar som i den första upplagan finns kvar, 
men nu är det bara engelska som språken delas efter och ej som förut både svenska och 
engelska. Engelska har fler historiska indelningsgrunder än svenska (tre respektive två), 
så att använda sig av engelska ger fler möjligheter att beteckna historiska aspekter av ett 
språkvetenskapligt ämne. En annan skillnad är att dialekter, som i den första upplagan 
delades in analogt, har blivit en särskild tilläggsbeteckning i den fjärde upplagan.  
 
Nu går det också att genom kolonsignaturerna ge uttryck för olika mer allmänna 
aspekter av språkvetenskap, sådana aspekter som även kan användas på alla ämnen i 
systemet och inte bara på F, såsom juridik och historia (se tabell 10).  
 
Ännu en nyhet för avdelning F är möjligheten att foga till ett geografiskt tillägg för att 
uttrycka ett ämnes rumsaspekt. Andra nyheter är språkliga tilläggsbeteckningar, 
kronologiska tilläggsbeteckningar samt tilläggsbeteckningar för monografier (se tabell 
11-14). Tillägget för målgruppen barn och ungdom är detsamma som i den första 
upplagan. Emellertid finns det i denna upplaga striktare anvisningar att det i sådana fall 
endast gäller bildandet av särskilda avdelningar. Detta utgör en begränsning jämfört 
med i den första upplagan där man kunde använda tillägget för att antingen uppdela 
barn- och ungdomslitteratur på olika fack eller för att hålla samman dessa på samma 
plats (jämför tabell 4 & 15). Nu kan också särskilda avdelningar bildas för litteratur om 
hembygden genom att lägga till a i början av signat. 
 
En hel del förändringar har kommit till stånd i den sjunde upplagan jämfört med i de två 
tidigare som vi har undersökt. Överlag har antalet syntesmöjligheter blivit allt flera 
genom ett större antal av olika typer av tilläggsbeteckningar. Vi har funnit tolv olika 
kategorier av syntesmöjligheter i denna upplaga. Dessutom finns fler varianter av 
syntesmöjligheter inom varje kategori jämfört med i den fjärde upplagan (se tabell 16-
27). För att förtydliga vad vi menar med varianter av syntesmöjligheter, kan nämnas att 
de särskilda tilläggsbeteckningarna i den fjärde upplagan är 17 medan de är 32 i den 
sjunde upplagan (jämför tabell 8 & 17). 
 
De kategorier som finns både i den fjärde och i den sjunde upplagan är analoga 
uppdelningar, särskilda tilläggsbeteckningar, parentestillägg, kolontillägg, geografiska 
beteckningar, språkliga beteckningar, kronologiska beteckningar samt beteckningar för 
monografier. Nytillkomna kategorier i den sjunde upplagan är beteckningar för olika 
folkgrupper, beteckningar för medier, fler målgrupper (förutom barn och ungdom som 
finns även i de tidigare upplagorna) samt beteckningar för både medium och målgrupp. 
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Däremot har möjligheterna till syntes blivit färre i de analoga uppdelningarna där de 
språkhis toriska indelningsgrunderna reducerats från tre till två (jämför tabell 7 & 16). 
Även när det gäller de geografiska tilläggsbeteckningarna, har dessa i avdelning F 
begränsats till att endast användas på forskningsbibliotek. Vidare kan endast 
forskningsbibliotek använda sig av strecktillägg för att beteckna olika folkgrupper (se 
tabell 21). Dessa strecktillägg som nu finns för folkgrupper finns inte i de två andra 
upplagorna. Även tilläggsbeteckningarna för monografier har i denna upplaga minskat i 
antal och begränsats till att användas av forsknings- och specialbibliotek (se tabell 14 & 
24).  
 
Kolontilläggen har utökats i antal i den sjunde upplagan jämfört med i den fjärde 
upplagan (14 respektive 8) och de som anses vara speciellt lämpade för F finns listade i 
avdelningen. Man kan se explicitare tillämpningsanvisningar för kolontilläggens 
användning i den sjunde upplagan såsom anvisningen att sex av dem bara får användas 
på huvudsignaturen F. Detta gäller exempelvis för :dd (metodlära) (se tabell 19). 
 
De särskilda tilläggsbeteckningarna har i den senaste upplagan blivit talrikare och mer 
specifika genom att flera undergrupper har bildats. Tillägget .06 (stilistik och 
textlingvistik) har nu de fem undergrupperna: stilistik, språkriktighet, retorik, 
textlingvistik och översättning. I den fjärde upplagan finns inga underavdelningar till 
.06. Gällande de särskilda tilläggen för namnforskning och dialektologi kan dessa nu 
indelas vidare med geografiska tillägg, vilket inte var möjligt i den fjärde upplagan 
(jämför tabell 8 & 17). De allmänna tilläggsbeteckningarna för form har utökats genom 
att tillägg för kartor och bildmaterial nu har indelats i tre olika tillägg. Det finns 
möjlighet att ge uttryck för kartor och bilder samtidigt eller att visa dessa aspekter var 
för sig (se tabell 18). 
 
Grundschemat för de kronologiska tilläggsbeteckningarna har utökats från fem till tolv 
tidstillägg och specifikare tidsperioder kan nu uttryckas med grundschemat. En 
restriktion som tillkommit är att nu får de kronologiska beteckningarna endast användas 
tillsammans med :k till skillnad från i den fjärde upplagan där inga restriktioner om 
detta uttrycks explicit (jämför tabell 13 & 23). 
 
De språkliga tilläggsbeteckningarna ser likadana ut i den sjunde upplagan som de gör i 
den fjärde upplagan. Emellertid finns i den sjunde upplagan anvisningar för när de kan 
användas, vilket inte finns i den fjärde upplagan. För språken svenska, danska, norska, 
engelska, tyska och franska används ej likhetsteckentillägg utom när så anges i 
huvudtabellen. 
 
Något som är nytt för den senaste upplagan är ett stort antal tilläggsbeteckningar för 
enbart medier såsom ljudkassetter eller CD-skivor. Det finns nu 33 olika möjligheter att 
visa den typ av material ett dokument består av (se tabell 25). För att visa att dokument 
riktar sig till en speciell målgrupp, kan man som i den fjärde upplagan göra detta genom 
att foga till en beteckning som visar att dokumentet riktar sig till barn och ungdom eller 
att det utgörs av en lärobok. Vidare kan man i den sjunde och senaste upplagan 
kombinera aspekterna medium och målgrupp genom beteckningar som /TD, vilket 
betyder att det rör sig om diskettböcker för synhandikappade (se tabell 27). 
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6.2.1 Sammanfattande kommentarer 
Avslutningsvis kan sägas att om man ser på avdelning F rent kvantitativt, är det tydligt 
att F har ökat i omfång genom de tre upplagorna. Syntesmöjligheterna har förändrats 
från den första till den senaste upplagan och man kan se att de syntesmöjligheter som 
finns genom upplagorna mestadels utgörs av olika typer av tilläggsbeteckningar. Fastän 
en del begränsningar har kommit till stånd angående valmöjligheterna vid tillämpning 
av syntes, har syntesmöjligheterna ändå överlag blivit många fler. Enligt vår indelning 
är de olika kategorierna av syntesmöjligheter dubbelt så många i den senaste upplagan 
jämfört med i den första (12 respektive 6). Idag kan flera aspekter av ett dokuments 
innehåll uttryckas än vad som var möjligt i den första upplagan delvis genom särskilda 
tilläggsbeteckningar som bara gäller för F och delvis genom allmänna 
tilläggsbeteckningar. Vi tycker oss se en mer systematiserad helhet med både allmänna 
och särskilda tilläggsbeteckningar i den senaste upplagan av SAB, jämfört med i den 
första upplagan där det endast finns några enstaka beteckningar.  
 
