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1. Introduktion 
 

1.1 Inledning 
 
Sedan den första utgåvan 1921 har Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 
vardagligt kallat SAB, varit det förhärskande klassifikationssystemet i den svenska 
biblioteksvärlden. Både folkbibliotek och forskningsbibliotek använder sig av SAB, 
men även klassifikationssystemet Universal Decimal Classification, UDC, nyttjas av 
vissa institutioner. Då UDC endast används av ett fåtal specialbibliotek i Sverige får 
systemet emellertid betraktas som en parentes inom den svenska bibliografiska 
praktiken. SAB är ett så kallat generellt klassifikationssystem, med vilket avses att det 
är tänkt att täcka in alla kunskapsområden. En sådan ambition gör att generella 
klassifikationssystem främst är lämpade för folkbibliotek och inte alltid är lika passande 
för special- eller forskningsbibliotek. Många special- och forskningsbibliotek ute i 
världen använder sig istället av så kallade speciella klassifikationssystem vilka har en 
för dessa bibliotek bättre utvecklad specificitet. 
  
De institutioner i Sverige med stora musiksamlingar, exempelvis 
musikhögskolebibliotek, Statens ljud och bildarkiv och Sveriges radio, använder sig alla 
av SAB-systemet i någon form.  Vissa av institutionerna har gjort smärre förändringar 
och tillägg, men grunden är SAB-systemet. SAB: s dominerande ställning kan dock i 
framtiden komma att förändras då Kungliga Biblioteket initierat den så kallade 
katalogutredningen. I denna föreslås det bland annat att forskningsbiblioteken ska gå 
över från SAB till Dewey Decimal Classification, DDC. Än så länge befinner sig dessa 
planer endast på idéstadiet, men diskussionen väckte en del tankar hos oss om vad 
övergången till DDC skulle kunna få för konsekvenser. Vi har båda musikerbakgrund 
och vid valet av uppsatsämne har vi strävat efter att hitta ett forskningsområde som 
kombinerar musik med biblioteks- och informationsvetenskap. Med utgångspunkt från 
de tankar katalogutredningen igångsatt hos oss såg vi en möjlighet att kunna realisera 
denna kombination då vi tyckte det skulle vara intressant att studera hur musik 
behandlas i DDC. För att få ett perspektiv på DDC: s musikavdelning kommer vi att 
jämföra denna med SAB: s och UDC: s korresponderande avdelningar. Att ta med SAB 
i undersökningen kändes självklart då vi anser det vara av intresse att jämföra detta med 
ett system som eventuellt kommer att införas i Sverige. Vi väljer också, trots att det inte 
förts några diskussioner om att införa klassifikationssystemet i stor skala i Sverige, att 
inkludera UDC i vår studie då vi anser att ett tredje system kan bidra till att ge en 
fördjupad bild av hur klassifikationssystem är uppbyggda och hur de fungerar.  
 
Vår förhoppning är att med detta arbete få en djupare inblick i klassifikationsområdet 
samt att kunna bidra med empiribaserad ny kunskap. Att i denna uppgift dessutom 
kunna inkorporera kunskaper från tidigare utbildning inom musikområdet ser vi som 
synnerligen intressant och inspirerande. 
 

1.2 Problemformulering 
 
Huruvida DDC kommer eller inte kommer att införas i Sverige är i dagsläget långt ifrån 
avgjort. Enligt katalogutredningen består fördelarna med DDC bland annat i att 
systemet har mer välutvecklade hierarkier, är bättre underhållet och mer aktuellt än 
SAB. Dessutom skulle en övergång till DDC spara både tid och resurser, då cirka 80 % 
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av LIBRIS-bibliotekens utländska förvärv redan är klassificerat med DDC. Sverige 
skulle heller inte på egen hand behöva utveckla och underhålla ett klassifikationssystem 
(Kungliga Biblioteket, 2006, s. 31).  
 
Gällande SAB: s musikavdelning anses denna emellertid vara mycket väl utvecklad då 
den genomgått upprepade revideringar och utökningar. Vissa menar till och med att 
avdelningen har karaktären av ett specialsystem inom ett generellt system (Nyeland, 
2003, s. 6). I och med att SAB: s musikavdelning anses hålla en så pass hög kvalitet är 
frågan om en övergång till DDC, sett utifrån klassificering av musikdokument, kan ses 
som positivt?  
 
UDC är ett annat stort och etablerat klassifikationssystem och en övergång till detta 
skulle rent hypotetiskt vara möjligt. Skulle ett användande av detta system vid 
musikklassifikation kanske rentav vara att föredra framför SAB och DDC? 
   

1.3 Syfte – frågeställningar 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka vilket av klassifikationssystemen DDC, UDC och 
SAB som är bäst lämpat för klassifikation av musikdokument. Med musikdokument 
avser vi musiktryck, musikinspelningar (både ljud- och bildupptagningar) samt litteratur 
om musik. För att uppnå syftet har vi formulerat följande frågeställningar: 
 

• Vilka skillnader och likheter finns det mellan klassifikationssystemen DDC, 
SAB och UDC gällande klassifikation av musikdokument? 

 
 Hur påverkar systemens konstruktion dessa skillnader och 

likheter?  
 
• Vilka för- och nackdelar har de olika systemen vid klassifikation av 

musikdokument? 
 

1.4 Urval - avgränsningar 
 
Vi har valt att studera generella klassifikationssystem, då vi inte sett någon 
undersökning som jämfört denna typ av system med utgångspunkt från klassificering av 
musik. 
 
Vid diskussionen om vilka system som skulle ingå i undersökningen fanns det från 
början flera tänkbara alternativ men vi valde till slut att inkludera DDC, UDC och SAB 
i undersökningen. DDC valdes på grund av att det eventuellt skulle kunna införas i 
Sverige. UDC motiverar sin plats då det redan till viss del är förankrat i Sverige, i och 
med att det finns översatt till svenska och även används på ett antal specialbibliotek i 
landet. Det kändes naturligt att inkludera SAB i jämförelsen då det är det dominerande 
klassifikationssystemet i den svenska biblioteksvärlden. Alla tre systemen genomgår 
regelbundna revideringar, och att systemen äger en aktualitet anser vi vara av yttersta 
vikt om de ska kunna hantera ett så pass expansivt ämne som musik. Med expansivt 
tänker vi först och främst på alla nya musikgenrer som ständigt uppkommer.  
 
Vi hade först för avsikt att jämföra fyra generella klassifikationssystem och utöver de 
valda systemen hade vi även Bliss Bibliographic Classification, BC2, som förslag. 
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Tidsmässigt visade det sig emellertid inte vara genomförbart att ta med fyra system 
varför BC2 valdes bort. Anledningen till att det blev just BC2 är att systemet genomgår 
en revidering i vilken musikavdelningen ännu inte är färdigställd.  
 
Vi valde Göteborgs stadsbibliotek för insamlandet av det empiriska underlaget och detta 
grundar sig på att deras katalog tillät sökning på SAB-koder, vilket gav möjlighet att få 
en helhetsbild över bibliotekets musikbestånd. Innan vi bestämde oss för Göteborgs 
stadsbibliotek prövade vi även att söka i Varbergs huvudbiblioteks och Borås 
stadsbiblioteks kataloger. I Varberg gick det dock inte att söka på klassifikationskod. 
Borås katalog erbjöd denna möjlighet men träfflistorna visade endast en begränsad del 
av bibliotekets bestånd varför valet till slut föll på Göteborg.  

1.5 Disposition 
 
I kapitel 1 presenteras bland annat uppsatsens problemområde, syfte och 
frågeställningar. Dessutom ges under 1.8 en presentation av de användarkategorier vilka 
kan tänkas nyttja dagens musikbibliotek Användarkategorierna används sedan dels i den 
empiriska undersökningen, kapitel 4, och dels i kapitel 5, diskussion och slutsatser. 
Kapitel 2 syftar till att ge en förståelse för hur olika klassifikationssystem är 
konstruerade. I metodkapitlet, kapitel 3, presenteras förutom tillvägagångssättet för den 
empiriska undersökningen även ett antal utvärderingskriterier. Dessa utgör grunden för 
analysen och diskussionen av empirin, det vill säga kapitel 4 och 5.  
 

1.6 Litteratursökning 
 
Vi har i vårt uppsatsarbete använt olika litteratursökningsmetoder för att finna för oss 
relevant material. Det första tillvägagångssättet var att använda bibliotekskatalogen vid 
högskolebiblioteket i Borås. Anledningen till att påbörja sökningsprocessen i denna 
ände var att vi först ville se vilken relevant litteratur som fanns att tillgå på vår 
arbetsplats. Genom sökningar på musik klassifikation, music classification och music 
librarianship i kombination med AND eller OR gav det oss böcker så som Mark 
McKnight’s Music classification systems, Ian Ledsham’s Comprehensive guide to music 
librarianship och Krister Nyelands magisteruppsats Klassifikation av musikalier - En 
komparativ studie av Klassifikationssystem för svenska bibliotek och ‘The British 
catalogue of music classification’.  
 
Efter att ha genomfört sökningarna i bibliotekskatalogen valde vi att browsa igenom, för 
oss, aktuella hyllor bestående av litteratur om biblioteksväsendet. Detta genomfördes 
för att eventuellt hitta material som inte framkommit genom våra söksträngar. Denna 
botanisering resulterade bland annat i Jennifer Rowley och John Farrows Organizing 
knowledge, Kunskapsorganisation av Miguel Benito, Classification and indexing in the 
humanities av D.W Langridge, Susan Batleys Classification in theory and practice: 
sorting out your library och Universal decimal classification: prepared under the 
direction of BSI Committee IDT/3. 
 
Vidare i sökningsprocessen valde vi att använda Borås Academic Digital Archive, 
BADA, för att i systemet söka efter bland annat magisteruppsatser som skulle kunna 
vara till användning i uppsatsarbetet. Söksträngen klassifikation musik ledde fram till 
uppsatserna Att klassificera populärmusik: en studie med förankring i SAB-systemet av 
Susanne Pettersson och Organisation av pop- och rockmusiksamlingar i Sverige: en 
värderingsfråga? av Hans Bally och Astrid Evasdotter. Vi sökte även efter forskning 
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vilken precis som vår uppsats jämför klassifikationssystem. Genom söksträngen 
klassifikation jämförelse komparativ fann vi magisteruppsatsen Klassifikationssystem 
för en medicinhistorisk samling: en jämförande studie av SAB och NLM skriven av 
Sofia Gjertz och Camilla Lengbom. 
 
För att se om det fanns relevant litteratur på andra bibliotek i Sverige använde vi oss av 
LIBRIS. Där sökte vi på ”music classification”, musik klassifikation och ”music 
librarianship”. Detta resulterade i magisteruppsatsen SAB-systemets avdelning Y: dåtid, 
nutid, framtid som är författad av Rosine Arielsson och Magdalena Jeppsson vid Lunds 
universitet och boken Organising music in libraries av Brian Redfern.  
 
Via högskolebibliotekets hemsida fick vi tillgång till ett antal databaser med inriktning 
på biblioteks- och informationsvetenskap och dessa var Haworth press, INSPEC, 
Library Literature & Information Science, LISTA, LISA, Nordiskt BDI-index. I dessa 
sökte vi på ”music* classifi*”, “music classify*” music* librarian*, evaluation music* 
classi*, compar* classif* music och evaluation classi*. Trots olika kombinationer av 
termer resulterade våra sökningar inte något nytt relevant material.  
 
Vi använde oss även av de tre sökmotorerna Google.com, Yahoo.com och Live.com för 
att eventuellt hitta eller få tips om relevant litteratur. Söksträngarna vi använde var 
identiska med de vi nyttjade i Libris och gav inte några nya relevanta träffar.   
 
Vi fick också ett antal förslag på användbar litteratur av vår handledare och från dessa 
valde vi ut The organization of knowledge in libraries av Henry Evelyn Bliss, 
Prolegomena to library classification av S.R. Ranganathan samt Bliss bibliographic 
classification:  Introduction and auxiliary schedules av Jack Mills.     
 
Noterbart är att vi trots en grundlig sökningsprocess inte funnit någon internationell 
forskning med relevans för uppsatsens syfte. Vi fann däremot en överväldigande mängd 
studier om utvärderingar av automatisk klassifikation vilket faller utanför ramen för vår 
uppsats.      
 

1.7 Tidigare forskning 
 
Vi har funnit två magisteruppsatser vilka haft ett liknande fokus som vår studie i fråga 
om utvärderande, jämförande studier av olika klassifikationssystem. 
 
I magisteruppsatsen Klassifikation av musikalier: En komparativ studie av 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek och ‘The British catalogue of music 
classification’ jämför författaren Krister Nyeland ett generellt klassifikationssystem 
med ett specialsystem om musik. Nyeland har med utgångspunkt i de båda systemens 
struktur och tillvägagångssätt rörande indelning av klasser inom musikavdelningar samt 
systemens notation och dess hjälptabeller försökt blottlägga systemens för- och 
nackdelar ifråga om skillnader gällande deras praktiska tillämpning.  
 
Trots att Nyeland valt att fokusera på SAB-systemet och ”The British catalogue of 
music classification” berör han ändå skillnaderna mellan de båda generella 
klassifikationssystemen UDC och DDC. Författaren skriver att UDC tack vare sina 
alfanumeriska hjälptabeller har en komplexare notation än DDC, men att också likheter 
existerar då UDC har sitt ursprung i DDC.  
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Genom sin undersökning kom Nyeland fram till att SAB-systemets avdelning för 
musikalier har en homogen struktur och där presentationen av de större 
instrumentgrupperna i avdelningens början genererar en större förståelse för dess 
strukturella uppbyggnad och för dess principer för indelning. Utifrån notations- och 
hjälptabellssynpunkt visade sig SAB- systemets notation vara mer lättförstålig än ”The 
British catalogue of music classification” och detta tror författaren bland annat beror på 
systemets användande av blandad notation, något som generellt också resulterar i 
kortare koder. En annan anledning till de korta koderna beror, enligt Nyeland, på att 
notationsbasen i SAB är bredare. Användandet av hjälptabeller i SAB-systemet anser 
författaren ur vissa hänseenden vara enkelt att förstå och detta tack vare de uttryckliga 
instruktioner som systemet ger i fråga om vilka tilläggsbeteckningar som kan användas. 
Han framhåller också ”z-tillägget” som vid klassifikation av böcker gör det möjligt att 
ytterligare göra koden mer detaljerad.  
 
I magisteruppsatsen Klassifikationssystem för en medicinhistorisk samling- en 
jämförande studie av SAB och NLM av Sofia Gjertz och Camilla Lengborn, studerar 
författarna två klassifikationssystems applicerbarhet på medicinsk litteratur. Syftet med 
studien är att de utifrån en analys av 179 klassifikationskoder vill ta reda på om något 
av klassifikationssystemen SAB och NLM är att föredra vid klassifikation av medicinsk 
litteratur. Gjertz och Lengborn väljer att koncentrera sig på två system och valet av SAB 
och NLM görs med motiveringen att de vill jämföra ett generellt system, SAB, med ett 
för medicinsk litteratur speciellt framtaget klassifikationssystem, NLM. För att ha 
någonting att utgå från vid jämförelsen av systemen sätter författarna upp åtta 
bedömningskriterier: 
 
• Har systemet en pedagogisk layout med riktlinjer och hjälpavsnitt? Finns ett 
lättförståeligt index? 
• Är systemet aktuellt? Uppdateras det regelbundet? 
• Är systemet systematiskt? 
• I vilken utsträckning är notationen anpassad efter egenskaperna: 

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

• Kan nya ämnen föras in i systemet? Är notationen hospitable? 
• Kan nya ämnen visas genom användning av synteser? 
• Vilken uttömmandegrad har systemet? 
• Hur stor specificitet tillåter systemet?  
 