Några särskilda tilläggsbeteckningar finns inte överhuvudtaget i den första upplagan, 
men idag finns 32 olika särskilda beteckningar som kan brukas för att ange innehållsliga 
aspekter av språkvetenskap. Detta kan även anges med kolontilläggen (se tabell 19), 
vilka inte heller finns i den första upplagan. Med hjälp av geografiska, kronologiska och 
språkliga tilläggsbeteckningar kan man i den senaste upplagan beteckna ett ämnes rums- 
och tidsaspekt samt vilket språk ett dokument är författat på. Dessa möjligheter finns 
inte alls i den första upplagan. Inte heller z-tilläggen, som kan användas för att uttrycka 
en monografiserie, finns i den första upplagan.  
 
Det finns även fler olika syntesmöjligheter för att uttrycka ett dokuments form i den 
senaste upplagan. Detta kan göras genom parentestilläggen. Dessa finns visserligen i 
alla tre upplagorna men idag är de nio till antalet medan de är fem i den första upplagan. 
Vidare finns i den senaste upplagan 33 olika tillägg som genom syntes kan användas för 
att beteckna ett dokuments medium (se tabell 25). I de två tidigare upplagorna som vi 
har undersökt finns inga möjligheter att göra detta. Det enda undantaget är att man i den 
första upplagan kan ge uttryck för om böcker är av större format. 
 
Dessutom finns det idag större möjlighet att genom syntes ge uttryck för ett dokuments 
tänkta målgrupp. I alla tre upplagor finns möjligheten att genom tillägg uttrycka 
målgruppen barn och ungdom, men i den senaste upplagan finns också möjlighet att 
samtidigt beteckna både medium och målgrupp med ett tillägg (se tabell 27).  
 
Sammanfattningsvis finner vi här att det sätt som syntesmöjligheterna i avdelning F har 
förändrats på är att idag kan många fler aspekter av ett dokuments innehåll, form, 
medium och målgrupp uttryckas med hjälp av syntes än vad som är möjligt i både den 
första och den fjärde upplagan av SAB. Som vi har beskrivit ovan så är möjligheterna 
till syntes i avdelning F större i den fjärde upplagan än i den första upplagan, men i den 
senaste upplagan har möjligheterna utökats ytterligare. 
 
 
 
 



 

47 

6.3 Har strukturen i avdelning F förändrats genom de valda 
upplagorna, och i så fall hur?  
 
Vi undersöker strukturen utifrån följande aspekter: 

• hierarki  
• enumerativ/facetterad  
• citeringsordning och fileringsordning 

 
För att besvara denna tredje och sista frågeställning jämför vi i det följande de olika 
upplagorna med varandra med avseende på de ovan nämnda aspekterna av struktur. Vi 
undersöker här om strukturen i avdelning F har förändrats och i så fall på vilket sätt. När 
vi undersöker om avdelningen har förändrats mot att bli mer enumerativ eller mer 
facetterad utgår vi delvis från Ranganathans gradering, vilken finns beskriven i 
teoriavsnittet. I samband med detta gör vi också våra egna bedömningar där vi utgår 
från det som sägs av Benito, Berntsson och Buchanan i avsnitt 2.1.1, beträffande deras 
beskrivningar av enumerativa och facetterade system. Som redogjorts för i avsnittet 
räknas ju ämnen upp och har en fastställd plats i enumerativa system enligt Benito. 
Vidare påpekar Berntsson att enumerativa system ofta är hierarkiska med specifikare 
ämnen under mer generella sådana. I facetterade system däremot framhåller Buchanan 
att olika aspekter, eller facetter, av ett ämne kombineras för att genom syntes bilda 
sammansatta ämnen.  
 
Nedanstående resultat är hämtade från den första, den fjärde och den sjunde upplagan av 
SAB (samma sidor som anges under frågeställningen i avsnitt 6.1) samt från 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek: Ändringar och tillämpningar som finns på 
Kungliga bibliotekets hemsida. 
  
Strukturen i avdelning F är relativt övergripande i den första upplagan i och med att 
klassen är grovt indelad. Den är av hierarkisk karaktär där smalare ämnen inordnas 
under bredare. Således inordnas fornsvenska (Fca) under svenska (Fc). För att undvika 
alltför långa signa, frångår man ibland denna princip i och med användandet av så 
kallade sveprubriker, vilka i den första upplagan kallas samordning. Som exempel på 
detta finns engelska (Fe) som egentligen är underordnat indoeuropeiska (Fa) men detta 
visas ej med signat. Utan sveprubriker gör vi antagandet att Fe skulle ha haft Fae som 
signum. 
 
Avdelningen är övervägande enumerativt uppbyggd i och med att språken räknas upp 
och har en fast plats. Enligt Ranganathans skala har ett nästan-enumerativt system några 
få listor med tilläggsbeteckningar. Den första upplagan av SAB består endast av ett fåtal 
tilläggsbeteckningar, vilka nästan bara utgörs av några parentessignaturer. Enligt vad vi 
kan se utifrån Ranganathans kriterier räknas avdelning F i denna upplaga som 
någonstans emellan en rent enumerativ avdelning och en nästan-enumerativ sådan. Vi 
väljer också att se denna avdelning på detta sätt och grundar denna bedömning på att det 
enligt vår tolkning inte ens finns några få listor med tilläggsbeteckningar utan endast 
enstaka beteckningar (se tabell 2-6).  
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Angående vilken citeringsordning som bör gälla, finns endast ett fåtal spridda regler för 
det i upplagan. Genom de exempel som finns inom avdelningen kan vi se att 
tilläggsbeteckningarna för läroböcker i nutida språk och parentessignaturerna placeras 
sist i signat. Beträffande referenslitteratur, böcker av större format samt böcker för barn 
och ungdom uttrycks de med ett tillägg som placeras före signat.  
 
Den anvisning som finns när det gäller fileringsordning är att avdelningar med 
parentessignaturer placeras före andra avdelningar på samma nivå. I övrigt finns inga 
exempel eller anvisningar angående fileringsordning i den första upplagan. 
 
I den fjärde upplagan är strukturen i F mer finindelad jämfört med i den första då fler 
språk och olika varianter av språk har tillkommit i den senare upplagan. Exempel på det 
sistnämnda är engelska (Fe) som nu även kan delas in i amerikansk och australisk 
engelska (Feq respektive Fer). Klassen är fortfarande hierarkiskt indelad med undantag 
för de sveprubriker vi ser, som till exempel italienska (Fi) som egentligen är 
underordnad romanska språk (Fh). Utan sveprubrik förmodar vi att Fi skulle ha Fhi som 
signum. I denna upplaga omnämns ej användandet av sveprubriker eller anledningen till 
detta, vilket görs i den första upplagan. 
 
Avdelningen är fortfarande övervägande enumerativt uppbyggd med bestämda platser 
för språken. Emellertid finns nu både allmänna och särskilda tilläggsbeteckninga r, vilka 
dock är begränsade i omfattning jämfört med de allmänna och särskilda beteckningarna 
i den sjunde upplagan. Utifrån Ranganathans gradering räknas ett system med både 
allmänna och särskilda beteckningar som nästan-facetterat. Vi väljer likväl att betrakta F 
i denna upplaga som ett nästan-enumerativt schema. Skälet till detta är att avdelningen 
fortfarande är hierarkisk, att språken räknas upp samt att tilläggsbeteckningarna är 
begränsade i antal (8 kategorier).  
 