Utifrån bedömningskriterierna kommer Gjertz och Lengborn fram till att SAB-systemet 
är att föredra framför NLM. Ett av de tyngst vägande argumenten för SAB var att det i 
systemet fanns möjlighet till att dubbel- och trippelklassificera ett dokument för att 
uttrycka dess olika ämnen. Det fanns även möjlighet till att uttrycka tidsaspekt, vilket 
författarna kom fram till var en mycket viktig egenskap hos ett klassifikationssystem 
som skall användas på en medicinhistorisk samling.  
 
Vi har även använt ett antal uppsatser vilka till skillnad från de andra uppsatserna enbart 
fokuserar på SAB-systemets musikavdelningar. 
 
En av SAB-systemets musikavdelningar tas upp i Susanne Petterssons kandidatuppsats 
från 2005, Att klassificera populärmusik: En studie med förankring i SAB-systemet. I 
uppsatsen har författaren valt att jämföra SAB-avdelning Yx, som behandlar 



 6

musikinspelningar inom genrerna jazz, rock och populärmusik, med den historiska 
utvecklingen av dessa musikstilar för att på så sätt se om SAB-systemet har klarat av att 
följa med i populärmusikens utveckling.  
 
Enligt Pettersson visade undersökningens resultatet att SAB-systemet från 1985 och 
framåt lyckats uttrycka den musikaliska utvecklingen på ett detaljerat sätt. Författaren 
anser dock att kontinuerliga revideringar av systemet är nödvändiga för att det inte ska 
bli inaktuellt.  
 
Det har även skrivits en magisteruppsats som heter Organisering av pop- och 
rocksamlingar: en värderingsfråga? författad av Hans Bally och Astrid Evasdotter. 
Syftet med uppsatsen var att jämföra olika metoder för organiserandet av pop- och 
rocksamlingar i Sverige och genom detta urskilja problem inom denna domän. För att få 
en bild av vilka metoder som används vid organiserandet genomfördes intervjuer med 
personer anställda på bland annat Sveriges Radios Grammofonarkiv, Göteborgs 
stadsbibliotek och skivbutiken Skivhugget. I deras undersökning framgår det att SAB-
systemet är ofta använt men att det finns anmärkningar på dess utformning. Något som 
uppmärksammas är dess värderande av musikgenrer. Systemet går mycket detaljerat 
igenom den klassiska musiken och ägnar 16 sidor åt denna medan de 
populärmusikaliska genrerna redovisas på fyra sidor. Författarna skriver också att då 
populärmusik förändras ofta innebär det ett problem eftersom revideringarna av 
systemet snabbt blir inaktuella.   
 
Rosine Arielsson och Magdalena Jeppson skrev år 2000 magisteruppsatsen SAB-
systemets avdelning Y – Dåtid, nutid, framtid. Ändamålet med uppsatsen var bland 
annat att kritiskt granska och analysera SAB-systemets avdelning Y för att se hur den 
musikhistoriska utvecklingen har yttrat sig i systemet.  
 
Författarna kunde genom sitt arbete se att SAB-systemets avdelning Y genomgått stora 
revideringar under årens lopp och att systemet med några få avvikelser har följt med i 
utvecklingen. De anser emellertid att underavdelningarna i systemets musikavdelning 
har blivit lidande då revideringar av systemet inte utkommer så ofta. De skriver att en 
musikstil helst ska bli etablerad för att få en plats i systemet. Detta beroende på att vissa 
musikaliska strömningar inte alltid blir så långvariga och man vill därför inte riskera att 
ta med en genre i systemet som snart riskerar att bli inaktuell.      
 
I uppsatsen håller sig författarna inte enbart till SAB-systemet utan tar också upp andra 
generella system som behandlar musik. I en jämförelse mellan DDC och UDC skriver 
de att en olikhet mellan systemen är att UDC, liksom DDC tidigare gjorde, gör 
indelning efter form istället för besättning.  
 

1.8 Användarna och musikbiblioteken 
 
I detta avsnitt presenteras de användarkategorier vilka kan tänkas begagna sig av dagens 
musikbibliotek. 
 
Även om vår uppsats har ett tämligen teoretiskt fokus är det viktigt att komma ihåg att 
klassifikation till sist handlar om användarna och deras behov. Det existerar idag en rad 
olika typer av musikbibliotek, till exempel på musikhögskolor, på universitet, i 
anslutning till symfoniorkestrar och till operor. Likaså finns det många olika sorters 
användare av musikbibliotek och vi ser det som angeläget att fundera över vilken 
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målgruppen är för klassificeringarna i uppsatsen. Brian Redfern påpekar detta i 
Organizing Music in Libraries där han säger ”Before arranging the material, and the 
catalogues to it, a careful analysis must be made of the readers´ needs. Only after this 
has been done and the material itself analysed, can arrangement and cataloguing 
proceed” (Redfern, 1978, s. 13).  En amatörmusiker behöver måhända inte samma grad 
av utförlighet i klassifikationen som en professionell musiker. Exempelvis kan det vara 
av intresse för en trumpetare att veta om ett stycke ursprungligen är skrivet för kornett 
eller trumpet. Noterna ser likadana ut och kan spelas av både trumpetare och 
kornettister, men instrumenten skiljer sig klangmässigt åt varför det kan vara önskvärt 
för en professionell musiker att kunna hitta noterna separerade från varandra. En 
amatörmusiker har ofta inte så specifika behov utan kan nöja sig med att hitta noter för 
instrumenten samlade på ett ställe (Redfern, 1978, s. 21). I boken Music Librarianship: 
The Comprehensive Guide to Music Librarianship gör författaren Ian Ledsham en 
genomgång av vad det kan finnas för olika typer av användare av musikbibliotek. Först 
och främst delar han in dem i tre huvudgrupper; utövare, lyssnare och 
forskare/studenter. Dessa tre grupper delas i sin tur in på följande sätt: 
 
Utövare 
Professionella 
 Orkestrar 
 Operor och baletter 
 Körer 
 Enskilda användare 
 
Amatörer 
 Orkestrar 
 Opera- och dramasällskap 
 Skolor 
 Kyrkokörer, körer 
 Enskilda användare 
 
Lyssnare 
 Barn 
 Rockfans 
 Entusiaster av klassisk musik 
 Jazzfans 
 Pensionärer 
 Blinda användare 
 Countryfans 
 Studenter som spelar instrument 
 Professionella musiker och lärare 
 
Forskare och studenter 
 Musikvetare 
 Studenter 
 Forskare 

Arkivister 
 
(Ledsham, 2000, unit 2, s. 26). 
 
Denna uppställning är långt ifrån komplett vilket Ledsham också påpekar, men han 
menar att den förhoppningsvis kan väcka några tankar om användarnas olika behov. Att 
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användare skulle låta sig delas in i så pass avgränsade fack som modellen visar är inte 
heller troligt. Ledsham menar att en användare snarare beroende på tillfälle kan passa in 
på flera av kategorierna. Människor kan komma till biblioteket i rollen som utövare för 
att låna noterna som ska spelas, eller så letar man efter en inspelning av stycket som ska 
framföras och då intas rollen som lyssnare. Slutligen kan en användare begagna sig av 
biblioteket i funktionen av forskare då behov av information om styckets historia och 
uppförandepraxis kan finnas. De olika rollerna behöver inte nödvändigtvis vara 
kopplade till olika besök utan kan mycket väl intas vid ett och samma besök (Ledsham, 
2000, unit 2, s. 26f.).   
 
Brian Redfern gör även han ett försök att dela in användare i olika grupper och är precis 
som Ledsham medveten om att en dylik indelning är en teoretisk konstruktion då 
användare kan tillhöra flera av grupperna. Det som emellertid gör framställningen extra 
intressant för vår uppsats är att han lägger in ett klassifikationsperspektiv i 
uppdelningen. Förutom att dela in användarna i kategorier förklarar han också var de 
kan tänkas vilja hitta informationen de söker.  
 
1. Musikvetare och forskare: Dessa letar i första hand information indelad efter 
kompositör, men även tid kan utgöra tänkbar indelning. 
 
2. Instrumentalister: Denna grupp föredrar som regel att leta efter dokument 
arrangerade efter instrument, alternativt form.  
 
3. Musiklärare: Eftersom det handlar om pedagogiskt material är en indelning efter 
svårighetsgrad önskvärt. Ett annat alternativ kan vara efter instrument.  
 
4. Grupper av instrumentalister eller sångare, etc: När dessa söker efter dokument 
utgår de för det mesta ifrån hur många instrument som ingår i ensemblen. 
 
5. Allmänna användare och studenter: Den svåraste gruppen att förutsäga 
informationsbehovet för. Kan variera stort. 
 
6. Lyssnare: Inom denna grupp finns det lite olika tänkbara söksätt. Klassiska lyssnare 
tenderar att gå efter kompositör medan lyssnare på jazz- och populärmusik går efter 
exekutör (Redfern, 1978, s. 13).   
 

1.9 Musiktermer 
 
Följande avsnitt avser att ge en förklaring till de musiktermer som förekommer i den 
empiriska undersökningen. Termerna presenteras i den ordning de uppträder i 
undersökningen. 
 
Kammarmusik: Musik avsedd att framföras av en mindre grupp musiker, exempelvis 
blåskvintett eller stråkkvartett (Åstrand, red., 1979, band 3, s. 762).  
 
Uvertyr: Denna form var från början tätt förknippad med opera och teater. Innan 
föreställningen började framfördes ett instrumentalstycke av orkestern och det var detta 
som kallades för uvertyr. Under 16- och 1700-talet fanns det flera olika typer av 
uvertyrer. En var den så kallade italienska uvertyren vilken var uppdelad i en snabb, en 
långsam och slutligen ytterligare en snabb del. Just denna typ av uvertyr får under 
mitten av 1700-talet en alltmer självständig karaktär då den börjar framföras utanför 
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operor och teatrar, och ur den italienska uvertyren växer så småningom symfonin fram. 
Uvertyren i dess ursprungsfunktion som inledningsmusik till opera eller teater 
försvinner emellertid inte utan har fortsatt att florera som genre ända in i våra dagar 
(Åstrand, red., 1979, band 5, s. 720).  
 
Symfoni: Som vi kunde läsa ovan är symfonin sprungen ur den italienska overtyren, 
eller sinfonia som den även kallades.  De första symfonierna var tidsmässigt sällan 
längre än 30 minuter och bestod av tre delar, eller satser. Efterhand adderades en fjärde 
sats vilket i viss utsträckning ökade längden på symfonierna. Trenden under 18- och 
1900-talet var att symfonierna blev längre och mer komplexa (Sadie, 1985, s. 68f.).   
 
Sonat: I dess mest basala betydelse innebär sonat ”något som låter” och formen 
framväxte under 1500-talet. Den exakta innebörden av sonat har växlat genom tiderna 
och från början indikerade namnet sonat att det handlade om ett verk för mindre 
ensemble. Den kammarmusikaliska innebörden av termen har inte bara fortlevt utan 
dessutom accentuerats i och med att sonater efter 1750 börjar komponeras främst för 
soloinstrument eller soloinstrument med ackompanjemang, exempelvis för violin och 
piano (Sadie, 1985, s. 70ff.). 
 
Grand opera: En typ av opera med ursprung i 1800-talets Frankrike som kännetecknas 
av storslagen produktion och en handling kretsande kring nationella, politiska och 
religiösa ämnen (Sadie, 1985, s. 84). 
 
Oratorie: Den kyrkliga motsvarigheten till opera där handlingen är hämtad ur Bibeln. 
(Sadie, 1985, s. 79). 
 
Operett: Även denna genre är sprungen ur operan men är i motsats till denna alltid av 
en mer lättsam karaktär. Handlingen drar ofta åt farshållet och amorösa såväl som 
sentimentala förvecklingar är vanliga inslag (Sadie, 1985, s. 85). 
 
Aria: Vanligtvis del i opera, kantat eller annat större vokalt verk där handlingen stannar 
upp och någon eller några av verkets solister ges möjlighet att i en sammanhängande 
sång uttrycka rollkaraktärens känslor och tankar (Sadie, 1985, s. 80). 
 
Recitativ: Om det är i ariorna som handlingen stannar upp så är det i recitativen den 
förs framåt. Utmärkande för recitativ är att de sjungs på ett sätt som liknar samtal och 
att tempot är högt. Ackompanjemanget tenderar ofta att vara något nedtonat i jämförelse 
med ariorna (Sadie, 1985, s. 81). 
 
Kantat: En kantat är en form av miniopera med endast ett par arior och recitativ. Själva 
ordet kantat härstammar från italienskans cantare som betyder sjunga. Antalet 
sångsolister kan variera och vissa verk innefattar även kör. Det finns både profana och 
sakrala kantater. (Åstrand, red., 1979, band 4, s. 22). 
 
Variationsverk: Innebär att ett tema, exempelvis en melodi, på något sätt varieras 
(Åstrand, red., 1979, band 5, s. 749). 
 
Tabulatur: En typ av notation som grafiskt visar tonernas plats på instrumentet. 
Handlar det till exempel om gitarr visar tabulaturen på vilken sträng och på vilket band 
fingrarna ska placeras (Åstrand, red., 1979, band 5, s. 572). 
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Uppförandepraxis: Handlar om hur musik från en viss period eller stil där det finns ”” 
förlorade självklarheter” att återupptäcka” framförs. Med andra ord kan all musik som 
inte finns på ljudupptagning sägas vara potentiella forskningsobjekt rörande 
uppförandepraxis (Åstrand, red., 1979, band 5, s. 708ff.). 
 
Fusion: En inriktning av jazzen som då den uppkom på 1970-talet med denna blandade 
rock, funk och soul. Fusiongenren har emellertid kommit att inbegripa ett allt vidare 
spektra av stilar och numera kallas det mesta som blandar jazz med andra genrer för 
fusion (Kjellberg, red., 1999, s. 745). 
 
Modern jazz: Samlingsnamn på jazz efter andra världskriget. Har sin motsats i den 
ursprungliga, traditionella formen av jazz, i Sverige kallad trad jazz, vilken växte fram i 
New Orleans på 1910-talet. Modern jazz kan i sin tur delas in i flera underavdelningar 
så som exempelvis be-bop, hard-bop, swing och fusion (Kjellberg, red., 1999, s. 735-
746). 
 
Evergreen: Melodi som förblivit populär trots att lång tid har förflutit sedan dess 
utgivning (Kjellberg red., 1999, s. 851). 
 
Klezmer: Namnet på den musik som uppstod när till USA invandrade judar från 
Östeuropa blandade sin traditionella musik med jazz (Allmusic, 2008). 
 
Britpop: Musikstil som uppkom i Storbritannien på 90-talet och vars första stora namn 
var gruppen Suede. Britpop var som namnet antyder ett typiskt brittiskt fenomen där 
gruppernas texter fokuserade på brittiska ungdomars kultur och liv. De musikaliska 
influenserna var bland annat Beatles, glamrock, punk och gitarrpop (Allmusic, 2008). 
 
Fado: Portugisisk folkmusik som traditionellt utgörs av sånger ackompanjerade av en 
eller flera gitarrer (Allmusic, 2008). 
 
Populärmusik: Gällande populärmusik är det mer eller mindre omöjligt att bestämma 
vilka genrer som ingår då vad som är populärt skiftar från tid till tid och från plats till 
plats (Kjellberg, red., 1999, s. 760). Eftersom genren finns med i alla de undersökta 
klassifikationssystemen nödgas vi emellertid att göra någon slags definition av den. 
Varken DDC eller UDC går närmare in på vad som innefattas under populärmusik 
vilket däremot SAB gör, och det är också den definitionen vi valt att använda oss av då 
vi klassificerat våra exempel. I SAB står att läsa följande om vad som förs till 
populärmusik: ”Hit blandad musik i arrangemang av underhållningskaraktär för kör 
eller orkester. Hit visliknande material som i arrangemang liknar schlager eller med 
texter som gränsar till revy och spex” (Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 
2006, s. 258).  
 
Pop, Rock: Inom musikområdet råder delade meningar om vad som är pop och vad 
som är rock och att försöka definiera vad som är vad låter sig inte göras helt enkelt. Vi 
anser dock att en definition i viss utsträckning låter sig göras och att det är av vikt för 
vår undersökning då vi i klassificeringarna eftersträvar att uttrycka dokumentets ämne 
så precist som möjligt. Ett exempel på företrädare för popen är ABBA medan Rolling 
Stones får stå som företrädare för rocken. Om detta torde det inte råda någon större 
tvekan då Rolling Stones musik innehåller mycket av de grundelement som kan sägas 
känneteckna rocken, ”tydligt framhävd och pådrivande rytmik med stark pulsmarkering 
(beat) och ofta upprepade rytmfigurer, individualiserat och gärna fränt och exalterat 
sångsätt, harmonik och melodik präglade av bluesidiomet samt texter ofta 
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karakteriserade av trots och självmedvetenhet och sexuella anspelningar” (Brolinson, 
2008) medan ABBA: s musik präglas av ”nynnvänlig melodik, tydlig 
funktionsharmonik, enkel och överskådlig form samt ett pregnant och slagkraftigt 
sound” (Nationalencyklopedin, 2008) Problemen uppstår när musik hamnar mittemellan 
dessa definitioner. Förhoppningsvis har klassifikatören i dessa fallen de kunskaperna 
som är nödvändiga för att göra en så korrekt bedömning som möjligt av dokumentet och 
vi ser mer fördelar än nackdelar med att definiera de båda genrerna.    
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2. Klassifikationssystemens uppbyggnad 
 
Kapitel 2 med underavdelningar ger en bakgrund till klassifikationsteori och de i 
uppsatsen ingående klassifikationssystemens uppbyggnad. Delar av detta avsnitt 
kommer sedan att användas i analysen av det empiriska materialet.  
 

2.1 Klassifikationsteori 
 
En av grundarna till dagens klassifikationsteori var Aristoteles som i sin kategorilära 
hävdade att världen är uppbyggd av arter och klasser. Genom att placera alla entiteter i 
olika klasser eller ge dem artbeteckningar ansåg Aristoteles det möjligt att få reda på 
vad tingen egentligen var då ”Världen är en samling ting med väsensartade och 
tillfälliga egenskaper, och det är de väsensartade egenskaperna som knyter tinget till 
dess art eller klass” (Eriksen, 1992, s. 128). 
 
Inom den moderna klassifikationsteorin var S.R.Ranganathan en av 
förgrundsgestalterna och han  skriver boken Prolegomena to library classification att 
termen klassifikation har två innebörder. I den första betydelsen innebär klassifikation 
endast en gruppering av entiteter i termer av lika och olika medan klassifikation i den 
andra betydelsen även innebär en sortering av grupperna. En sortering skapar i sin tur 
någon slags struktur och ordningsföljd, och Ranganathan menar att det handlar om 
klassifikation om denna ordningsföljd är till hjälp för den uppgift som föreligger 
(Ranganathan, 1989, s. 77).  Ett köks utrustning kan få stå som exempel. Olika sorters 
grytor och stekpannor förvaras för sig, bestick för sig, glas och koppar för sig och så 
vidare. Detta är ett exempel på klassifikation då indelningen av köksutrustningen i 
grupper och undergrupper resulterat i en ordning som är till hjälp för den föreliggande 
uppgiften, att laga mat, alternativt äta den. Översatt till en bibliotekskontext innebär det 
att bibliotekets samlingar ska vara ordnade på ett sådant sätt att en användare med 
minsta möjliga ansträngning ska kunna finna det dokument den söker. För att denna 
ordning ska kunna upprätthållas behövs någon form av organisatoriskt ramverk och det 
är här klassifikationsschemat kommer in i bilden. Detta bör vara utformat på så sätt att 
det i största möjliga utsträckning grupperar dokument med liknande innehåll 
tillsammans. Klarar inte klassifikationsschemat detta finns risken att ämnesmässigt 
närbesläktade dokument blir placerade på olika platser i biblioteket, med följden att en 
användare i värsta fall går miste om potentiell information (Batley, 2005, s. 3).  
 
Historiskt sett har det funnits minst fyra olika typer av klassifikationsschema. I 
Classification and Indexing in the Humanities skriver D.W.Langridge att dessa är de 
ideologiska, de med ett socialt syfte, de vetenskapliga samt de som är uppbyggda efter 
discipliner (Langridge, 1976, s. 4). Exempel på ideologiska scheman fanns bland annat i 
före detta Sovjetunionen där avdelningar om bibeln och kristendomen byttes ut mot 
avdelningar som behandlade Marx, Lenin och kommunismen. Schema från medeltiden 
vilka hade kristendomen som indelningsgrund hör också till gruppen ideologiska 
system. Ett klassifikationssystem med socialt syfte beskrivs av Ranganathan i hans 
Prolegomena to library classification. Systemet härstammar från de Indiska 
Vedaskrifterna och består av fyra breda klasser i vilka kunskap arrangeras efter dess 
användning i socialt syfte. Klasserna är följande; kunskap som behövs för att individer 
ska kunna bevara samhället; materiell, ekonomisk och politisk kunskap för samhällets 
ledning; kunskap för sin egen skull, till exempel ren vetenskap och konst; kunskap, till 
exempel filosofi och mysticism, som endast är till för ett fåtal människor (Langridge, 
1976, s. 4f.).  
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Langridge fortsätter med att förklara de två typer av schema som använts i modern tid 
och det första han tar upp är det vetenskapliga klassifikationsschemat. Detta bygger på 
en indelning av klasser utefter naturvetenskaperna vilket Langridge finner 
problematiskt. Främst ser han tre orsaker till det, och den första är att ett 
klassifikationsschema med naturvetenskap som kunskapsparadigm kan hamna i en 
situation där det tar avstånd från all kunskap som inte är empirisk, exempelvis konst, 
religion och filosofi. Det kan även bli så att dessa ämnen tvingas in i en 
naturvetenskaplig ram fast de egentligen är fundamentalt annorlunda än denna typ av 
kunskap. Till sist menar Langridge att ett sådant klassifikationsschema visar på en 
ontologisk syn där verkligheten är någonting oberoende och självständigt som alla 
människor kan vara överens om, en uppfattning han vänder sig mot då det står i strid 
mot de flesta metafysiska uppfattningar (Langridge, 1976, s. 5f.).  
 
Den fjärde och sista typen av klassifikationsschema är den som Langridge själv 
förespråkar och den bygger istället på discipliner. Undersökningens 
klassifikationssystems huvudklasser utgår alla ifrån discipliner och dessa kan förklaras 
som olika sätt att se på världen. I sin snävaste betydelse talas det om cirka sex eller sju 
fundamentala discipliner vilka ställs i motsats till fenomen. De senare är tingen som 
finns i världen och dessa kan i sin tur studeras med utgångspunkt i en eller flera 
discipliner (Rowley & Farrow, 2000, s. 201). Ett exempel på fenomen är skjutvapen 
som bland annat kan studeras som konstföremål, det vill säga inom disciplinen konst, 
utifrån dess konstruktion, vilket ryms inom disciplinen teknik, et cetera (Buchanan, 
1979, s. 106f.).  Fördelen med klassifikationsschema vilka utgår ifrån disciplinter är att 
”It has the advantage of starting from the nature of knowledge itself, rather than its aims 
or its objects of study” (Langridge, 1976, s. 6). Med detta vill Langridge visa på 
svårigheten att bygga ett klassifikationsschema enbart utefter en princip. Han menar att 
ett bra schema istället måste ha bredast möjliga syn på vad som är kunskap då det 
förhindrar oss från att bygga in missuppfattningar i systemen. Att humaniora kan 
behandlas med samma metoder som naturvetenskapen nämner han som en sådan 
missuppfattning.  (Langridge, 1976, s. 11). Samtidigt säger han också att det i slutändan 
inte handlar om metafysik utan om bibliografisk klassifikation, varför en pragmatisk 
hållning trots allt är nödvändig (Langridge, 1976, s. 7).   
 

2.1.1 Idé-, verbal-, notations-, och medieplanet 
 
Ranganathan menar att det är viktigt att skilja på ett klassifikationssystems olika nivåer, 
eller plan. Han menar att det finns tre olika plan, idéplanet, verbalplanet och 
notationsplanet. Tor Henriksen menar också att det finns ett fjärde plan, medieplanet 
(Henriksen, 1998, s. 5). 
 
Det mest övergripande planet är idéplanet och det är här som själva grunderna för 
klassifikationssystemet läggs. På denna nivå fastslås vilka koncept, eller klasser, som 
ska utgöra systemet och hur de ska arrangeras. Efter att ha fastslagit vilka koncept som 
ska användas måste deras eventuella relationer identifieras. Dessa kallas för logiska 
relationer och är samlingsnamnet för bland annat generiska relationer, attributiva 
relationer, exempelrelationer, partitiva relationer samt associativa relationer. Vad som 
konkret händer med dessa relationer bestäms sedan på verbalplanet (Henriksen, 1998, s. 
2f). 
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Den generiska relationen kan beskrivas med exemplet alla laxar är fiskar och några 
fiskar är laxar. Det handlar med andra ord om genus-species och vid konstruerandet av 
ett indexeringsspråk, till exempel klassifikationsschema, är detta måhända den 
viktigaste relationen av alla (Henriksen, 1998, s. 2). Ett exempel som kan beskriva den 
attributiva relationen är förhållandet mellan grundskolor och skolor. Relationen har 
stora likheter med den generiska och det är inte ovanligt att den också blir behandlad 
som en sådan på verbalplanet (Henriksen, 1998, s. 2) Exempelrelationen behandlas även 
den ofta som en generisk relation på verbalplanet och upptäcktsresande-Livingstone kan 
få illustrera en sådan relation. Den partitiva relationen är ovanligare i indexeringsspråk 
och brukar beskrivas med del/helhet. Tumme och hand utgör ett exempel på denna 
relation då tummen utgör en del av handen och handen inbegriper tummen. Det finns 
emellertid ett antal partitiva relationer som brukar inkluderas och dessa är till exempel 
geografiska entiteter, akademiska kunskapsområden och deras underindelningar, 
biologiska system och sociala strukturer (Henriksen, 1998, s. 3). Till sist har vi den 
associativa relationen vilken är en något friare relation än de ovan nämnda. Här handlar 
det precis som namnet antyder om associationer, till exempel fett-ohälsa, bilar-
miljöförstöring och så vidare. Sådana relationer realiseras mycket sällan i 
indexeringsspråk då studier har visat på att det inte förbättrar återvinningen av 
information (Henriksen, 1998, s. 3). 
 
Verbalplanet är till skillnad från idéplanet en formaliserad del av indexeringsspråket och 
här måste namn sättas på idéplanets koncept. Namnen på koncepten blir till termer, men 
det kan hända att flera termer passar in på konceptet. Vad som händer då är att den term 
som anses bäst lämpad blir den föredragna medan den/de andra förs som 
uppslagstermer till index. I index ges en hänvisning till den föredragna termens plats i 
indexeringsspråket. Detta är en typ av relation som kallas för ekvivalensrelation 
(Henriksen, 1998, s. 3).  
 
På verbalplanet bestäms vad som ska hända med de på idéplanet identifierade 
relationerna och här finns två möjligheter, antingen kan de formaliseras eller försvinna. 
Formaliseras de och skrivs ut i klassifikationsschemat blir följden att en analytisk 
relation skapas. Resultatet blir hierarkier och för det mesta är det de generiska och 
partitiva relationerna från idéplanet som utgör grunden för dessa. En annan typ av 
relation som kan uppträda i indexeringsspråken är den syntetiska. Till skillnad från den 
analytiska relationen skrivs denna inte ut explicit utan skapas genom användandet av de 
syntesmöjligheter det aktuella systemet erbjuder.  (Henriksen, 1998, s. 3).    
 
Avgörande för nivån på indexeringsspråket är hur idéplanets generiska relationer 
realiseras på verbalplanet. Ett väl utvecklat indexeringsspråk kännetecknas av att de 
generiska relationerna uttrycks som hierarkier vilket i sin tur möjliggör en hög 
specificitet i klassifikationen eller indexeringen. I ett mindre utvecklat indexeringsspråk 
försvinner istället de generiska relationerna, alternativt hamnar som upwards posting 
vilket innebär att klassificering eller indexering sker på en högre hierarkisk nivå. Låt oss 
ta knivar som exempel. Vid en upwards posting får knivar stå som överordnad term och 
eventuella underindelningar såsom fällkniv, jaktkniv förs till indexet med hänvisning till 
den i klassifikationsschemat eller tesaurusen överordnade termen, knivar. På idéplanet 
fanns även de partitiva relationerna och som tidigare nämnts försvinner de flesta av dem 
på verbalplanet. Undantaget utgörs av geografiska entiteter, ämnesfält och deras 
underindelningar, biologiska system och sociala strukturer, vilka i likhet med de 
generiska relationerna ofta uttrycks som hierarkier i väl utvecklade indexeringsspråk 
(Henriksen, 1998, s. 3f.).  
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Det tredje av de fyra planen är notationsplanet, och i ett klassifikationssystem är detta 
det konkreta resultatet av idé- och verbalplanet. Här uttrycks genom en notation de 
termer som bestämts på verbalplanet (Henriksen, 1998, s. 3). Notationen byggs upp med 
hjälp av siffror eller bokstäver, alternativt en blandning som i SAB.  
 
Till sist har vi medieplanet och här gäller att utformningen av indexeringsspråket till 
stor del påverkas av formen det presenteras i. Bland annat är längden på en kod 
beroende av om den ska skrivas på ett katalogkort, presenteras i mikroform, skrivas på 
en boksida eller visas på en datorskärm. De två första varianterna kräver givetvis en 
kortare notation, något som måste tas hänsyn till vid konstruktionen av ett 
indexeringsspråk (Henriksen, 1998, s. 5).  
 

2.2 Klassifikationssystem 
 
I världen existerar det ett stort antal olika klassifikationssystem, vissa större och andra 
mindre. Trots mångfalden är de flesta system uppbyggda efter i stort sett samma 
principer. Först och främst består ett klassifikationsschema av tre delar. Till att börja 
med har vi själva tabellerna med huvudklasserna och deras underindelningar. För att 
tabellerna ska bli användbara behövs en notation vars huvuduppgift är att uttrycka och 
upprätthålla ordningen och relationerna mellan klasserna och deras underindelningar. 
Slutligen bör ett system ha ett alfabetiskt index så att en användare inte behöver bläddra 
och leta i tabellerna för att hitta den eftersökta termen (Rowley & Farrow, 2000, s. 195). 
 
Om dessa tre karaktärsdrag är de samma för alla klassifikationssystem är de två följande 
emellertid särskiljande till sin natur. Här handlar det om två helt olika typer av system, 
enumerativa och facetterade. I ett enumerativt klassifikationssystem skrivs alla tänkbara 
kombinationer av ämnen ut. Att i schemat skriva ut stråkkvintett, blåskvintett, 
brasskvintett, flöjtkvintett och så vidare får stå som illustration för ett enumerativt 
system. I ett facetterat system kan detta lösas genom att till exempel i underindelningen 
av kammarmusik kombinera kvintetter med facetten för de olika instrumenten eller 
instrumentgrupperna. Det facetterade eller syntetiskt uppbyggda systemet kännetecknas 
med andra ord av att sammansatta ämnen inte skrivs ut, utan dessa skapas genom 
syntes. Emellertid är det få system som kan sägas vara enbart enumerativa eller 
facetterade utan de flesta hamnar någonstans mittemellan (Batley, 2005, s. 5f.). Trenden 
har också varit att traditionellt enumerativa system såsom LCC och DDC efterhand 
revideringar gjorts utökat syntesmöjligheterna.  
 