Angående citeringsordning finns i den fjärde upplagan inte heller några tydliga regler 
för denna. Utifrån tabellerna 7-15 i avsnitt 6.1.2 ser vi att alla tilläggsbeteckningar 
placeras sist i signat, förutom de tre tillägg som finns för att beteckna särskilda 
avdelningar. Dessa placeras i början av signat.  
 
För fileringsordningen, bortsett från den korta uppställningen nedan, finns inga tydliga 
förklarande regler utan endast anvisningar genom exempel. Man kan utläsa i 
uppställningen nedan att parenteser fileras före enkla beteckningar, vilka i sin tur fileras 
före kolon och så vidare. 
 

( ) parentes 
[enkelbeteckning] 
: kolon 
.01/.09 punkt 
 .1/.5 punkt 
- bindestreck 
= likhetstecken 

 
I den sjunde och senaste upplagan har avdelningen en mer finindelad struktur än den i 
den fjärde upplagan. I denna upplaga ser man en ytterligare ökning av antalet språk och 
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varianter av språk. Under turkiska språk (Fut) har det tillkommit ett flertal nya 
underavdelningar, så som turkmeniska (Futm) och tatariska (Futn). Exempel på olika 
varianter av språk är asiatisk engelska (Feo) och afrikansk engelska (Fep), vilka inte 
finns i den fjärde upplagan. Under övriga språk (Fx) finns i den sjunde upplagan 70 
underavdelningar, medan det i den fjärde upplagan endast finns 29 sådana. Den första 
upplagan har inga underavdelningar till övriga språk (Fx). 
 
Även i den sjunde upplagan är avdelning F hierarkiskt indelad förutom under de 
sveprubriker som finns. Till skillnad från i den fjärde upplagan förklaras här i upplagans 
inledande text innebörden av begreppet sveprubrik och varför man valt att använda sig 
av sådana. I inledningen förklaras att sveprubriker tillämpas för att markera över- och 
underordning för avdelningar som samordnats. Avsikten med detta är att markera vilka 
avdelningar som hierarkiskt sorterar under ett begrepp när detta inte framgår av 
beteckningen. Skälet till att använda sig av sveprubriker är att man vill undvika långa 
signa. 
 
I den senaste upplagan har antalet allmänna och särskilda tilläggsbeteckningar ökat 
jämfört med i de två tidigare upplagorna. Likväl är språken uppräknade så avdelningen 
är fortfarande av en enumerativ karaktär. Utifrån Ranganathans kriterier består ett 
nästan-facetterat system av ett schema där de flesta ämnen räknas upp. I ett sådant 
schema finns även allmänna och särskilda tilläggsbeteckningar. Enligt hans skala är 
avdelning F i SAB-systemet i denna upplaga ett nästan-facetterat sådant. Vi väljer dock 
att betrakta avdelningen i denna upplaga som huvudsakligen nästan-enumerativ, fast 
med ett allt större inslag av facetter. Detta ger då fler syntesmöjligheter. Att vi betraktar 
avdelningen som mer enumerativ än facetterad grundar sig i att språken räknas upp och 
har sin egen plats i tabellen vilket är ett utmärkande drag för enumerativa scheman. 
 
För citeringsordning finns inga allmänna och övergripande regler samlade på en plats. 
Spridda anvisningar finns likväl i den inledande texten för respektive 
tilläggsbeteckning. När det gäller till exempel de språkliga tilläggsbeteckningarna 
placeras dessa sist eller näst sist då beteckninga r för media och målgrupp används i 
signat. I de exempel som finns i avdelning F ser vi att särskilda tilläggsbeteckningar 
citeras före allmänna tilläggsbeteckningar såsom Fma.01=mc. Här kommer det särskilda 
tillägget .01 före det allmänna språkliga tillägget =mc. Alla tillägg placeras nu i slutet 
av signat till skillnad från i de två tidigare upplagorna då några tillägg placeras före. 
 
I den senaste upplagan finns det tydligare anvisningar för fileringsordningen än vad det 
finns i de två tidigare. I den första finns det inga anvisningar alls för detta. Nu finns det 
förutom en tabell även en kortare förklarande text som beskriver hur tabellen ska tydas. 
Tabellen läses på samma sätt som alfabetet vid alfabetisering. Tecken som är högre upp 
i tabellen sorteras före tecken som är längre ned. Blank i tabellen betyder att inget 
tilläggstecken finns. 
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( ) parentes  
blank 
, komma 
/ snedstreck 
= likhetstecken 
: kolon 
. punkt 
- bindestreck 
z gäller endast som z-
tillägg på avd. N, samt som 
tillägg till strecktillägg 
A--Ö 
0--9 

 
 
 
6.3.1 Sammanfattande kommentarer 
Avslutningsvis summerar vi nedan de förändringar som har skett gällande de olika 
aspekterna av strukturen. Man kan se att strukturen i avdelning F har förändrats genom 
de tre upplagorna. Sveprubrikerna har ökat i antal, vilket kanske inte är så oväntat då 
hela avdelning F har ökat i omfattning när det gäller antal språk. Informationen om 
varför och på vilket sätt sveprubriker används har dessutom blivit tydligare. När det 
gäller huruvida avdelningen har förändrats med avseende på om den är enumerativ eller 
facetterad, har den blivit mer facetterad. Enligt Ranganathans skala har avdelningen 
utvecklats från att ha varit nästan-enumerativ till att bli nästan-facetterad. Vi väljer 
emellertid att se det som att avdelningen har gått från att ha varit så gott som rent 
enumerativ till att bli ett övervägande nästan-enumerativt schema, fastän med många 
fler syntesmöjligheter. Enligt vår bedömning grundar sig detta i att avdelningen 
fortfarande till största delen är hierarkisk samt av en uppräknande natur, vilket är 
karaktäristiskt för enumerativa system enligt Benito och Berntsson. Dock finns ett allt 
större inslag av olika slags facetter. Våra kriterier för huruvida ett system ska räknas 
som facetterat eller ej skiljer sig något från Ranganathans kriterier. Vi har valt att 
använda oss av striktare kriterier än de som Ranganathan har för huruvida ett system ska 
räknas som facetterat eller ej. Ett facetterat system är enligt vår bedömning ett schema 
där ämnen ej räknas upp utan istället bryts ner i mindre aspekter eller facetter, vilka 
sedan kan kombineras. Som Buchanan poängterar går processen i facetterade scheman 
ut på att foga ihop facetter genom syntes. Vi har således velat utgå från flera och mer 
nytillkomna källor, vilka kanske har lite annorlunda och mer moderna definitioner av 
enumerativa och facetterade system än vad Ranganathan har. Oavsett vems eller vilkas 
kriterier man väljer att utgå ifrån, kan det ändå konstateras att avdelning F i SAB-
systemet har blivit mer facetterad. Likväl har avdelningen behållit sin hierarkiska 
indelning genom upplagorna. 
 