Det görs även en skillnad mellan generella och specialklassifikationssystem. Ett 
generellt system är tänkt att täcka in alla kunskapsområden och SAB-systemet är 
exempel på ett sådant. Specialsystem är avsedda att användas för dokumentsamlingar 
med särskild inriktning. Det finns ett antal sådana specialsystem för olika områden 
varav vi kommer att beröra några som används för musikklassifikation. Vissa generella 
system används även som specialsystem och exempel är UDC och BC2 vilka anses ha 
det djup, åtminstone inom vissa områden, som krävs av ett specialsystem (Rowley & 
Farrow, 2000, s. 195). 
 
Som tidigare nämnts är notationen ett av de gemensamma karakteristikan för alla 
klassifikationssystem. Emellertid ser inte notationen likadan ut för alla system då den 
kan vara baserad på antingen siffror eller bokstäver alternativt en kombination av de 
båda. Tecken såsom bindestreck, kommatecken, parenteser och liknande förekommer 
också i vissa system och i de fallen både siffror och bokstäver används i notationen 
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kallas den för blandad. Om endast en typ av tecken används heter det ren notation 
(Batley, 2005, s. 9f.).  
 

2.2.1 Dewey Decimal Classification (DDC)  
 
Historia 
 
Dewey Decimal Classification, även förkortat DDC, är världens mest utbredda 
klassifikationssystem. Det används av bibliotek i cirka 135 länder och finns översatt till 
fler än 30 olika språk (Rubin, 1998, s. 175f.). Systemet har existerat sedan 1876, då 
upphovsmannen Melvil Dewey anonymt publicerade en skrift vid namn ”Classification 
and Subject Index Cataloguing and Arranging the Books and Pamphlets of Library” 
(McKnight, 2002, s. 11). Denna första utgåva utgjordes av endast 40 sidor och tio av 
dessa tillägnades själva schemat, resterande sidorna ägnades åt förord och index (Batty, 
1992, s. ix).       
 
Melvil Deweys intresse för klassifikation tog sin början 1873, då han fått arbete som 
biblioteksassistent. Han ansåg bibliotekens tillvägagångssätt för arrangering av böcker 
otillfredställande (McKnight, 2002 s. 11). Detta tog han också upp i utgåvan från 1876 i 
vilken han också föreslog att material inte längre skulle hyllplaceras efter principen att 
en bok skulle hamna på en bestämd plats på en numrerad hylla. Tillvägagångssättet 
medförde att när hyllan sedan blev fylld påbörjades en ny räcka någon annanstans i 
biblioteket. Metoden kallades ”fixed location” och Dewey förespråkade istället ”relative 
location” vilket innebar att böckerna i ett bibliotek blev numrerade i förhållande till 
varandra (Rowley & Farrow, 2000, s. 216). Detta ansågs vara en stor fördel, men man 
såg även andra tillgångar med Deweys system. Dels hade systemet en decimalnotation 
vilken till skillnad från de svårförståeliga kodkombinationer som på den tiden hade varit 
vanliga betraktades som mer lättförstådd. I klassifikationssystemet ingick även ett 
detaljrikt ämnesindex som var till hjälp vid klassificering (Rowley & Farrow, 2000, s. 
216). 
  
Uppbyggnad 
 
DDC är hierarkiskt uppbyggt och klasserna presenteras från det generella till det 
speciella. (McKnight, 2002, s. 23) Systemet utgörs av tio huvudklasser vilka 
representerar traditionella akademiska kunskapsområden. Varje huvudklass är indelad i 
nio underklasser och dessa nio är i sin tur indelade i ytterligare nio nya nivåer. På så sätt 
genereras mer specificitet (Rubin, 1998, s. 176). Varje huvudklass innehar en tresiffrig 
nummerkombination som har sin utgångspunkt vid 000 och där representeras dessa av 
varje jämt hundratal upp till 900. På nästa hierarkiska nivå förändras varje tiotal i den 
tresiffriga nummerkombinationen till en siffra mellan 0 – 9. 
 
Ytterligare ett steg ner i systemets hierarki är det entalen som förändras och även de kan 
ha en siffra mellan 0 – 9 (McKnight, 2002, s. 15). För att tydliggöra detta presenteras de 
olika stegen genom nedanstående figurer:  
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000 Generalities   700 The Arts    
100 Philosophy & Psychology     710 Civic & landscape art 
200 Religion       720 Architecture 
300 Social science      730 Plastic arts   Sculpture 
400 Language       740 Drawing & decorative arts 
500 Natural sciences & mathematics    750 Painting & paintings     
600 Technology (Applied sciences)     760 Graphic arts Printmaking 
700 The arts       770 Photography & Photographs 
800 Literature & rhetoric      780 Music 
900 General geography & history       790 Recreational & performing arts          
 
780 Music 
781 General principles & musical forms 
782 Vocal music 
783 Music for single voices   The voice 
784 Instruments & instrumental ensembles 
785 Ensembles with one instruments per part 
786 Keyboard & other instruments 
787 Stringed instruments (Chordophones) 
788 Wind instruments (Aerophones) 
789 [see below] 
(McKnight, 2002, s. 15f.) 
 
De tresiffriga nummerkombinationerna ovan är några av de 999 klasser som finns att 
tillgå i systemet, men DDC tillåter dock djupare klassificering av ämnen än så. 
DDC: s musikavdelning är helt facetterad vilket innebär att det görs möjlighet att koppla 
samman olika klasser med varandra och på så sätt nå en exhaustivitet och specificitet 
som representerar det berörda dokumentet på bästa sätt. (McKnight, 2002, s. 24).    
 

2.2.2 Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB)  
 
Historia 
 
I Sverige används klassifikationssystemet Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
vilket ofta går under namnet SAB. Första utgåvan publicerades 1921 och kort därefter 
användes systemet i landets alla folk- och skolbibliotek. Systemet började emellertid 
utformas redan 1917 då en kommitté utsågs av Sveriges allmänna biblioteksförening för 
att ta fram ett nytt katalogsystem. Detta system skulle innehålla ”[…] anvisningar såväl 
för boktitlars förtecknande som för arbetenas klassificering” (Berntsson, 1997, s. 2). 
Det utförande systemet fick 1921 bibehölls till stora delar under de kommande 35 åren, 
trots att det utkom nya upplagor vid två tillfällen. Det dröjde till 1956 innan systemet 
genomgick en omfattande revidering och efter att den genomförts började även 
universitetsbiblioteken bruka systemet (Berntsson, 1997, s. 2f.). 
Sedan dess har systemet genomgått både större och mindre förändringar. De senaste 
revideringarna genomfördes i samband med att den åttonde upplagan utkom 2006. I den 
har omarbetandet bland annat lett till att systemet nu ska vara lättare att använda och 
detta genom att instruktionerna och hjälptexterna i systemet har utvecklats 
(Klassifikation för svenska bibliotek, 2006, s. 7).  
 
Uppbyggnad 
 
SAB-systemet har utarbetats i två delar, en systematisk del och ett index som i sin tur 
består av en systematisk och en alfabetisk del. Systemet omfattas av 25 huvudklasser 
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och är till stora delar hierarkiskt. SAB-systemet väljer bort den hierarkiska strukturen i 
de fallen där den skulle kunna vara en bidragande orsak till att klassifikationskoderna 
blir långa. Istället används den så kallade ”sveprubriken” som betonar över- och 
underordningar för avdelningar som samordnats (Klassifikation för svenska bibliotek, 
2006, s. 9).  
Systemets 25 huvudklasser går att studera här nedan:  
 
A Bok och biblioteksväsen 
B Allmänt och blandat 
C Religion 
D Filosofi och psykologi 
E Uppfostran och undervisning 
F Språkvetenskap 
G Litteraturvetenskap 
H Skönlitteratur 
I Konst, musik, teater och film 
J Arkeologi 
K Historia 
L Biografi med genealogi 
M Etnografi, socialantropologi och etnologi 
N Geografi 
O Samhälls- och rättsvetenskap 
P Teknik, industri och kommunikationer 
Q Ekonomi och näringsväsen 
R Idrott, lek och spel 
S Militärväsen 
T Matematik 
U Naturvetenskap 
V Medicin 
X Musikalier 
Y Musikinspelningar 
Ä Tidningar 
(Klassifikation för svenska bibliotek, 2006, s. 20) 
 
SAB använder bokstäver som notationsbasis och för vidare indelning i underklasser 
appliceras ytterligare bokstäver. I systemet finns även tilläggsbeteckningar för att 
möjliggöra en mer detaljerad beskrivning av dokumentet. Dessa delas in i allmänna och 
särskilda tilläggsbeteckningar (Benito, 2001, s. 227f.).     
 
Utmärkande för de allmänna tilläggsbeteckningarna är att de i regel kan tillämpas i 
systemets samtliga avdelningar och att dess betydelse är konsekvent. Genom de 
allmänna tilläggsbeteckningarna kan till exempel en geografisk, språklig eller 
monografisk aspekt läggas till ett ämne (Klassifikation för svenska bibliotek, 2006, s. 
13ff.).  
 
SAB-systemet innefattar även, som tidigare nämnts, särskilda tilläggsbeteckningar. 
Dessa beteckningar och deras betydelse går att hitta under systemets olika avdelningar. 
Kännetecknande för de särskilda tilläggsbeteckningarna är att de uttrycks genom en 
punkt följt av siffran noll samt en eller flera andra siffror. Funktionen hos de särskilda 
tilläggsbeteckningarna är att de går att använda för att göra ytterligare indelning av en 
huvudavdelning eller även ibland av en underavdelning (Klassifikation för svenska 
bibliotek, 2006, s. 17). 
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Vid klassificering är sannolikheten stor att ett dokument behandlar mer än ett ämne. För 
att få med bredden hos ett dokument använder sig SAB-systemet av 
dubbelklassificering. Vid hylluppställning fyller endast huvudklassningen en funktion, 
men i och med dubbelklassificering ges ytterligare sökmöjligheter i bibliotekskatalogen. 
De infogas genom att sättas inom klamrar efter huvudklassen (Berntsson, 1997, s. 12).  
 

2.2.3 Universal Decimal Classification (UDC)  
 
Historia 
 
Paul Otlet och Henri LaFontaine beslutade sig 1894 för att skapa ett ”universellt index 
för dokumenterad kunskap”. Vid frambringandet av indexet hade de en strävan efter att 
utforma det så att människor oberoende vilket språk de talade kunde förstå det. 
Avgörande var att notationen skulle vara internationellt gångbar och att indexet inte 
skulle vara alfabetiskt uppbyggt (Rowley & Farrow, 2000, s. 229).  
 
Otlet och LaFontaine fann ett klassifikationssystem som levde upp till de krav de ställt. 
Detta system hette Dewey Decimal Classification vilket vid denna tidpunkt redan var ett 
etablerat klassifikationssystem som hade utkommit i fem utgåvor. Med Melvil Deweys 
godkännande började de använda DDC, men valde att göra vissa förändringar i 
systemet. Bland annat valde de att gå ifrån den enumerativa uppbyggnad systemet hade 
och istället öka möjligheterna för syntesutbyggnad ( McIlwaine, 2000, s. 1).  
  
Systemet  publicerades 1905 och bakom utgivningen låg ”Institut International de la 
Bibliographie” (IIB), som senare bytte namn till ”Fédération International de la 
Documentation” (FID). Vid denna tidpunkt utgavs det endast i Frankrike. Systemet fick 
därefter en nedgång i och med första världskriget och dess efterdyningar. UDC 
återhämtade sig dock och nya utgåvor publicerade både på franska, tyska och senare 
engelska. Idag finns UDC utgivet på cirka 20 olika språk, men de tre nyss nämnda är 
UDC: s officiella språk (Rowley & Farrow, 2000, s. 229). 
 
Sedan 1992 drivs UDC av en ny organisation då det nu är UDC Consortium som sköter 
utgivningar av och andra frågor om systemet. Omgående efter detta skifte skedde 
förändringar då det bland annat lanserades en stor databas vid namn ”Master Reference 
File”, MRF, vilken idag utgör den officiella utgåvan av systemet. Avslutningsvis är det 
också värt att notera att UDC finns utgiven i tre olika storlekar. Det finns den 
fullständiga, den medelstora samt den förkortade versionen. Skillnaden mellan de olika 
utgivningarna är att de innefattar ett skiftande antal uppslagstermer (McIlwaine, 2000, s. 
3).        
 
Uppbyggnad 
 
Eftersom UDC bygger på det klassifikationssystem som Melvil Dewey skapade finns 
självklart många likheter. Det är liksom sin förlaga uppbyggt av tio huvudavdelningar 
och har en hierarkisk struktur. Varje huvudavdelning i systemet representeras av en 
ensam siffra och på efterföljande hierarkiska nivå läggs en siffra mellan 0-9 till efter 
huvudavdelningens nummer. Vid nästa underavdelning appliceras ytterligare en siffra 
(Universal decimal classification, 1999, s. 10).  
Följande figur förtydligar denna struktur: 
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0 Generalities   7 The arts, Recreation. Entertainment. Sport 
1 Philosophy, Psychology  71 Physical, Regional, town & country planning 
2 Religion, Theology  72 Architecture 
3 Social Sciences  73 Plastic arts  
4 Vacant   74 Drawing, Design, applied arts and crafts 
5 Mathematics & natural sciences 75 Painting  
6 Technology   76 Graphic art, Graphics 
7 The Arts   77 Photography and similar processes 
8 Language, Linguistics, Literature 78 Music  
9 Geography, Biography, History 79 Recreation. Entertainment. Games. Sport 
   
78 Music 
781 Theories of music. Notation. Harmony. Tempo. Composition, interpretation etc. 
782/785 Kinds of music 
782 Dramatic music. Opera, musicals etc. 
783 Church music. Sacred music. Religious music 
784 Vocal music. Songs 
785 Instrumental music. Symphonic music. Orchestral music etc. 
786 Music for individual instruments 
 (UDC Consortium, 2008) 
 
UDC: s notation är baserad på siffror. Att systemet är facetterat bidrar till att koderna 
kan bli långa då ju fler facetter som adderas, desto längre blir koden. För att göra 
koderna lättare att läsa används i regel punkt efter vart tredje siffra. Trots att notationen 
i UDC av förståeliga skäl liknar DDC: s finns skillnader. Bland annat genom att 
systemets huvud- och underklasser inte fylls ut med siffran noll för att täcka det 
trenummer minimum som finns i DDC (Rowley & Farrow, 2000, s. 232). 
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3. Metod 
 
Här presenteras metoden för genomförandet av den empiriska studien och 
analysverktyget för denna. 
 

3.1 Val av metod 
 
Vi ämnar med vår uppsats jämföra klassifikationssystemen Dewey Decimal 
Classification, Klassifikationssystem för svenska bibliotek och Universal Decimal 
Classification med avsikten att undersöka dess för- och nackdelar gällande 
musikklassificering. Metoden för den empiriska studien utgörs av ämnesanalys och 
klassifikation av det insamlade materialet. Dessa två delar motsvaras av det F.W. 
Lancaster benämner ”conceptual analysis” och ”translation” vilket vi översätter med 
ämnesanalys och översättning (Lancaster, 1991, s. 8-17). 
 