Inga övergripande regler för citeringsordning samlade på en plats finns i någon av 
upplagorna, dock finns det i den första och den fjärde upplagan anvisningar för hur 
vissa av tilläggsbeteckningarna ska placeras. I den sjunde upplagan finns anvisningar i 
anslutning till varje tilläggsbeteckning. Om man studerar de exempel som finns kan 
man få indikationer på hur citeringsordningen ser ut. I den första och i den fjärde 
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upplagan placeras vissa av tilläggsbeteckningarna före signat men i den senaste placeras 
nu alla beteckningar i slutet av signat. För övrigt verkar inga större förändringar ha 
kommit till stånd angående citeringsordningen. Beträffande fileringsordning finns 
endast en anvisning för hur parentessignaturer fileras i den första upplagan. I den fjärde 
och i den senaste upplagan finns en fileringstabell som visar hur dokument ska fileras. I 
den senaste upplagan finns även en kortare förklarande text om fileringsordningen. Inga 
genomgripande förändringar har gjorts gällande fileringen. Exempel på en förändring 
som har genomförts är att likhetstecken nu fileras före kolon. 
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7. Diskussion 

 
Nedan diskuteras problemformuleringens syfte och frågeställningar samt metod och 
resultat. Vi diskuterar även vår studies relevans för ämnesområdet samt ger förslag till 
fortsatt forskning. 
 

7.1 Frågeställningarnas utformning 
 
Vårt syfte med denna uppsats har varit att undersöka hur utvecklingen av SAB-
systemets syntesmöjligheter och struktur har sett ut i avdelning F. Vi har valt att 
precisera detta genom följande frågeställningar: 
 

• Hur ser syntesmöjligheterna i avdelning F ut i de tre olika upplagorna? 
• Har syntesmöjligheterna i avdelning F förändrats genom de valda upplagorna, 

och i så fall hur?  
• Har strukturen i avdelning F förändrats genom de valda upplagorna, och i så fall 

hur? Vi undersöker strukturen utifrån följande aspekter: hierarki, 
enumerativ/facetterad och citeringsordning och fileringsordning. 

 
I den första frågeställningen har vi räknat upp de syntesmöjligheter vi funnit i 
avdelningen F i de valda upplagorna. Vi har valt att ta med denna frågeställning 
eftersom den har utgjort en grund för att besvara den andra frågeställningen. Den första 
frågeställningen är beskrivande och inte av en lika uttolkande karaktär som de två 
senare är. Det har därför varit lättare att hålla ett mer sakligt förhållningssätt vid 
besvarandet av denna frågeställning. Vi har fokuserat på det som har stått i de olika 
upplagorna. Trots detta går det inte att komma ifrån att tolkande inslag ändå finns 
eftersom vår förförståelse påverkar hur vi ser på olika data. Man kan ha olika tolkningar 
och definitioner av begrepp beroende på den förförståelse man har. Vi har försökt visa 
medvetenhet om detta och har därför använt oss av våra valda definitioner för att visa 
vad vi har menat med begrepp som syntesmöjligheter och struktur.  
 
Den andra frågeställningen kan tyckas vara relativt lik den första men vi anser att den 
kompletterar den första frågeställningen eftersom den är inriktad på att visa de 
förändringar som har kommit till stånd. Man kan säga att den knyter ihop den första 
frågeställningen. I den andra och i den tredje frågeställningen har vi inriktat oss på att 
undersöka de förändringar som har skett genom att jämföra de olika upplagorna med 
varandra. I dessa frågeställningar har det tolkande inslaget blivit större och vi har även 
dragit vissa egna slutsatser efter vad vi har sett. Vi har dock försökt vara tydliga med att 
visa när vi gjort våra egna bedömningar. 
 
Vårt slutomdöme när det gäller utformningen av våra frågeställningar är att de är väl 
kopplade till vår problemformulering. Vi har konkretiserat vår problemformulering och 
brutit ned denna i mer specifika frågeställningar för att undersöka det vi har haft för 
avsikt att göra.  
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7.2 Val av avdelning  
 
Vårt val av avdelning har både sina för- och nackdelar. Det är möjligt att det finns andra 
avdelningar i SAB-systemet som har förändrats mer med avseende på aspekterna 
syntesmöjligheter och struktur. Vid en kortare, initial genomgång av den senaste 
upplagan av systemet har vi noterat att det finns andra avdelningar som möjligen har 
fler syntesmöjligheter än vad F har, och kan ha utvecklats i större utsträckning än vad F 
har gjort. Om vi hade valt en annan avdelning är det möjligt att vi skulle ha kunnat 
presentera en mer genomgripande utveckling när det gäller syntesmöjligheter och 
struktur. Å andra sidan, då F kanske inte är den avdelning som verkar ha flest 
syntesmöjligheter har vi gjort antagandet att om denna har utvecklats mot att bli mer 
facetterad är det större chans att andra avdelningar också har utvecklats åt samma håll. 
Därför har vi hållit oss till avdelning F. Vi kan också förmoda att det i alla fall är 
sannolikt att den utveckling som har skett i F överlag gäller för hela systemet, eftersom 
F utgör en del av ett helt, sammanhängande system. Överlag borde det vara samma 
grundläggande regler och principer för hela systemet då det utgör en helhet. Men även 
om vi tror oss ha fått indikationer och kan göra vissa antaganden om hur hela systemet 
har utvecklats, är vi medvetna om att våra resultat inte är generaliserbara. I och med att 
vi bara har undersökt en av systemets 25 avdelningar har vi bara möjlighet att med 
säkerhet uttala oss om denna avdelning. 
 
För att erhålla säkrare indicier skulle vi ha kunnat undersöka fler avdelningar. 
Emellertid har vi inte i denna studie ansett oss haft möjlighet till detta på grund av vår 
begränsade tidsram. Utifrån denna begränsning har vi sett det som lämpligast att först 
genomföra en mindre undersökning för att istället kunna utföra den på ett grundligt sätt. 
Av denna anledning har vi också gjort ett urval när det gäller upplagor. Våra valda 
upplagor anser vi har varit passande för vår studie och vi tror inte att vi skulle ha fått 
något mer tillförlitligt resultat om vi hade valt att se på fler upplagor. I och med att vi 
har valt den första, den fjärde och den senaste upplagan har vi kunnat få den helhetsbild 
vi varit ute efter.  
 

7.3 Diskussion om valet av metodstrategi 
 
För att besvara våra frågeställningar har vår metodstrategi varit textanalys med 
komparativa inslag. För att uppfylla syftet med denna uppsats har vi behövt studera och 
jämföra olika texter. Därför anser vi att denna metod har passat bäst för uppgiften.   
Utifrån validitetsaspekten finner vi att vårt val av metodstrategi har varit lämplig som 
redskap för att undersöka det som vi har haft för avsikt att göra. Angående urval av 
texter har detta inte utgjort något större problem. De val som har gjorts beträffande 
klassifikationsteoretiska källor har emellertid inte kunnat vara helt objektiva eftersom vi 
har en viss förförståelse av ämnesområdet. Den förförståelse man har tror vi alltid 
påverkar de val man gör. För att försöka hålla oss så opartiska som möjligt har vi 
vidtagit åtgärder som att jämföra innehållet i olika källor och utgå ifrån de gemensamma 
nämnare som finns i dem. Dessutom har vi i teoriavsnittet och i avsnittet 
litteraturgenomgång och tidigare forskning huvudsakligen refererat till författare som är 
välkända inom klassifikationsområdet. 
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Vi har försökt att vara noggranna i vår insamling och bearbetning av data för att uppnå 
en god reliabilitet. Vårt tillvägagångssätt för insamling av data samt för dess 
bearbetning och analys har beskrivits relativt detaljerat med tanke på 
intersubjektivitetsaspekten. Vår studie ska ju kunna utföras av andra med liknande 
resultat som följd. Vidare bör intrasubjektiviteten vara tillfredsställande. En och samma 
studie ska kunna utföras av samma person vid olika tidpunkter med likartat resultat. 
(Bergström & Boréus 2000, s. 37) Hur vi mer detaljerat har burit oss åt för att besvara 
våra frågeställningar har tagits upp i resultat- och analysdelen för respektive 
frågeställning. Vi har valt att placera dessa beskrivningar där eftersom vi tycker att det 
blir tydligare att ha dem i anslutning till respektive frågeställning. 
  
En alternativ metodstrategi hade inte varit så fruktbar för att besvara precis de 
frågeställningar som vi har haft eftersom vi har behövt studera det som står i olika 
texter, och då även utifrån ett historiskt perspektiv. Att utföra vår studie i empirin skulle 
inte ha givit oss svar på våra frågeställningar. Om vårt syfte däremot hade varit att 
studera SAB-systemets syntesmöjligheter och struktur enbart utifrån den senaste 
upplagan, skulle vi ha kunnat genomföra en fallstudie. I studien kunde vi då ha 
undersökt hur de syntesmöjligheter som finns tillämpas i en speciell dokumentsamling. 
En fördel med detta hade varit att man skulle få insikt om hur syntesmöjligheter i SAB 
tillämpas i praktiken. Emellertid har vi varit intresserade av den historiska utveckling 
som har skett. Att även ha inkluderat hur dokumentsamlingar förr och nu klassificerats 
skulle ha blivit en alltför omfattande studie för våra tidsramar. 
 

7.4 Diskussion om resultat och analys 
 
Genom vår valda metod tycker vi oss ha fått svar på våra frågeställningar. Vi anser att 
de har varit forskningsbara eftersom det har gått att få svar på dem. De resultat vi har 
erhållit visar på att avdelning F fortfarande är huvudsakligen enumerativ. Avdelningen 
har dock blivit mer facetterad och därigenom fått fler syntesmöjligheter i och med de 
många olika tilläggsbeteckningarna som numera finns för bland annat innehåll, form, 
medium och målgrupp. Detta kan åtminstone ge vissa indikationer på att hela SAB-
systemet utvecklats mot att bli mer facetterat, något som gäller för de flesta andra 
system såsom DDC och UDK enligt artikeln av Hjørland och Albrechtsen (1999, s. 
136). Enligt Garfield har alla system påverkats i någon omfattning av Ranganathans 
teorier om facetterad klassifikation. Det spekuleras även om att till och med LCC, som 
allmänt anses vara ett enumerativt schema, verkar ha influerats till en ökad användning 
av syntes. (Garfield 1984, s. 45f.) När vi har jämfört de olika upplagorna med varandra 
tycker vi oss ha sett tecken på att även avdelning F i SAB har påverkats av den 
facetterade klassifikationsteorins utveckling. I avdelningen i den första upplagan från 
1921 finns inte många syntesmöjligheter, vilket inte är så underligt eftersom 
Ranganathans facetterade klassifikationsteori inte fanns då. I den fjärde upplagan från 
1956 finns betydligt fler syntesmöjligheter än i den första, vilket kan ha sin grund i att 
SAB-systemet har börjat ta intryck av den utveckling som ägt rum inom facetterad 
klassifikationsteori. I den senaste upplagan från 1997 kan man se att 
syntesmöjligheterna har blivit många fler i avdelning F. Detta kan bero på att SAB har 
påverkats i ännu högre grad av den facetterade klassifikationsteorins utveckling.  
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I och med det ständigt ökande antalet dokument i vårt moderna informationssamhälle är 
det nödvändigt att kunna hantera och organisera dessa på ett effektivt sätt. Som tidigare 
nämnts i avsnittet om litteraturgenomgång och tidigare forskning, pekar både Kumar, 
CRG och Mills på fördelarna med facetterade system som verktyg för att hantera allt 
större dokumentmängder. Man kan förmoda att även de dokumentsamlingar som har 
organiserats med SAB successivt har ökat i omfång, och att ett behov har vuxit fram att 
kunna hitta en effektivare hantering av dokumenten. Detta kan utgöra en anledning till 
att F och möjligen hela SAB-systemet har blivit mer facetterat.  
 
Att SAB har utvecklats i denna riktning är rimligt om man utgår från det som sägs av 
Foskett. Han menar att det är de facetterade systemen som är bättre lämpade för att 
representera dokument med komplexa ämnen (Foskett 1996, s. 178, 191). Dessutom har 
det tillkommit många nya ämnen som berör data och informationsteknik. Kanske är då 
ett facetterat system mer lämpat för att hantera denna mångfald av olika ämnen. Det 
borde vara lättare att organisera och representera dessa med ett facetterat system än med 
ett som enbart är enumerativt. I det senare måste man redan vid dess konstruktion i stort 
sett förutsäga vilka ämnen som i framtiden kommer behöva göras plats för. När behov 
uppstår att inkludera ett nytt ämne i ett enumerativt system är det risk att det ej finns 
någon lämplig plats kvar för det. Om det finns det kanske ämnet i fråga då inte hamnar 
intill ämnen som det är relaterat till, utan där det finns utrymme över. 
  
Även om man teoretiskt sett skulle kunna räkna upp alla möjliga underklasser 
tillhörande en klass, skulle detta vara omöjligt att göra i praktiken. Då det totala antalet 
underklasser till en klass ständigt förändras, kan man aldrig på förhand veta hur många 
de kan bli. Även om de kända möjliga underklasserna skulle räknas upp, skulle listorna 
bli kolossalt långa enligt Palmer och Wells. De påpekar vidare att när man klassificerar 
med ett enumerativt schema är man alltid begränsad och är tvungen att välja bland de på 
förhand bestämda uppdelningar som finns. Det går inte att, som i ett facetterat schema, 
fritt kombinera de aspekter som behövs för att representera ett visst komplext ämne. 
(Palmer & Wells 1951, s. 86f.) 
 
Företeelsen att vara tvungen att välja vilken aspekt som är viktigast i ett sammansatt 
ämne förekommer i SAB-systemet, där man ibland måste välja vilken beteckning av 
flera möjliga som först och främst ska representera dokumentet och som bestämmer var 
dokumentet ska placeras. Resultatet av detta blir en dubbelklassificering med upp till tre 
olika beteckningar för ett och samma dokument, där huvudsignat visar ett dokuments 
huvudsakliga ämnestillhörighet samt dess hylluppställning. Även om de andra 
ämnesaspekterna visas i de övriga beteckningarna kommer dessa då i skymundan. I 
Klassifikation enligt SAB-systemet: Ett läromedel demonstreras exempel på 
dubbelklassificering. Ett dokument med titeln Lingala : grammar and dictionary : 
English-Lingala, Lingala-English innehåller både aspekterna grammatik och ordbok 
och får därför dubbelklassificeras. Det är den grammatiska aspekten som anges i 
huvudsignat och den andra som anges i dubbelklassningen (Berntsson 1997, s. 17ff.). 
Om SAB hade varit ett facetterat system, skulle man ha haft större möjlighet att 
inkludera de olika ämnesaspekterna i ett och samma signum istället för att använda sig 
av dubbelklassificeringar. Vi anser att det är bra att möjligheten till dubbelklassificering 
finns, då det ger fler möjligheter att finna ett dokument vid sökning. Men vi tycker 
också att det samtidigt utgör en begränsning att dubbelklassificering ska behöva 
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tillämpas vid klassificering med SAB-systemet, eftersom man då måste välja bland de 
på förhand bestämda uppdelningar och möjligheter som finns. 
 
Om ordböcker behandlar fler än tre språk går det inte i SAB att precisera detta utan det 
övergripande signat F(x) måste då användas. Det vore önskvärt att ha möjlighet att 
kunna ge uttryck för alla dessa språk om behov skulle uppstå. 
 