Med ämnesanalys menar Lancaster att dokumentet analyseras och tilldelas 
representativa nyckelord. I denna fas poängterar Lancaster vikten av att inte använda 
någon typ av kontrollerad vokabulär, till exempel klassifikationsschema, 
ämnesordslistor eller tesaurer. Istället anser han att man utifrån sitt eget kunnande om 
ämnet väljer ut för dokumentet passande termer. Det är först i nästa fas, översättningen, 
den kontrollerade vokabulären kommer till användning. Här överförs de uttagna 
termerna till det aktuella systemets vokabulär och detta är tillvägagångssättet vi använt 
oss av vid behandlingen av det empiriska materialet.   
 
Lancaster för även fram åsikten att när klassificering görs är det viktigt att man har en 
idé om vem klassificeringen görs för (Lancaster, 1991, s. 8). Med utgångspunkt från de 
tankarna beslutade vi att klassificeringarna görs för ett bibliotek med omfattande 
musikbestånd där användarnas kunskaper inom området är goda, exempelvis 
musikhögskolebibliotek. Sådana förhållanden kräver att klassificeringen är mer specifik 
än på till exempel ett folkbibliotek där kraven ofta är av en mer generell karaktär. 
Förutom specificitet har vi även eftersträvat att spegla dokumentets bredd. Att få med så 
många som möjligt av ett dokuments ämnen ser vi som viktigt då till exempel en 
forskare antagligen är intresserad av att finna så mycket material som möjligt om sitt 
forskningsämne även om ämnet endast berörs perifert i dokumentet.   
 
Merparten av reglerna för klassifikation i de olika klassifikationssystemen dikteras i 
systemens introduktionskapitel, och även om det ges tydliga instruktioner om vad som 
får och inte får göras inbegriper klassifikation en stor del subjektivitet och tolkning. 
Likaså är analysen tolkande till sin form och följden blir att ansatsen i vår uppsats är 
kvalitativ.      
 
För att kunna jämföra DDC, SAB och UDC har vi valt ut 60 musikdokument som vi 
därefter själva klassificerat i de tre systemen. Musikavdelningarna i ett bibliotek utgör 
ett specialfall gällande beståndets diversitet rörande format jämfört med andra 
avdelningar, då de innehåller musiktryck, ljudupptagningar, videoupptagningar samt 
litteratur om musik. Vi har i insamlandet av undersökningens dokument använt oss av 
ett stratifierat, systematiskt urval. Med ett stratifierat urval menas att populationen, i vår 
studie ett biblioteks musikdokument, delas in i olika strata utefter olika variabler. Från 
dessa strata sker sedan urvalet (Halvorsen, 1992, s. 99). De olika strata vi fick fram 
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genom att använda variablerna litteratur om musik, musikalier och musikinspelningar 
var klassifikationskoderna Ij, X och Y. Genom denna uppdelning täckte vi in alla typer 
av musikdokument i populationen. För att urvalet av de olika strata proportionerligt 
skulle spegla populationen, något som Halvorsen i Samhällsvetenskaplig metod kallar 
proportionellt urval (Halvorsen, 1992, s. 99), sökte vi i Göteborgs stadsbiblioteks 
katalog på koderna Ij, X och Y. Vi fick då fram omfattningen av musikbeståndet och 
utifrån dessa uppgifter gjordes sedan urvalet av dokument.   

 
Avdelning Ij: 6220 träffar 
Avdelning X: 14563 träffar 

 Avdelning Y: 21553 träffar 
 
Träffarna på Ij, X och Y adderades varefter de olika avdelningarnas träffar dividerades 
med denna summa. Vi fick därmed fram avdelningarnas storlek i procent. 
  

Avdelning Ij: 14% 
 Avdelning X: 36% 
 Avdelning Y: 50% 
 
Med hjälp av procentsatserna räknades från varje avdelning antalet dokument ut som 
skulle ingå i undersökningen, Ij: 9 st., X: 21 st. och Y: 30 st. För att få en spridning på 
träffarna i sökresultatet dividerades det totala antalet träffar för varje avdelning med 
antalet dokument som representerar varje avdelning. Detta resulterade i att var 691:a 
träff valdes ut från avdelning Ij, var 693:e från avdelning X och var 718:e från 
avdelning Y. Tillvägagångssättet kallas för systematiskt urval och Halvorsen menar att 
det vid denna urvalsmetod är viktigt att ”enheterna på populationslistan inte förts in 
enligt något bestämt system” då kombinationer av enheter annars kan förbigås 
(Halvorsen, se Hellevik, 1979). Vid kontroll av de tre olika träfflistorna kunde vi 
emellertid inte finna något kriterium gällande hur de presenterades varför vi ser det 
systematiska urvalet som en för vår uppsats lämplig urvalsmetod.  
  
Nästa delmoment bestod i att på plats i biblioteket hämta de från träfflistorna utvalda 
dokumenten. Vid insamlandet uppdagades emellertid att vissa av dokumenten inte fanns 
att tillgå då de var utlånade eller försvunna. Som ersättning för dessa dokument gick vi 
vidare till nästa post i träfflistan.  
 

3.2 Klassificering i de olika systemen 
 
I vår empiriska undersökning har vi klassificerat 60 musikdokument enligt tre olika 
klassifikationssystem, Klassifikationssystem för svenska bibliotek, Dewey Decimal 
Classification samt Universal Decimal Classification. Vi har valt att själva klassificera 
dokumenten som använts i vår undersökning. Alternativet hade varit att hämta färdiga 
klassifikationskoder från olika bibliotekskataloger. Vi anser emellertid att det gett oss 
en djupare inblick och förståelse för systemens konstruktion genom att själva utföra 
klassifikationerna. Både UDC och DDC är för oss nya system och vi är medvetna om 
att det tar tid att bli en fullfjädrad klassifikatör. Dock har vi inte suttit helt isolerade från 
omvärlden och klassificerat enbart efter eget huvud utan vi har tagit hjälp av olika 
bibliotekskataloger världen över för att kontrollera våra koder. Bibliotekskatalogerna 
har dock mest fungerat som ett bollplank och en vägledning och inte som ett facit från 
vilket vi hämtat färdiga koder. Som hjälp vid inlärningen av systemen har vi använt de 
introduktionskapitel som finns till varje system. Dessa har varit mer eller mindre 
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utförliga rörande tillvägagångssättet vid klassificering och i de fall de inte varit 
tillräckliga har vi använt oss av andra böcker om systemen. Vi ämnar här ge en 
sammanfattning av systemens regler för klassifikation. 
 

3.2.1 DDC   
 
Innan klassificering i DDC vidtas måste, precis som i andra system, dokumentets ämne 
fastställas. När detta är gjort infinner sig ofta situationen att dokumentet på ett eller 
annat sätt behandlar flera ämnen. DDC ger då ett antal instruktioner angående hur detta 
ska lösas och först förklaras vad som händer om ett dokument behandlar flera ämnen 
inom samma klass. Regeln säger att om ett ämne påverkar ett annat ska klassificering 
ske på det ämnet som blir påverkat, exempelvis blir ett dokument rörande 
gospelmusikens inflytande på soulen klassat på soul. Om dokumentet behandlar två 
ämnen görs klassning på det dominerande ämnet. Det kan även uppkomma en situation 
då två ämnen upptar lika stor del av dokumentet. I så fall tillämpas den så kallade 
presedensregeln och klassningen sker då på det ämne som kommer först i schemat. 
Treregeln innebär att verk där tre ämnen behandlas, vilka är underavdelningar till ett 
hierarkiskt överordnat ämne, klassas på det hierarkiskt överordnade ämnet. Om till 
exempel ett dokument handlar om operetter, sångspel och musikaler placeras detta 
under dramatisk musik, som i DDC är den närmast överordnade, samlande termen. 
Slutligen finns det en regel som säger att de klassnummer med minst antal nollor i så 
stor utsträckning som möjligt ska väljas (Dewey Decimal Classification, 2003, vol.1, s. 
xliii-xliv). 
 
Även om DDC i grunden är ett enumerativt system har det efter hand fått mer och mer 
inslag av facetter. Avdelning 780, musik, utmärker sig särskilt då det från och med den 
nittonde upplagan är helt facetterat. Vid klassificering i ett enumerativt system behövs 
inte någon hänsyn tas till citeringsordningen då den är inbyggd i systemet. I ett 
facetterat system är citeringsordningen däremot viktig då det ger vägledning till i vilken 
ordningsföljd de olika facetterna i en kod ska kombineras. Citeringsordningen i DDC 
anges i stor utsträckning under de olika indelningarna i schemat, men för avdelning 780 
ges det ytterligare instruktioner i manualen. Manualen innehåller fördjupade 
diskussioner om vanliga frågor och problem som är knutna till de olika avdelningarna 
(Dewey Decimal Classification, 2003, vol. 1, s. xlv). Här står att citeringsordningen för 
musik är: 
 

1. Exekutör, det vill säga vilken typ av röst eller instrument som framför eller 
avses att framföra musiken. 

2. Musikalisk form, exempelvis konsert, uvertyr, rondo. 
3. Generella principer, exempelvis puls, rytm, tonalitet, återfinns under 781. 
4. Standardunderindelningar, vilka hämtas från 780.1-780.9. (Dewey Decimal 

Classification, 2003, vol. 1, s. 151). 
 
Undantaget från denna citeringsordning är då det handlar om vissa former av 
vokalmusik då istället musikalisk form anges först. 
 

3.2.2 UDC 
  
När det kommer till att klassificera i UDC är instruktionerna betydligt färre än för DDC. 
Här ges inga anvisningar liknande dem i DDC om vad som skall komma först, exekutör, 
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musikalisk form och liknande. Det finns emellertid en föreskriven citeringsordning då 
det föreligger ett UDC-tal med tillägg från olika tabeller. Ordningen är följande; 
huvudtal, speciella tilläggstal med .0, speciella tilläggstal med -1/-9, apostrof, synpunkt, 
ort, folkgrupp, tid, relation, utsträckning, samordning, form och språk. Emellertid är 
denna ordning inte bindande utan ändringar kan vid behov göras (Benito, 2001, s. 186).  
 

3.2.3 SAB 
 
Till sist har vi SAB och systemet utgör ett specialfall i detta sammanhang då schemat 
har skilda huvudklasser för musiktryck, musikinspelningar och musiklitteratur. 
Avdelningarna har dock en i stort sett parallell uppdelning, men tillvägagångssättet vid 
klassificeringen skiljer sig åt dem emellan. Viktigt att poängtera i detta sammanhang är 
att SAB till största delen är ett system med begränsade syntesmöjligheter. Det läggs 
därför inte någon större vikt vid citeringsordningen då den redan i stor utsträckning är 
inbyggd i systemet. För att uttrycka ett sammansatt ämne tillämpas i SAB istället 
dubbelklassificering. Emellertid står det i introduktionen till avdelning X och Y att läsa 
om hur valet av huvudkod görs. Om ett dokument passar in under avdelning Xc-Xq sker 
klassificering i första hand efter besättning, exekutör i DDC, och dubbelklassificering 
utförs på den musikaliska formen. Passar det emellertid ämnesmässigt bättre in på Xr-
Xä sker klassificering i huvudsak på genre. På avdelning Y, vilken enbart innefattar 
musikinspelningar, utförs klassificering i första hand på form eller genre. För 
musiklitteraturen, avdelning Ij, gäller samma regler som för klassificering av annan 
litteratur, klassa det på det ämne som tar störst plats och gör eventuellt en 
dubbelklassificering på det andra ämnet (Klassifikation för svenska bibliotek, 2006, 
passim). 
 

3.3 Optimeringskriterier 
 
Inom klassifikationsteorin anses det att ett klassifikationsschema bör besitta vissa 
egenskaper, eller kriterier, för att det ska kunna fungera optimalt. Vid diskussionen med 
vår handledare Tor Henriksen angående uppsatsens utformande föreslog han följande 
sju så kallade optimeringskriterier för analys av empirin. Grunden till dessa kriterier har 
Henriksen i sin tur hämtat bland annat från Ranganathan, Bliss och Mills. 
Optimeringskriterierna kommer sedan att utgöra grunden för analysen av 
klassifikationskoderna. 

 
Specificitet 
 
Med specificitet avses hur nära termerna som väljs för ett dokument speglar dess 
innehåll (Benito, 2001, s. 296). Handlar ett dokument om exempelvis hardangerfela så 
är det denna term som ska användas om det är möjligt och inte fiol eller 
stråkinstrument.  
 
Exhaustivitet 
 
Exhaustivitet betyder uttömmande, omfattande och inom klassifikationsteorin avses 
med termen att ett klassifikationssystem ska ha plats till alla ämnen vilket Ranganathan 
uttrycker med följande ord: ”The classes…should be totally exhaustive of their 
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respective common immediate universes” (Ranganathan, 1989, s. 158). Vi använder oss 
av termen i betydelsen bredd, uttömmande, och när vi i uppsatsen talar om systemens 
exhaustivitet menar vi om de vid ämnesanalysen framtagna termerna står att finna i 
klassifikationssystemet. Viktigt att poängtera här är att det inte handlar om specificitet. 
Finns det en term som passar in på dokumentet fast den är hierarkiskt överordnad 
påverkas inte systemets exhaustivitet. Om ett dokument exempelvis handlar om 
musikteori och elgitarrer och den första termen inte finns med i systemet påverkas 
exhaustiviteten negativt. Finns det däremot en plats för musikteori och gitarr och inte 
elgitarr påverkas specificiteten negativt. 
 
Förutom att granska systemens exhaustivitet kommer vi även att se närmare på 
kodernas exhaustivitet och med detta avser vi hur många av ett dokuments ämnen som 
kan tas med i koden. Att i koden kunna uttrycka flera av ett dokuments ämne ser vi som 
viktigt då det möjliggör en finindelning av huvudkoden och vid sökning i katalogen kan 
förbättra recall (Foskett, 1982, s. 26). 
 
Hospitalitet 
 
Världen är en föränderlig plats och nya ämnesområden tillkommer hela tiden, vilket 
medför kravet på att ett klassifikationsschemas notation på ett smidigt sätt tillåter 
införlivning av nya ämnen, schemats hospitalitet. Låt oss säga att det uppkommit en ny 
musikgenre kallad jazzmetal vilken skulle behöva placeras som en underavdelning till 
jazz. Om systemets hospitalitet inte är tillfredställande måste genren placeras någon 
annanstans, alternativt hamna som upwards posting (Ranganathan, 1976, s. 309). Jack 
Mills skriver i The Structure of a Bibliographic Classification att hospitalitet är lättare 
att uppnå i ett system vars notation är ordinal än i ett system vars notation är hierarkisk 
(Mills, 1977, s. 45). Med ordinal notation avses att värdena kan rangordnas, men att det 
inte går att fastställa några exakta, mätbara skillnader dem emellan. (Mills, 1977, s. 
45f.). En hierarkisk notation är till skillnad från en ordinal fixerad till sin karaktär, vilket 
försvårar införseln av nya ämnen utan att hierarkin bryts. Har inte plats beretts åt 
eventuella framtida ämnen genom skapande av luckor i systemet måste något bort om 
ett nytt ska in (Mills, 1977, s. 45f.).  
 
Exklusivitet 
 
Detta optimeringskriterium innebär att varje klass och dess underindelningar måste vara 
exkluderande gentemot varandra (Ranganathan, 1989, s. 160). Om vi antar att ett 
dokument handlar om oboe får det inte finnas en separat klass för blåsinstrument och en 
för oboe. En sådan indelning innebär en överlappning av klasserna vilket försvårar 
återfinningen av dokumentet då det kan ha två placeringar, antingen under 
blåsinstrument eller oboe (Mills, 1977, s. 39).  
 