Vissa fördelar kan ändå finnas med enumerativa system. De borde till exempel vara 
lättare att använda för de som inte är insatta i klassifikation. I enumerativa och 
hierarkiska system där ämnen räknas upp, är det kanske lättare att få en överblick över 
hur strukturen är konstruerad. Om man exempelvis letar efter dokument om fornsvensk 
språkvetenskap (Fca) kan man först leta upp svensk språkvetenskap (Fc) och sedan se 
vilka dess underavdelningar är. Som tidigare tagits upp påpekar också Buchanan att det 
kan ses som en mer komplicerad procedur att bilda klassifikationskoder med hjälp av 
facetterade system, i och med att man måste veta hur olika aspekter ska fogas ihop 
(Buchanan 1979, s. 34 f.). 
 
Trots att avdelning F har fått allt fler inslag av olika facetter i strukturen genom de 
upplagor vi undersökt anser vi att avdelningen fortfarande är av en övervägande 
enumerativ karaktär. Detta kan i alla fall ge indikationer på att resten av SAB-systemet 
har utvecklats på ett liknande sätt som avdelning F har gjort. Man kan fråga sig varför 
avdelningen, och möjligen hela systemet, inte har förändrats mer i riktning mot att bli 
ett facetterat schema. Ett skäl till detta kan vara aspekten literary warrant. Med detta 
menar vi att det måhända inte alltid är så stor idé att ha vissa typer av synteser, beroende 
på vilken avdelning det handlar om. Det är kanske ovanligt att det finns behov av att till 
exempel uttrycka geografiska aspekter på F. Detta var tillåtet i den fjärde upplagan av 
SAB men idag tillåts det endast vid klassificering i forskningsbibliotek och inte i 
folkbibliotek. Det kan vara avsaknaden av behov som gör att detta ej längre är tillåtet 
idag. Det är troligen så att de praktiska klassificeringsbehov som råder i olika bibliotek, 
påverkar hur SAB-systemets regler utformas och förändras. Ett system ska ju vara till 
för att användas och inte bara vara till för sin egen skull. Fastän vi i vår undersökning 
har utgått från systemet och ej sett till hur man faktiskt klassificerar i olika bibliotek, är 
vi medvetna om att regler förmodligen influeras av ett praktiskt tänkande. 
 
Ett annat skäl till att F fortfarande är övervägande enumerativ är kanske att det skulle 
krävas stora resurser, ekonomiska och arbetskraftsmässiga, för att omarbeta ett i 
huvudsak enumerativt system till ett facetterat sådant. Ett alternativ för de bibliotek där 
SAB används, vore att byta system till ett som är mer facetterat. Men även detta skulle 
vara mycket resurskrävande. Det är möjligt att man genom att använda det svenska 
klassifikationssystemet som det ser ut idag kan tillgodose större delen av de behov som 
finns inom olika bibliotek. När det gäller organisering av de dokumentsamlingar som 
finns idag, kan det tänkas att SAB med dess befintliga syntesmöjligheter än så länge är 
ett tillfredsställande hjälpmedel för den uppgiften. I framtiden däremot kommer 
säkerligen dokumentsamlingarna att ha ökat i omfång och då kan det finnas behov av att 
revidera SAB och göra det till ett i huvudsak facetterat system.  
 
Beträffande citeringsordning tycker vi oss se tecken på en ökad konsekvens i avdelning 
F. Alla tilläggsbeteckningar placeras nu efter signat, till skillnad från i de tidigare 
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upplagorna där en del beteckningar placerades före och en del efter signat. Dessvärre 
finns det inte i upplagorna några generella explicita regler samlade på en plats för 
citeringsordningen. I den senaste upplagan finns anvisningar i den inledande texten för 
respektive tilläggsbeteckning. Dessa är emellertid placerade på spridda platser, vilket 
gör dem förhållandevis otydliga. Det vore önskvärt att även ha mer övergripande 
direktiv för citeringsordning samlade på en plats i SAB-systemet. På så sätt skulle man 
kunna få en bättre överblick över anvisningarna och lättare kunna tyda dem.  
 
Ranganathans och Mills’ kriterier för citeringsordning är tydligare än de som finns i 
SAB-systemet. Det verkar inte finnas någon motsvarande formel (såsom PMEST) som 
appliceras på det svenska klassifikationssystemet. Vid en jämförelse av Ranganathans 
och Mills’ principer för citeringsordning kan vi likväl skönja vissa likheter med de 
implicita principer som vi har funnit i avdelning F i SAB. Vi kan se att ett signum inleds 
med någon slags personality- eller enhetsaspekt, vilken är själva företeelsen, tinget eller 
kanske tydligare ämnets kärna enligt Benitos definition (2001, s. 107). Dessutom verkar 
plats placeras före tid, vilket också är fallet i Ranganathans och Mills’ formler. Ett 
exempel på detta är: F:kc.46 (Språkvetenskap: historia: Sverige: 1800-talet). 
 
För fileringsordning finns inte heller några tydliga regler genom upplagorna, med 
undantag för i den senaste upplagan. I denna finns förhållandevis klara regler genom att 
det förutom exempel också finns en förklarande text på hur exemplen ska tolkas. 
Genom de exempel som finns i den senaste upplagan kan vi se att man går från det 
generella mot det speciella när det gäller dokument på samma hierarkiska nivå. 
 
På grund av att det ofta råder en vaghet genom de delar av upplagorna vi har studerat, 
har ibland genomförandet av vår studie komplicerats till viss grad. Vi har stundtals 
upplevt det som lite svårt att tyda och tolka formuleringarna av en del regler. 
Formuleringar som ”i tillämpliga delar”, ”kan i princip användas”, ”som så önskar” och 
”används endast på F restriktivt” gör att det ibland inte har varit så lätt att reda ut vad 
reglerna egentligen innebär (Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1956, s. 25; 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1997, s. 13, 51). Att ha tydligare 
formuleringar med belysande exempel skulle underlätta förståelsen av de riktlinjer och 
principer som gäller för det svenska klassifikationssystemet. 
 

7.5 Vår studies relevans och bidrag till ämnesområdet 
 
Vi tycker att denna studie har varit relevant att genomföra eftersom den utgör ett bidrag 
till den kunskap som finns inom ämnesområdet klassifikation. Som tidigare nämnts, har 
vi inte funnit några studier som behandlar SAB-systemets syntesmöjligheter utifrån 
både ett klassifikationsteoretiskt och ett historiskt perspektiv. Historiska studier ger en 
djupare och mer sammanhängande bild av olika klassifikationssystem och organisation 
av dokument enligt Hjørland (2002, s. 436). Vi anser att man får en bättre fö rståelse av 
vårt nuvarande klassifikationssystems struktur om man samtidigt har en viss inblick i 
den strukturella utveckling som har banat väg för hur avdelning F ser ut idag. En 
förståelse av det förflutna kan också ge indikationer på hur framtidens 
klassifikationssystem kan komma att se ut. Denna insikt kan således vara en hjälp vid 
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framtida revideringar av SAB, om behov skulle uppstå att utveckla systemet till ett mer 
facetterat sådant.  
 

7.6 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vår avgränsade studie tycker vi kan utgöra en bra grund för vidare forskning inom 
ämnesområdet. Förslag till en lite större studie kan vara att först genomföra en kortare 
pilotstudie av den senaste upplagan och därefter välja en avdelning med färre 
syntesmöjligheter och en med fler sådana. Sedan kan man jämföra utvecklingen av 
dessa avdelningar genom upplagorna för att finna vilka minsta gemensamma nämnare 
som finns hos dem. Det skulle leda till något säkrare fingervisningar om SAB-systemets 
utveckling med avseende på dess sammanlagda syntesmöjligheter. 
 