Sammanhållande av relaterade klasser 
 
En av de viktigaste uppgifterna för ett klassifikationssystem består i att så stor 
utsträckning som möjligt hålla samman klasser med ämnesmässiga släktskaper. 
Uppgiften har en högst konkret förankring i verkligheten då en sådan konstruktion av ett 
klassifikationssystem gör det möjligt att på en och samma plats i systemet och 
biblioteket finna dokument inom samma eller näraliggande ämnen. Lyckas systemet 
inte hålla samman relaterade klasser blir följden att en användare kan tvingas gå igenom 
onödigt stora delar av samlingarna för att hitta relevant material (Bliss, 1933, s. 31).  
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Hjälpsam  sekvens 
 
Ranganathan skriver i Prolegomena to library classification om hjälpsam sekvens att 
”The sequence of the classes … should be helpful to the purpose of those for whom 
intended” (Ranganathan, 1989, s. 163). Med sekvens avses dels hur klasserna 
presenteras i klassifikationsschemat och dels hur koderna byggs upp. Att fastställa en 
sekvens som är hjälpsam för alla användare är omöjligt, men för att chansen att 
återfinna ett dokument bland tusentals eller kanske miljontals andra i ett bibliotek ska 
vara rimlig behövs åtminstone ett system med god prediktabilitet. Prediktabiliteten hos 
ett system avser hur lätt eller svårt det är för en användare att hitta rätt ställe att börja 
leta information på. Att systemet har en bestämd citeringsordning bidrar till att öka 
prediktabiliteten och Mills kallar det för ”... the golden rule of library classification” 
(Mills, 1977, s. 40).   
 
Notation – Enkla koder 
 
Ett klassifikationsschemas notations primära funktion består i att upprätthålla den 
ordning som etablerats på idé- och verbalplanet mellan klasserna. Viktigt att påpeka här 
är att det är den på de tidigare planen etablerade ordningen som bestämmer notationen 
och inte tvärtom (Mills, 1977, s 44). Angående notationen ska den framförallt ha två 
kvaliteter, hospitalitet och enkelhet. Innebörden av hospitalitet har vi förklarat varför vi 
fortsätter med enkelhet. Först och främst handlar detta om kodernas längd och ju kortare 
koder desto mer användarvänlig blir notationen. Längden på koderna beror på två saker 
varav det första har att göra med klassifikationssystemets bas, det vill säga hur 
notationen är utformad. Tar vi till exempel SAB-systemet så har det en i sammanhanget 
lång bas då det använder alfabetet som indelningsgrund, vilket resulterar i korta koder. 
DDC har med sin tio huvudklasser baserade på siffror, en kort bas som medför att fler 
tecken används under varje huvudklass för att uttrycka alla ämnen. Detta kan ge 
förhållandevis långa koder. Å andra sidan anses siffror vara lättare att utläsa och 
memorera än bokstäver (Benito, 2001, s. 117ff.). Även graden av syntesmöjlighet 
påverkar kodernas längd då större möjligheter att uttrycka olika aspekter hos ett 
dokument resulterar i längre koder (Rowley & Farrow, 2000, s. 207). 
 
Det finns också system vilka använder andra typer av symboler, exempelvis 
likhetstecknet i SAB och plustecknet i UDC. Dessa ges ett exakt värde och betydelse, 
och symboler, nummer eller bokstäver som alltid denoterar samma sak i ett 
klassifikationsschema kallas för mnemonisk notation och kan i bästa fall vara till hjälp 
för användare då det ökar en notations memorerbarhet. Samtidigt ökar det 
komplexiteten hos koderna vilket motsäger strävan efter så enkla koder som möjligt 
(Mills, 1977, s. 45f.). Andra exempel på mnemonisk notation finns i SAB där bokstaven 
c i många avdelningar representerar Sverige; Kc, Sveriges historia; Nc, Sverige. 
Klassifikationssystem där notationen är uppbyggd av bokstäver har ibland även så 
kallad ”syllabisk notation” vilket innebär att koderna kan utläsas som ord, och ”litterärt 
minne”, som betyder att en bokstav tas från ämnesordet och görs till huvudkod, 
exempelvis F för fysik och K för kemi. (Benito, 2001, s. 119).  
 
Ett sätt att underlätta utläsandet av koden är att tillämpa ”chunking”. Denna teknik 
innebär att långa koder bryts upp i mindre sektioner med hjälp av punkter och 
mellanslag (Rowley & Farrow, 2000, s. 207). 
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Sammanfattning av optimeringskriterierna 
 
De ovan förda resonemangen kan sammanfattas i följande sju punkter. 
 
Specificitet: Vilka möjligheter finns i systemen att uttrycka ett ämne på dokumentens 
nivå? 
 
Exhaustivitet: Finns det plats till alla ämnen, dels i klassifikationsschemat och dels i 
koden? 

 
Hospitalitet: Går det att införa nya ämnen i klassifikationsschemana? 
 
Exklusivitet: Är klasserna ömsesidigt exkluderande eller kan ett ämne hamna under 
flera klasser?  
 
Relaterade klasser hålls samman: Finns dokument inom samma ämne samlade på ett 
ställe? 
 
Hjälpsam sekvens: Hur presenteras materialet i fråga om citeringsordning och 
fileringsordning? 
 
Enkel kod: Är koderna korta, lätta att läsa och memorera? 
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4. Den empiriska studien 
 

4.1 Presentation och analys av den empiriska undersökningen 
 
I analysen av det empiriska materialet kommer vi att utgå från de optimeringskriterier vi 
presenterat under metodavsnittet. Dessa var följande: 
 

• Specificitet 
 
• Exhaustivitet 

 
• Hospitalitet 
 
• Exklusivitet 

 
• Relaterade klasser hålls samman 

 
• Hjälpsam sekvens 

 
• Enkla koder 

 
I vår undersökning har vi klassificerat 60 stycken dokument. Emellertid presenterar vi 
av utrymmesskäl inte alla exempel lika ingående utan har istället valt ut 17 stycken 
vilka på olika sätt utmärkts sig från det övriga materialet. Presentationen av varje 
exempel består av tre delar. Den första delen tar upp dokumentets titel, eventuell 
upphovsman samt en kort sammanfattning av innehållet. Del två består av 
klassifikationskoderna och ett förtydligande av deras uppbyggnad. Till sist följer 
kommentarer om hur koderna förhåller sig till optimeringskriterierna och till varandra.  
 
Samtliga kriterier avhandlas inte under varje enskilt exempel, utan urvalet av kriterier 
som berörs baseras på dess relevans för exemplet i fråga. För att få en överskådlig bild 
av empirin väljer vi att dela in den i tre grupper grundat på dess format. Grupperna är 
litteratur om musik, musiktryck och musikinspelningar.  
 
Litteratur om musik 
 
Exempel 1 
 
Perkins, Leeman L: Music in the age of the Renaissance 
 
Boken i detta första exempel behandlar den europeiska konstmusiken under renässansen 
samt dess plats i en samhällelig kontext. I vår ämnesanalys valde vi ut termerna 
musikhistoria och renässans. 
 
SAB: Ijb.38  
Ij = Musik: allmän b = Musikhistoria: allmän .38 = Renässansen ca 1450 - 1600 
 
 
DDC: 780.9031  
780 = Music .9031 = Ca. 1450 – ca. 1600 Including Renaissance music 
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UDC: 78.034.3/.6  
78. = Music .034.3/.6 = From earliest phase of Renaissance / Late Renaissance 
 
Ser vi till specificiteten klarar alla systemen av att uttrycka att det handlar om 
renässansens musik. SAB är det system som lyckas uttrycka detta med kortast kod 
medan UDC: s och DDC: s koder är lika långa. Exhaustiviteten i systemen kan sägas 
vara tillräcklig då dokumentets ämnen finns representerade. Systemen uppfyller även 
kravet på exklusivitet då det inte finns några alternativa platser som motsvarar 
dokumentets ämne. Att tidsaspekten kan uttryckas i koderna gör att sekvensen blir 
hjälpsam, åtminstone om vi ser till en av våra imaginära målgruppers behov, 
musikforskarna. Redfern menar att musikforskare önskar materialet arrangerat efter 
kompositör eller det som är aktuellt i detta fall, tid. 
 
Exempel 2 
 
Nordenfelt-Åberg, Eva: Att spela cembalo: en elementär handbok 
 
Eva Nordenfelt-Åbergs bok handlar om cembalo och till instrumentet relaterade ämnen. 
Denna handbok ger bland annat en inblick i hur instrumentet är konstruerat, hur man 
stämmer det, dess historia samt anvisningar rörande uppförandepraxis. I vår 
ämnesanalys valde vi ut termerna musikteori, uppförandepraxis, musikhistoria och 
cembalo.   
  
SAB: Ijdc, [Ijag] 
Ij = Musik d = Tangentinstrument c = Cembaloinstrument  
[Ij = Musik a = Musikteori, musikarkeologi m fl musikvetenskapliga delområden g = 
Uppförandepraxis] 
 
DDC: 786.4143  
786 = Keyboard, mechanical, electrophonic, percussion instruments .4 = Harpsichords 1 
= Facet indicator 43 = Performance techniques  
 
UDC: 786.1(035)  
786.1 = For keyboard instruments with strings plucked or struck by tangent. Including: 
For clavichord. For harpsichord family (035) = Handbooks 
 
Önskad specificitetsnivå uppnås gällande att visa på vilket instrument det handlar om, 
då systemen lyckas uttrycka att det handlar om cembalo. UDC: s möjlighet att använda 
termen handbooks speglar på ett övergripande sätt dokumentets innehåll då boken till 
övervägande del tar upp praktiska sidor rörande cembalo. SAB och DDC har inte 
möjlighet att uttrycka handbok utan här valde vi istället att inkludera 
uppförandepraxis/performance techniques vilket i och för sig är mer specifikt än 
handbok men inte lika representativt för hela dokumentet. 
 
Exhaustiviteten i koderna är likvärdiga då de får med lika många aspekter. Däremot 
skiljer sig exhaustiviteten i systemen åt i och med att handböcker inte finns i SAB och 
DDC. Koderna är jämbördiga rörande enkelheten.   
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Exempel 3 
 
The Cambridge companion to blues and gospel music  
 
Följande bok ger en historisk översikt av blues- och gospelmusikens utveckling med 
tyngdpunkt på blues. De termer som vi anser representerar dokumentet bäst är blues och 
gospel.  
 
SAB: Ijxf, [Ijsg]  
Ij = Musik x = Jazz, rock och populärmusik f = Blues  
[Ij =Musik s = Religiös musik g = Spirituals och gospels] 
 
DDC: 781.643  
781 = General principles and musical forms .643 = Blues 
 
UDC: 78.036.9  
78 = Music .036.9 = Jazz and closely related styles 
 
SAB: s och DDC: s system är lika exhaustiva då de inbegriper både blues och gospel 
men det är endast i SAB båda genrerna kan uttryckas i koden då systemet tillåter 
dubbelklassning. Därför blir SAB: s kod också mer exhaustiv. I UDC finns varken blues 
eller gospel vilket påverkar specificitet negativt. Dokumentet klassificeras istället på en 
högre hierarkisk nivå, jazz och närliggande stilar. I och med att blues och gospel inte 
finns med i UDC föranleder det oss till att titta närmare på systemets hospitalitet och vi 
kan se att i fallet med blues och gospel skulle det gå att finna plats för dessa genrer i 
systemet.  
 
 
Exempel 4 
 
Schumann, Karl: Liszt 
 
Det här är en biografi om den ungerska tonsättaren Franz Liszt vars levnadsår sträckte 
sig mellan 1811 -1886. Vid ämnesanalysen valdes termerna romantik och Ungern ut.  
 
SAB: Ijz Liszt, Franz, [Ijb-fc.47]  
Ij = Musik z = Särskilda tonkonstnärer  
[Ij = Musik b = Musik historia: allmän –fc = Ungern .47 = Högromantiken och 
Senromantiken ca 1820-1900]  
 
DDC: 780.92 Liszt, Franz 
780 = Music .92 = Persons associated with music 
 
UDC: 78.035.071.1(439)(092) Liszt, Franz 
78 = Music.035 = Post-Renaissance. Including: revivals (classical, mediaeval etc.), 
chiefly 19th century Revivalism. Classicism and the Romantic movement. Historicism. 
Eclecticism .071.1 = Creative musicians, composers (439) = Hungary. Hungarian 
People’s Republic (092) = Biographical presentation 
 
De termer vi valt ut finns i alla tre system men det är bara i SAB: s och UDC: s koder 
som de båda kan uttryckas. Jämförs dessa två koder kan vi se att SAB når en högre 
specificitet i och med att de preciserar tidsperioden till hög- och senromantiken medan 
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UDC: s tidsfacett är periodmässigt vidare. DDC har ingen möjlighet att uttrycka 
facetterna Ungern och romantik då systemets regler inte tillåter en sådan kombination. I 
samband med hjälpsam sekvens återknyter vi till Redferns olika användargrupper och 
ser att för en musikforskare kan indelning efter kompositör vara användbart. Att dela in 
efter tid eller period kan också vara ett alternativ enligt Redfern. Koderna skiljer sig åt 
angående längden och jämför vi dem kan vi i detta fall notera att desto fler facetter som 
läggs till koden desto längre blir den.  
 
 
Exempel 5 
 
Thigpen, David E.: Jam Master Jay: the heart of hip-hop 
  
Thigpen har skrivit en biografi om artisten Jam Master Jay som var medlem i 
rapgruppen Run-D.M.C. Till denna bok valde vi ut termerna hip-hop, rap och Run-
D.M.C.    
 
SAB: Ijz Jam Master Jay, [Ijz Run-D.M.C.], [Ijxfeb]  
Ij = Musik z = Särskilda tonkonstnärer, [Ij = Musik x = Jazz, Rock och Populärmusik 
feb = Hip Hop, Rap]  
 
DDC: 782.421649092  Jam Master Jay  
782 = Vocal music .42 = Songs 1 = Facet indicator .649 = Rap 092 = Persons 
 
UDC: 78.011.26(092) Jam Master Jay  
78 = Music .011.26 = Pop (092) = Biographical presentation 
 
Då boken handlar om artisten Jam Master Jay som var verksam inom rapgenren kan det 
vara önskvärt att få med rap i koden. UDC kan emellertid inte uttrycka detta utan får 
stanna på det hierarkiskt överordnade  pop. SAB och DDC har däremot möjlighet att 
uttrycka rap och får därför en mer tillfredställande specificitet. Exhaustiviteten i 
koderna skiljer sig inte åt då de får med samma antal facetter. Huruvida UDC är 
hospitabelt i detta fall är svårt att utttala sig om för oss då vi har hämtat koden från 
UDC: s pocketutgåva. I och med att det är en reducerad upplaga går det heller inte att få 
en överblick över var ett nytt ämne skulle kunna införas. 
 
 
Exempel 6 
 
Maconie, Stuart: Blur: 3862 days: the official history 
 
Boken är en biografi om gruppen Blur vilka var ett av de största banden inom britpop på 
90-talet. Vid ämnesanalysen valdes termen britpop ut. 
 
SAB: Ijz Blur, [Ijxne]  
Ij=Musik z = Särskilda tonkonstnärer  
[Ij=Musik xne = 70-talets rock och framåt] 
 
 
DDC: 782.42166092 Blur   
782 = Vocal music .42 = Songs 1 = Facet indicator 66 = Rock 092 = Persons 
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UDC: 78.011.26(092) Blur  
78 = Music .011.26 = Pop (092) = Biographical presentation 
 
Här lyckas UDC uttrycka att det handlar om pop vilket medför att specificiteten blir 
bäst i denna kod. Detta medför även att systemets exhaustivitet är tillfredsställande 
medan den inte är det i SAB och DDC. Angående hospitaliteten i SAB ser vi att ett 
infogande av pop svårligen låter sig genomföras. DDC: s hospitalitet tillåter däremot ett 
införande.  
 
 
Musiktryck  
 
Exempel 7 
 
Weber, Carl Maria von: Andante e rondo ongarese op. 35 for bassoon and piano  
 
Detta dokument är ett musiktryck för fagott med ackompanjemang av piano. Vi har för 
detta objekt valt fagott och piano som termer vid ämnesanalysen.  
 
SAB: Xff  
X = Musikalier f = Blåsinstrument f = Fagott 
 
DDC: M788.58147  
M = Scores 788 = Wind instruments .5 = Double-reed instruments 8 = Bassoons 1 = 
Facet indicator 47 = Accompaniment 
 
UDC: 788.8.087.2:786.2.089.6  
788 = Music for wind instruments .8 = For bassoon .087.2 = For solo instrument with 
accompaniment (other than orchestral accompaniment) 786.2 = For keyboard 
instruments with strings struck by hammer. For pianoforte (piano) .089.6 Scores. Parts 
 
Majoriteten av de användare som efterfrågar musiktryck är musiker. Med utgångspunkt 
från denna användargrupp är sekvensen hjälpsam då samtliga system klassificerar efter 
det instrument som har en solofunktion. Noterna innehåller även en ackompanjerande 
pianostämma och kompstämman kan uttryckas fullt ut i UDC, men endast till viss del i 
DDC då det inte går att specificera vilket instrument som ackompanjerar.  
 
 
Exempel 8 
 
Honegger, Arthur: Prélude, arioso, fughette sur le nom de BACH: pour piano 
 
Detta musiktryck är ett variationsverk över tonerna B, A, C och H för solopiano av 
Arthur Honegger. Vid ämnesanalysen valdes termerna piano och variationsverk ut.  
 
SAB: Xda [Xmd] 
X = Musikalier da = Piano  
[X = Musikalier md = Variationsverk] 
 
DDC: M786.21825  
M = Scores 786 = Keyboard, mechanical, electrophonic, percussion instruments .2 = 
Pianos 1825 = Variations  
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UDC: 786.2.083.2.089.6  
786 = Music for keyboard instruments .2 = For keyboard instruments with strings struck 
by hammer. For pianoforte (piano) .083.2 = Variations. Preludes. Fugues .089.6 Scores. 
Parts 
 
Vi har utifrån detta exempel tittat närmare på systemens exklusivitet och fann att det 
inte fanns några alternativa placeringar vare sig för piano eller för variationsverk. 
Termerna vi fick fram vid ämnesanalysen finns alla i systemen och de går dessutom att 
explicitgöra i koderna vilket innebär att både systemen och koderna uppnår en önskvärd 
exhaustivitet och till viss del även specificitet. Undantaget utgörs av UDC där facetten 
som inbegriper variationer även tar med preludier och fugor vilket är bredare än DDC: s 
och SAB: s facetter.  
 
Exhaustiviteten brukar i många fall påverka kodens längd, ju fler facetter desto längre 
kod. I detta exempel ser vi emellertid att längden på koderna skiljer sig åt trots att 
exhaustiviteten är lika stor.  
 
 
Exempel 9 
 
Cäcilia Album: geistliche und weltliche Arien und Lieder Band 
 
Här handlar det om ett samlingsverk med bland annat arior från operor och oratorier 
samt profana och sakrala sånger för låg röst. Detta innebär att de kan framföras antingen 
av en manlig sångare eller av en kvinnlig sångerska. Det ackompanjerande instrumentet 
är piano. Ämnesanalysen av dokumentet resulterade i följande termer; vokalmusik, låg 
röst, piano och samlingshäfte. 
 
SAB: Xoaba(s), [Xqfc(s)], [Xqfb(s)]  
X = Musikalier o = Solosång  ab = En röst + tangentinstrument eller bc a = Piano (s) = 
Samlingsverk  
[X = Musikalier q = Vokalmusik: särskilda former f = Solistiska former efter ca 1600 c 
= Religiösa solosånger och arior (s) = Samlingsverk]  
[X = Musikalier q = Vokalmusik: särskilda former f = Solistiska former efter ca 1600 b 
= Konsertarior (s) = Samlingsverk] 
 
DDC: M783.5  
M = Scores 783 = Music for single voice .5 = Low voice 
 
UDC: 784.2.089.6  
784 = Vocal music .2 = Vocal extracts from larger works. Including: Arias from operas, 
oratorios etc. Recitatives .089.6 = Scores. Parts 
 
För att återknyta till resonemanget om användarna och deras behov menar Redfern att 
det för musiker är önskvärt att finna musiktryck klassificerat under instrument eller 
röstläge. I detta exempel är det endast DDC som klarar av att uppfylla detta genom .5-
tilläget som betyder låg röst. För denna användargrupp blir specificiteten och den 
hjälpsamma sekvensen bäst i DDC. För en annan användargrupp, exempelvis 
musikforskare, hade kanske SAB: s och UDC: s klassifikationer varit mer användbara 
då dessa tar upp andra saker än just röstläget, till exempel musikform.  
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DDC: s indelning för låg inverkar positivt på den hjälpsamma sekvensen och en 
liknande indelning skulle vara önskvärd i både UDC och SAB. Hospitaliteten i 
systemen skulle tillåta en sådan indelning. 
 
 
Exempel 10 
 
Operakörer: för blandad kör 
  
Detta är ett musiktryck med stycken för blandad kör, hämtade från olika operor. 
Ämnesanalysen resulterade i termerna opera och blandad kör.  
 
SAB: Xpbc(s), [Xra(s)]  
X = Musikalier p = Körsång bc = Blandad kör (s) = Samlingsverk 
[X = Musikalier ra = Operor (s) = Samlingsverk] 
 
DDC: M782.5 
M = Scores 782 = Vocal music .5 = Mixed voices  
 
UDC: 782.087.684.089.6   
782 = Dramatic music. Opera .087.684 = Mixed Choirs .089.6 = Scores. Parts 
 
För en sångare eller en dirigent är det viktigt att noterna för det första är arrangerade 
efter ensembleformen kör och gärna dessutom efter körens besättning. Både SAB och 
UDC lyckas visa på att dokumentet är ämnat för blandad kör och att det är operamusik. 
I DDC finns underklassen ”Dramatic vocal forms Operas”, men den går inte att 
kombinera med koden 782.5. Följden blir att exhaustiviteten i koderna skiljer sig åt. För 
de tidigare nämnda användarna är indelningen efter exekutör en lämplig lösning.  
 
 
Exempel 11 

 
Stravinskij, Igor: Histoire du soldat: lue, jouée et dansée en deux parties = The 
soldier's tale: to be read, played, and danced in two parts 
 
Det föreliggande exemplet har en besättning bestående av sju instrument. Dokumentet 
innehåller även en text avsedd att uppläsas i samband med uppförandet av musiken. Vid 
ämnesanalysen valde vi termerna kammarmusik, narration och teater. 
 
SAB: Xrha  
X = Musikalier r = Dramatisk och scenisk musik h = Musik till melodramer och 
uppläsningar a = Uppläsningar etc. med specialkomponerad musik 
 
DDC: M781.552  
M = Scores 781 = General principles and musical forms .552 = Dramatic music 
 
UDC: 785.7:792.089.6  
785.7 = Chamber music. Music for several instruments concertante. :792 = Theatre. 
Stagecraft. Dramatic performances .089.6 = Scores. Parts 
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Ser vi närmare på specificiteten är det SAB: s kod som närmst representerar 
dokumentets innehåll i och med att även det narrativa inslaget och den för detta 
specialkomponerade musiken uttrycks.     
 
SAB klarar att med minst antal tecken uttrycka flest aspekter vilket innebär att koden 
förutom att vara kortast även är mest exhaustiv. 
 
Exempel 12 
 
Young, Angus: Stiff upper lip 
 
Stiff upper lip är ett musiktryck innehållande ett urval av låtar från hårdrocksgruppen 
AC/DC: s karriär. Inkluderat i detta nothäfte är tabulatur, melodistämma samt 
ackordanalys. Hårdrock, tabulatur, elgitarr, AC/DC är de termer vi fick fram vid vår 
analys av dokumentet.  
 
SAB: Xxnz AC/DC, [Xxned(s)], [Xxagbi(s)] 
X = Musikalier x = Jazz, rock och populärmusik n = Rock z = Särskilda artister och 
ensembler  
[ X = Musikalier x = Jazz, rock och populärmusik n = rock ed = Hårdrock och metal (s) 
= Samlingsverk ]  
[X = Musikalier x = Jazz, rock och populärmusik a = Besättning gbi = Elgitarr (s) = 
Samlingsverk] 
 
DDC: M787.87166  
M = Scores 787 = Stringed instruments (Chordophones) Bowed stringed instruments 
.87 = Guitars 1 = Facet indicator 66 = Rock 
 
UDC: 789.983:787.61.011.26.089.6  
789.983 = For instruments with electric and electronic sound production 787 = Music 
for stringed instruments and stroked instruments .61 = For guitar .011.26 = Pop music 
.089.6 = Scores. Parts 
  
Vid granskning av koderna märker vi att specificiteten hamnar på tre olika nivåer. Minst 
specifik är i detta fall UDC: s facett .011.26, popmusik, följt av DDC: s facett .66, rock. 
Mest specifik är SAB som kan uttrycka hårdrock. Ytterligare skillnader i specificiteten 
noteras då SAB och UDC uttrycker elgitarr, medan DDC tvingas stanna vid gitarr. 
Hospitaliteten i DDC medger dock ett införande av elgitarr. Likaså finns det utrymme 
för en eventuell utvidgning av rockfacetten .66 vilken skulle kunna finindelas ytterligare 
för att göra plats åt hårdrock.       
 
Exempel 13 
 
Alltid vid din sida: tio nyskrivna bröllopssånger  
 
Musiktrycket i fråga innehåller sånger avsedda att framföras vid bröllop. Förutom 
sångstämma finns även utskriven pianostämma samt ackordanalys. Vi ansåg 
bröllopsmusik och vokalmusik vara representativa termer för dokumentet. 
  
SAB: Xoa, [Xöbb]  
X = Musikalier o = Solosång a = En röst  
[X = Musikalier ö = Övrigt bb = Bröllopsmusik] 
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DDC: M783.21587  
M = Scores 783 = Music for single voice .2 = Solo voice 1 = Facet indicator 587 = 
Weddings and marriage 
 
UDC: 784.087.61.692.5.089.6  
784 = Vocal music .087.61 = For one voice.692.5 = Wedding songs .089.6 = Scores. 
Parts 
 
Här har vi ett exempel i vilket alla koder sett till specificitet och exhaustivitet presterar 
lika bra. Noterbart är att trots detta skiljer sig koderna avsevärt åt gällande längden. För 
att uttrycka att det handlar om bröllopsmusik för en röst och att det är musiktryck 
använder sig UDC av 16 tecken, DDC av nio och SAB av sju.  
 
 
Exempel 14 
 
Tjajkovskij, Petr: Swan lake: suite from the ballet, op. 20 a : Waltz 
  
Det här är en svit från baletten Svansjön, framförd av symfoniorkester och den är 
tillgänglig via fjärråtkomst. Termerna vi valt är orkestermusik, balett och svit.  
 
SAB: Ymge/DR, [Yrc/DR] 
Y = Musikinspelningar m = Instrumentalmusik: särskilda former ge = Sviter från tiden 
efter ca 1800 /DR = Fjärråtkomst 
[Y = Musikinspelningar rc = Baletter/DR = Fjärråtkomst]  
 
DDC: R784.218581556  
R = Recordings 780 = Music 784 = Instruments and instrumental ensembles and their 
music .2 = Full orchestra (Symphony orchestra) .1858 = Suites 1 = Facet indicator 556 
= Ballet music 
 
UDC: 785.11.085.5.083.1(086.7)  
785 = Instrumental music. Symphonic music. Grouping of instruments. Ensemble music 
.11 = Orchestral music. Music for symphony orchestra .085.5 = Ballets .083.1 = Suites, 
divertimenti etc. (086.7) = Optical sound recording, cd 
 
Koderna uppvisar olika grader av specificitet i behandlingen av svit-facetten. UDC är 
den minst specifika då .083.1 förutom att innefatta sviter även inkluderar divertimenti 
etc. DDC visar en större specificitet då svit har en egen facett. SAB: s kod blir mest 
specifik tack vare att en tidsaspekt är inbyggd i svit-facetten.  
 
Att skapa en egen facett för sviter i UDC ser vi som problematiskt då systemets 
hospitalitet inte tillåter en vidareindelning av facetten.   
 
Exempel 15 
 
Theodorakis, Mikis: Together!: Mikis Theodorakis & Zülfü Livaneli in concert  
 
Detta är en skiva med den grekiske sångaren och kompositören Mikis Theodorakis och 
den turkiske författaren, sångaren och regissören Zülfü Livaneli. Musiken består av 
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visor med folkmusikaliska inslag från Grekland och Turkiet. Vid ämnesanalysen av 
skivan valde vi ut termerna Grekland, Turkiet, visor och folkmusik. 
   
SAB: Yqh-ob, [Yqh-utt]  
Y = Musikinspelningar qh = Visor –ob = Grekland  
[Y = Musikinspelningar qh = Visor –utt = Turkiet] 
 
DDC: R782.4216289  
R = Recordings 782 = Vocal music .42 = Songs 162 = Facet indicator 89 = Greece 
 
UDC: 784.4(495:560)(086.7)  
784 = Vocal music .4 = Popular, traditional, historic songs. Folksongs. Drinking songs. 
Street cries, ballads etc ( 495:560 ) = (Greece. Hellenic Republic:Turkey. Republic of 
Turkey)(086.76) = Optical sound recording, cd 
 
Angående specificiteten noterar vi att UDC: s facett för folksånger även innefattar sex 
andra typer av sånger. Dessutom är det möjligt att klassificera fler närliggande genrer 
inom denna underklass då texten som förklarar vad som inkluderas under .4 avslutas 
med et cetera. En finare indelning av denna facett skulle låta sig göras då hospitaliteten 
tillåter en expansion.  
 
DDC: s kod är den minst exhaustiva av de tre jämförda då den enbart tar med Grekland. 
Turkiet finns i systemet men klassificeringsreglerna gör att endast ett land kan tas med i 
koden.  
 
Exempel 16 
 
Galli-Curci, Amelita: Amelita Galli-Curci  
  
Denna samlingsskiva innehåller inspelningar gjorda mellan 1916-1928 av sopranen 
Amelita Galli-Curci. Musiken på skivan utgörs till största delen av operaarior men även 
spanska och amerikanska folksånger. Ämnesanalysen resulterade i opera, sopran, 
historisk inspelning och folksång. Vi valde att ta med ”historisk inspelning” då det kan 
vara intressant att lyssna på skivan för att få en bild av hur sångidealet kunde låta för 90 
år sedan.  
 
 
SAB: Yra [Yu-k] [Yxg] 
Y = Musikinspelningar ra = Operor   
[Y = Musikinspelningar u = Västerländsk folkmusik –k = Spanien] 
[Y = Musikinspelningar xg = Nordamerikansk folkmusik utom blues] 
 
DDC: R782.1  
R = Recordings 782 = Vocal music .1 = Dramatic vocal forms. Operas 
 
UDC: 782.087.612.1:784.4”1916/1928”(086.7)  
782 = Dramatic music. Opera 087.612.1 = Soprano 784 = Vocal music .4 = Popular, 
traditional, historic songs. Folksongs. Drinking songs. Street cries, ballads etc 
“1916/1928” = Recordings made between 1916-1928 (086.76) = Optical sound 
recording, cd  
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Den mest uppenbara skillnaden mellan exemplets tre koder är deras längd. Längst är 
UDC: s, men så är den också mest exhaustiv då den förutom de facetter den delar med 
de övriga systemens koder även uttrycker sångerskans röstläge och när inspelningen är 
gjord.  
 