Ett annat alternativ till ytterligare studier är att även studera ett facetterat system, 
förslagsvis BC2, för att sedan göra jämförelser mellan det facetterade systemet och 
SAB. På så sätt skulle man kunna få uppslag om nya typer av syntesmöjligheter som 
skulle kunna appliceras på det svenska klassifikationssystemet. Det är högst sannolikt 
att framtidens dokumentmängder kommer att bli allt större. Då kommer verkningsfulla 
redskap att krävas för att man ska ha möjlighet att möta behoven av effektiv 
organisering av dokumentsamlingarna. 
 
En undersökning av ett mer omfattande slag borde ge säkrare svar på hur hela SAB-
systemet har utvecklats. För att åstadkomma det skulle man behöva studera ett flertal 
avdelningar för att få ett mer generaliserbart resultat.  
 
I och med att vår studie är begränsad, vore det också lämpligt att inkludera den i en 
metaanalys där man konsoliderar olika individuella studier om samma fenomen med 
liknande fokus och analyserar dessa på nytt. Det skulle kunna röra sig om hur 
utvecklingen av olika klassifikationssystem förutom SAB har sett ut. Sålunda skulle 
man kunna erhålla en mer sammanhängande och allomfattande bild av den 
facettanalytiska teorins utbredning inom klassifikationsområdet. Därigenom kan man få 
ännu fler infallsvinklar från olika system än om man bara jämför med exempelvis BC2.  
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8. Sammanfattning 

 
Den facetterade klassifikationsteorin uppkom och utvecklades under 1900-talet. Detta 
har bidragit till att de flesta klassifikationssystem nu har blivit mer facetterade. 
Huruvida detta utvecklingsförlopp även har gällt för SAB-systemet såg vi inte behandlat 
i några studier. Därför fann vi det relevant att undersöka detta. Således blev syftet med 
denna uppsats att utifrån ett klassifikationsteoriskt perspektiv undersöka hur 
utvecklingen av SAB-systemets syntesmöjligheter och struktur har sett ut i avdelning F, 
och på så sätt ta reda på huruvida avdelningen har blivit mer facetterad eller ej. Syftet 
preciserades genom tre frågeställningar. De två första frågeställningarna var hur 
syntesmöjligheterna har sett ut i avdelning F i den första, den fjärde och den sjunde 
upplagan av SAB samt om syntesmöjligheterna har förändrats genom de tre upplagorna, 
och i så fall hur. Den tredje frågeställningen var huruvida strukturen i avdelning F har 
förändrats genom de valda upplagorna, och i så fall hur. Strukturen undersöktes utifrån 
följande aspekter: hierarki, enumerativ/facetterad samt citeringsordning och 
fileringsordning. 
 
För att belysa våra valda teoretiska utgångspunkter redogjordes för grundläggande 
klassifikationsteoretiska begrepp och principer relevanta för den teoretiska referensram 
som var basen för vår studie. I teorikapitlet beskrev vi skillnader mellan olika typer av 
klassifikationssystem, framför allt enumerativa och facetterade sådana. De senare 
behandlades mer ingående i kapitlet om tidigare forskning där Ranganathans 
facettanalytiska teorier och Mills’ principer för facetterad klassifikation togs upp. I 
kapitlet gavs också exempel på ett flertal olika källor inom klassifikationsområdet. 
 
För att besvara våra frågeställningar användes textanalys som vår metodstrategi, vilken 
även var av en komparativ natur. Detta innebar att vi tolkade och jämförde den första, 
den fjärde och den sjunde upplagan av SAB-systemet samt att vi fördjupade oss i olika 
klassifikationsteoretiska texter. En av flera centrala aspekter att ta hänsyn till gällande 
vår metodstrategi i denna undersökning var hermeneutik, då vi för att få 
frågeställningarna besvarade behövde tolka olika slags texter. Det var viktigt att ha en 
medvetenhet om vår förförståelse, vilken påverkade de tolkningar vi gjorde. Att ha ett 
källkritiskt förhållningssätt och uppmärksamma olika källors giltighet vid tolkandet av 
texterna var dessutom angeläget för oss.   
 
Genom vår valda metodstrategi och våra teoretiska utgångspunkter fick vi fick svar på 
våra frågeställningar. Sammanfattningsvis kom vi fram till att syntesmöjligheterna i 
avdelning F i SAB-systemet till stor del har utgjorts av tilläggsbeteckningar. Antalet 
syntesmöjligheter var relativt få i den första upplagan men de var fler i den fjärde. I den 
senaste upplagan finns det emellertid flest syntesmöjligheter. Möjligheterna till syntes 
hade alltså förändrats genom upplagorna. De sätt de hade förändrats på var att fler typer 
av tilläggsbeteckningar har tillkommit och därmed kan fler aspekter av ett dokuments 
innehåll och form uttryckas genom syntes i den senaste upplagan. Vi fann även fler 
möjligheter i den senaste upplagan att uttrycka vilken målgrupp ett dokument är avsett 
för. 
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Beträffande de olika aspekterna av strukturen i SAB såg vi att dessa hade förändrats i 
varierande utsträckning. Den hierarkiska indelningen i avdelning F har överlag sett 
likadan ut genom upplagorna förutom att sveprubrikerna har ökat i antal. När det gällde 
huruvida avdelningen har blivit mer facetterad eller ej, bedömde vi att den blivit mer 
facetterad och därigenom fått ett ökat antal syntesmöjligheter. Enligt Ranganathan 
räknas de flesta ämnen upp i ett nästan-facetterat schema. I ett sådant finns också enligt 
honom allmänna och speciella tilläggsbeteckningar. Utifrån Ranganathans kriterier 
skulle F i den senaste upplagan räknas som ett nästan-facetterat schema. Likväl ansåg vi 
att F alltjämt är av en övervägande enumerativ karaktär. Även om facetterna är fler idag, 
räknas de flesta ämnena fortfarande upp och har sin egen plats i tabellen. 
 
Inga större förändringar verkade ha skett angående citerings- och fileringsordningen 
förutom att tydligare anvisningar finns för dessa i den senaste upplagan, dock på spridda 
platser när det gäller citering. Det skulle vara lämpligt att ha övergripande riktlinjer för 
citeringsordningen samlade på en plats för en bättre översikt. Överlag skulle det vara 
bra om de flesta riktlinjer som finns i systemet vore formulerade på ett tydligare sätt. 
 
Utifrån våra erhållna resultat diskuterades möjliga skäl till varför avdelningen har 
utvecklats mot att bli mer facetterad. Denna utveckling kan ha haft sin grund i att den 
facetterade klassifikationsteorin under 1900-talet har påverkat SAB-systemets 
utveckling. Ett annat skäl kan ha varit att ett behov har vuxit fram att organisera 
dokument på ett effektivare sätt än tidigare. Många forskare förordar ju facetterade 
system som redskap för att hantera stora dokumentmängder. 
 
Att avdelningen inte har utvecklats ännu mer åt det facetterade hållet kan ha berott på 
flera orsaker. En av dessa kan ha varit att alltför stora resurser skulle ha krävts för att 
göra om ett övervägande enumerativt system till ett facetterat sådant. En annan orsak 
kan ha varit att systemet hittills har fungerat på ett någorlunda tillfredsställande sätt när 
det gäller de behov av organisering av dokument som finns idag. Men i framtiden 
kommer förmodligen dokumentsamlingarna att ha ökat väsentligt i omfång och då 
kanske SAB kommer att behöva göras om till ett facetterat system. 
 