Dokumentet innehåller många olika ämnen och SAB: s kod uttrycker det 
folkmusikaliska inslaget mest specifikt medan UDC: s kod är mest specifik rörande 
vilken typ av opera det handlar om.  
 
Exempel 17 
 
Bona, Richard: Reverence  
Detta är ett album med basisten och sångaren Richard Bona där musiken är en 
blandning av jazz och världsmusik. Termerna jazz, världsmusik och elbas valdes ut vid 
ämnesanalysen. 
 
SAB: Yxccd [Yxgbib] 
Y = Musikinspelningar x = Jazz, rock och populärmusik c = Jazz cd = Fusion  
Y = Musikinspelningar x = Jazz, rock och populärmusik gbib = Elbas 
 
DDC:  R787.51657 
R = Recordings 787 = Stringed instruments (Chordophones) Bowed stringed 
instruments .5 = Double bass .1 = Facet indicator 65 = Jazz 7 = Hybrid styles    
 
UDC: 789.983:787.6.036.9(086.7) 
789.983 = For instruments with electric and electronic sound production 787 = Music 
for stringed instruments and stroked instruments .6 = For plucked instruments with 
fingerboard .036.9 = Jazz and closely related styles (086.76) = Optical sound recording, 
cd 
 
Ur specificitetssynpunkt lyckas DDC och SAB uttrycka skivans genre mest specifikt, då 
de i koden får fram att det är en blandning av jazz och en annan musikalisk genre. UDC 
lyckas inte på samma detaljerade vis uttrycka genren utan får stanna vid 036.9, ”Jazz 
and closely related styles”.   
 
I SAB har elbas en plats i systemet, men även UDC erbjuder möjligheten, dock genom 
syntes, att uttrycka exekutörens huvudinstrument.  
 
Ett tillägg av elbas i DDC är möjligt och det finns ett antal olika tänkbara placeringar. 
Att elbas inte finns med i DDC får konsekvenser får exklusiviteten.  
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Litteratur om musik 
 
Exempel 18 
King, B. B.: The B. B. King treasures: 
photos, mementos & music from B. B. 
King's collection 
Blues, Musikhistoria 
 
SAB: Ijz King, B. B., [Ijxf] 
DDC: 782.421643092 King, B. B. 
UDC: 78.036.9(092) King, B. B. 
 
Specificiteten är inte tillfredställande i 
UDC eftersom koden endast uttrycker jazz 
och närliggande stilar.  
 
 
 
 
 
 
Exempel 20 
Spada, James: Streisand: the woman and 
the legend 
Musikal, Pop, Sångerska 
 
SAB: Ijz Streisand, Barbra [Yxp] 
DDC: 782.42163092 Streisand, Barbra  
UDC: 78.067.26 (092) Streisand 
 
Specificiteten i koderna uttrycker samma 
sak, det vill säga populärmusik och 
biografi. SAB gör det med kortast kod.  
 
 
Exempel 22 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Konzert in 
B für Violine und Orchester KV 207 
Konsert, Violin, Wienklassicism  
 
SAB: Xeai(up), [Xlbea(up)], 
[Xmbea(up)] 
DDC: M787.2186  
UDC: 785.6:787.1.089.6 
     
Angående hjälpsam sekvens noterar vi att 
UDC klassar på form istället för exekutör, 
instrument.  
 
 

 
 
Exempel 19 
Apter, Jeff: Fornication: the Red Hot 
Chili Peppers story  
Funkrock  
 
SAB: Ijz Red Hot Chili Peppers, [Ijxne] 
[Xxfea] 
DDC: 782.42166092 Red Hot Chili 
Peppers 
UDC: 78.011.26(092) Red Hot Chili 
Peppers 
 
Mest specifik av de tre koderna är SAB: s 
då den uttrycker funkrock. UDC: s kod 
uttrycker att det handlar om pop vilket i 
detta fall kan ses som för generellt.  
 
Musiktryck 
 
Exempel 21 
Mendelssohn, Felix: Auf Flügeln des 
Gesanges 
Arrangemang, Piano, Romantik 
 
SAB: Xda  
DDC: M786.2137  
UDC: 786.2.083.82.089.6 
 
UDC: s och DDC: s koder är mest 
exhaustiva i och med att de uttrycker 
arrangemang. UDC: s kod är emellertid 
längst.  
 
Exempel 23 
Nielsen, Carl: Overture from the opera 
Masquerade 
Opera, Orkestermusik, Studiepartitur, 
Uvertyr 
 
SAB: Xle(st), [Xme(st)], [Xra(st)] 
DDC: MM784.218926 
UDC: 785.11:782.086.1.089.6 
 
Angående format, SAB och DDC uttrycker 
att det är studiepartitur.  
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Exempel 24 
Hindemith, Paul: Six chansons: on 
original French poems : for four-part 
chorus of mixed voices  
Blandad kör, Vokalmusik 
 
SAB: Xpcc, [Xqlba] 
DDC: M782.5143  
UDC: 784.3.087.684.089.6 
 
Minst specifik är SAB som inte uttrycker 
chansons. Det finns emellertid plats för 
chansons i systemet. 
 
 
 
 
 
Exempel 26 
Nilson, Ruben: Vår vackra värld 
Poesi, Visor 
 
SAB: Xoa, [Xqh] 
DDC: M783.0943  
UDC: 784.4::82-1.089.6 
 
Specificiteten är mest tillfredsställande i 
SAB då systemet har en facett för visor.  
 
 
 
 
Exempel 28 
Thun, Jonas: Komplätt gitarr 
Gitarr, Instrumentskola 
 
SAB: Xgb(ö)/LC, [Ygb(ö)] 
DDC: M787.87193 
UDC:787.61.089.6 (076) 
 
Då det handlar om pedagogiskt material får 
sekvensen ses som hjälpsam då materialet 
klassificeras efter instrument.  
 
 
 
 
 
 

 
Exempel 25 
Eisler, Hanns: Lieder nach Texten von 
Bertolt Brecht = Songs on texts by Bertolt 
Brecht : for voice and piano: für 
Singstimme und Klavier 
Mellanstämma, Piano, Sång, Vokalmusik 
 
SAB: Xoaba, [Xqfd-fa] 
DDC: M783.4  
UDC: 784.3.087.61.089.6 
 
DDC: s kod är mest specifik då den 
uttrycker mellanstämma. Ser vi till 
hospitaliteten i SAB och UDC så finns 
utrymme för en utökning med termen 
mellanstämma. 
 
 
Exempel 27 
Rhapsody in rock: piano. Vol. 1  
Piano, Rock, Underhållning 
 
SAB: Xxpdz Wells, Robert, [Xxada(s)] 
DDC: M786.2163 
UDC: 786.2.067.26.089.6 
 
Ser vi till specificiteten är SAB: s kod den 
som bäst representerar dokumentets ämne 
då den är klassificerad under lätta 
arrangemang av seriös musik. 
 
 
Exempel 29 
Not that kind 
Pop, Vokalmusik 
 
SAB: Xxfecz Anastacia, 
[Xxn],[Xxaoaba],   
DDC: M782.421644 
UDC: 784.011.26.089.6 
 
SAB uttrycker R&B vilket i systemet 
betyder den moderna soulmusiken från ca 
1990 och framåt. Angående hospitaliteten i 
DDC skulle det vara möjligt att 
vidareindela soul på liknande sätt. 
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Exempel 30 
Warner, Alan: How to play electric blues 
guitar 
Blues, El-gitarr, Gitarrskola, Tabulatur,  
 
SAB: Xxagbi(ö)/LC,[Xxfc(ö)/LC], 
[Yxagbi(ö)],[Yxfc(ö)] 
DDC: M787.87193  
UDC: 789.983:787.61.036.9.089.6(076) 
 
SAB och UDC kan uttrycka elgitarr. DDC 
stannar vid gitarr men det finns utrymme i 
systemet för en expandering vilket innebär 
att hospitaliteten i detta fall är god.  
 
 
Exempel 32 
The big rock guitar chord songbook: 
female 
Ackordanalys, Gitarr, Pop, Rock, Samling 
 
SAB: Xgb (s) 
DDC: M787.87166 
UDC: 787.61:784.011.26.089.6 
 
UDC: s kod är den mest exhaustiva då den 
får med genre, gitarr och vokalmusik. Den 
är även den längsta.  
 
 
 
 
 
 
Exempel 34 
Flute showcase 
Ackordanalys, Evergreens, Flöjt, Jazz, 
Pop, Rock 
 
SAB: Xxafa(s), [Xxpb(s)], [Xxn(s)], 
[Xxc(s)] 
DDC: M788.32163 
UDC: 788.51.067.26.089.6 
 
Den mest exhaustiva koden är SAB: s, då 
den förutom flöjt uttrycker tre olika genrer.  
 
 
 
 

Exempel 31 
Dr John: Dr. John teaches New Orleans 
piano Vol. 2, Building a blues repertoire 
Blues, New-Orleans, Piano 
 
SAB: Xxada(ö)/LC, [Xxf(ö)/LC], 
[Yxada(ö)], [Yxf(ö)] 
DDC: M786.2193  
UDC: 786.2.036.9.089.6(076) 
UDC: s variant med jazz och närliggande 
stilar blir för generell vilket påverkar 
specificiteten negativt. 
 
 
 
 
Exempel 33 
Pop 50 
Ackordanalys, Pop, Rock, Schlager, 
Vokalmusik 
 
SAB: Xxaoac(s), [Xxna(s)], [Xxpb(s)] 
DDC: M782.42163 
UDC: 784.067.26.089.6 
 
SAB: s koder är de mest exhaustiva och 
mest specifika i och med att de tar med 
schlager, evergreens och tidig rock. DDC 
och UDC får med populärmusik.  
 
 
 
Musikinspelningar 
 
Exempel 35 
Bach, Johann Sebastian: Englische Suiten 
[Elektronisk resurs] = English suites : 
Suite no. 6 d-moll BWV 811 : Courante 
Barock, Piano, Svit 
 
SAB: Yda/DR, [Ymcd/DR],   
DDC: R786.218 58 
UDC: 786.2.083.1(086.7) 
 
Alla tre koderna visar på en likvärdig 
exhaustivitet och specificitet. SAB kan 
dessutom uttrycka fjärråtkomst.  
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Exempel 36 
Schumann, Robert: Sonate no. 3 op. ph. 
a-moll [Elektronisk resurs] : Scherzo 
Piano, Romantik, Sonat, Violin 
 
SAB: Yeai/DR, [Yml/DR] 
DDC: R787.2183  
UDC: 787.1.082.2(086.7) 
 
Alla tre koderna visar på en likvärdig 
exhaustivitet och specificitet. SAB kan 
dessutom uttrycka fjärråtkomst.  
 
 
 
Exempel 38 
Greensleeves: English pastoral music 
Stråkorkester  
 
SAB: Yld  
DDC: R784.7 
UDC: 785.1:787.1/.4(086.76) 
 
Trots att alla kodernas specificitet och 
exhaustivitet är likvärdiga skiljer sig 
längden på koderna åt.   
 
 
 
 
Exempel 40 
Chang, Sarah: Violin concertos 
Solokonserter. Violin 
 
SAB: Ymbea 
DDC: R787.2186 
UDC: 785.6:787.1(086.76) 
 
Angående hjälpsam sekvens noterar vi att i 
UDC klassificeras konserter efter form 
först och inte efter instrument.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exempel 37 
Schubert, Franz: Quintet in A, D. 667 
"Trout" / Schubert. Eine kleine Nachtmusik 
/ Mozart 
Kammarmusik, Pianokvintett, Romantik  
 
SAB: Ykde.05 
DDC: R785.281915 
UDC: 785.75(086.76) 
 
I UDC sker klassificering på form, i detta 
fall kvintett. Detta medför att 
optimeringskriteriet hjälpsam sekvens blir 
lidande. 
 
Exempel 39 
Tjajkovskij, Petr: Symphony no. 4 in F 
minor, op. 36 [Elektronisk resurs]: Finale: 
Allegro con fuoco 
Orkestermusik, Romantik, Symfoni 
 
SAB: Yma/DR 
DDC: R784.2184 
UDC: 785.11.082.1(086.76) 
 
Kodernas specificitet och exhaustivitet är 
likvärdiga med avseende på dokumentets 
ämnen, men SAB får dessutom med att det 
är fjärråtkomst.  
 
Exempel 41 
Suppé, Franz von: Poet & peasant 
[Elektronisk resurs] : [Overture] 
Operett, Orkestermusik, Uvertyr 
  
SAB: Yme/DR, [Yrb/DR]   
DDC: R784.218926 
UDC: 785.11:782.8.086.1(086.7) 
 
UDC:s och SAB: s koder är mest 
exhaustiva då de får med både operett och 
uvertyr. I DDC måste man välja väg. 
Antingen operett eller uvertyr.  
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Exempel 42 
Palestrina, Giovanni Pierluigi da: Music 
for Advent and Christmas 
Julmusik, Kör, Renässans, Sakralmusik 
 
SAB: Yöaj, [Yqcc], [Yqec], [Yqea] 
DDC: R782.5221723  
UDC: 783.28.087.684(086.76) 
 
SAB: s kod är den mest exhaustiva. Minst 
specifik är UDC: s kod som inte har en 
egen facett för julmusik, utan den 
innefattar även andra kristna högtider.   
 
 
Exempel 44 
Rodrigues, Amália: Amália no Olympia 
Fado, Folkmusik, Portugal, Vokalmusik 
 
SAB: Yu-l 
DDC: R782.42162691 
UDC: 784.4(469)(086.76) 
 
Koderna är lika exhaustiva men UDC: s är 
minst specifik då folkmusik delar facett 
med ett antal andra ämnen. Systemets 
hospitalitet skulle tillåta en finare indelning 
av facetten. 
 
 
 
Exempel 46 
Malmqvist, Conny C-A: Kvinnan i det 
låsta rummet: filmmusiken 
Filmmusik 
 
SAB: Yrea   
DDC: R781.542  
UDC: 78:791.43(086.76) 
 
Kodernas längd skiljer sig åt fastän de alla 
utrycker filmmusik. UDC: s kod är längst.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Exempel 43 
Stenhammar, Wilhelm: Cantatas  
Kantat, Kör 
 
SAB: Yqba 
DDC: R782.548 
UDC: 784.5(086.76) 
 
Alla koderna är i stort sett lika specifika. 
Undantaget är UDC där kantater delar 
facett med  oratorier. Systemets hospitalitet 
skulle tillåta en finare indelning av 
facetten.  
 
 
Exempel 45 
Berlioz, Hector: Les Troyens 
[Videoupptagning]: opéra en cinq actes  
Opera 
 
SAB: Yra/VC   
DDC: 782.10267   
UDC: 782.1(086.84)  
 
Mest specifik i detta fall är UDC då koden 
uttrycker att det handlar om grand opera. 
Både SAB: s och DDC: s hospitalitet 
tillåter en finare indelning av 
operafacetten.   
 
 
Exempel 47 
The Piranha allstars: swimming among 
sharks 
Samling, Världsmusik 
 
SAB: Yv, [Yu] 
DDC: R781.62 
UDC: 784.4(086.76) 
 
UDC: s kod är minst specifik då folkmusik 
delar facett med ett antal andra genrer. 
Systemets hospitalitet skulle tillåta en 
finare indelning av facetten. 
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Exempel 48 
Flying