Studien har varit relevant att genomföra då vi inte har funnit några andra studier om 
SAB utifrån både ett klassifikationsteoretiskt och ett historiskt perspektiv. Vi anser att 
vår undersökning har utgjort en bra grund till vidare forskning. Med tanke på att 
undersökningen är begränsad vore det lämpligt att undersöka flera avdelningars 
syntesmöjligheter för att uppnå ett generaliserbart resultat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

61 

Käll- och litteraturförteckning 

 
Bengtzelius, Thérese & Davidsson, Hanna Sofi (2001). SAB-systemets 
syntesmöjligheter: En undersökning av klassifikationskoders struktur. Borås: Högskolan 
i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. (Magisteruppsats i 
biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 
informationsvetenskap, 2001:20).  
 
Benito, Miguel (2001). Kunskapsorganisation: En introduktion till katalogisering, 
klassifikation och indexering. Borås: Tarancos bokförlag.  
 
Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2000). Textens mening och makt: Metodbok i 
samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: Studentlitteratur. 
 
Berntsson, Göran (1997). Klassifikation enligt SAB-systemet: Ett läromedel.  2. uppl. 
Borås: Tarancos bokförlag. 
 
Bliss Classification Association, (2004-10-01). 
http://www.sid.cam.ac.uk/bca/bcahome.htm [2005-01-30] 
 
Buchanan, Brian (1979). Theory of library classification. London: Bingley. 
 
Chan, Lois Mai (1994). Cataloging and classification: An introduction. 2. ed. New 
York: McGraw-Hill. 
 
Foskett, A.C. (1996). The subject approach to information. 5. ed. London: Library 
Association Publ. 
 
Garfield, Eugene (1984). A tribute to S. R. Ranganathan, the father of Indian library 
science: Part 2 : Contribution to India and international library science. Essays of an 
Information Scientist, vol. 7, s. 45-49.  
http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v7p045y1984.pdf [2005-02-01] 
 
Gilje, Nils & Grimen, Harald (1992). Samhällsvetenskapernas förutsättningar. 
Göteborg: Daidalos. 
 
Grahn, Eva Margareta (1997). Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1921-1956- 
1984. Umeå: Umeå universitet, Arbetsenheten för information och kultur/Biblioteks- 
och informationsvetenskap. (Examensuppsats i biblioteks- och informationsvetenskap 
vid Arbetsenheten för information och kultur/Biblioteks- och informationsvetenskap, 
1997:7). 
 
Grönfeldt, Stanislaus (1918). Accessionskatalogen för Sveriges offentliga bibliotek: En 
återblick och ett perspektiv framåt. Biblioteksbladet, årg. 3, s. 213-217. 
 
 
 



 

62 

Hansson, Joacim (1995). Tilllblivelsen av klassifikationssystem för svenska bibliotek. 
Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. 
(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 1995:6). 
 
Hansson, Joacim (1999). Klassifikation, bibliotek och samhälle: En kritisk hermeneutisk 
studie av ”Klassifikationssystem för svenska bibliotek”. Borås: Valfrid. (Skrifter från 
Valfrid, 19). Diss. Göteborgs universitet. 
 
Hartman, Sven G. (1993). Handledning: Liten handbok för den som arbetar med 
projekt, specialarbete eller rapporter. 2. uppl. Linköping: Universitetet, 
Lärarutbildningen. (Skapande vetande, Rapport, 17).  
 
Harvey, Ross (1999). Organising knowledge in Australia: Principles and practice in 
libraries and information centres. Wagga Wagga, NSW: Centre for Information 
Studies. 
 
Hedberg, Sten (1991). Bibliografiska referenser. Stockholm: SIS. 
 
Hjelmqvist, Fredrik (1950). Något om tillkomsten av S.A.B:s klassifikations- och 
katalogiseringsregler. Biblioteksbladet, årg. 35, s. 350-352. 
 
Hjørland, Birger & Albrechtsen, Hanne (1999). An analysis of some trends in 
classification research. Knowledge Organization, 26, no. 3, s. 131-139. 
 
Hjørland, Birger (2002). Domain analysis in information science: Eleven approaches – 
traditional as well as innovative. Journal of Documentation, vol. 58, no. 4, s. 422-462. 
 
Höglund, Lars (2000). Biblioteks- och informationsvetenskap som studie- och 
forskningsområde. Borås: Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan. 
 
Information om utbildningen (2004). Borås: Högskolan i Borås, Institutionen 
Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan. 
 
Klassifikation. Verksamhetsplan 2004. 
http://www.biblioteksforeningen.org/ [2005-02-29]  
 
Klassifikationsfrågor: Rapport från DFI:s arbetsgrupp (1981). Stockholm: DFI. (DFI-
publikationer, 1981:5). 
 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek (1921). Stockholm: Norstedt. 
  
Klassifikationssystem för svenska bibliotek (1956). 4. omarb. uppl. Lund: 
Bibliotekstjänst. 
 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek (1997). 7. omarb. uppl. Lund: 
Bibliotekstjänst.  



 

63 

 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek: Ändringar och tillämpningar. (2004-06-21) 
http://www.kb.se/Bus/SAB/sabkorr_index.htm [2005-03-17] 
 
Konkordans (1985). Ingår i Bonniers stora lexikon. Bd. 7. Stockholm: Bonnier Fakta. S. 
128. 
 
Kumar, Krishan (1979). Theory of classification. New Delhi: Vikas.  
 
Lancaster, Frederick Wilfrid (1998). Indexing and abstracting in theory and practice. 
London: Library Association.  
 
Langridge, Derek W. (cop. 1989). Subject analysis: Principles and procedures. London: 
Bowker-Saur. 
 
Mills, Jack (1960). A modern outline of library classification. London: Chapman & 
Hall.  
 
Mills, Jack (1977). The structure of a bibliographic classification. Ingår i Bliss 
Bibliographic Classification: Introduction and auxiliary tables. 2. ed. London: 
Butterworths. S. 35-46. 
  
Mills, Jack (2004). Faceted classification and logical division in information retrieval. 
Library Trends, vol. 52, no. 3, s. 541-570. 
 
Nordstrand, Jon Erik (1982). Revision av SAB:s klassifikationssystem. 
Biblioteksbladet, årg. 67, nr. 3, s. 53.  
 
Palmer & Wells (1951). The fundamentals of library classification. London: Allen & 
Unwin.  
 
Ranganathan, S.R. (1989a). Philosophy of library classification. Repr. Bangalore: 
Sarada Ranganathan Endowment for Library Science.  
 
Ranganathan, S.R. (1989b). Prolegomena to library classification. 3. ed., repr. 
Bangalore: Sarada Ranganathan Endowment for Library Science.  
 
Ranganathan, S.R. (1991). Elements of library classification. 2. ed., repr. Bangalore: 
Sarada Ranganathan Endowment for Library Science. 
 
Reimer-Jönsson, Ulla (1990). SAB-klassifikation: Kort inledning och övningsmaterial. 
Borås: Högsk. 
 
Repstad, Pål (1999). Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Rowley, Jennifer (2000). Organizing knowledge: An introduction to managing access to 
information. Aldershot: Gower.  



 

64 

 
Spiteri, Louise Dr. (1998). A simplified model for facet analysis. Canadian Journal of 
Information and Library Science, vol. 23, s. 1-30. 
http://www.aifia.org/pg/a_simplified_model_for_facet_analysis.php [2005-02-01] 
 
Thurén, Torsten (1991). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Runa. 
 
Wilson, Patrick (1978). Some fundamental concepts of information retrieval. Drexel 
Library Quarterly, 14 (2), s. 10-24. 
 
 
 


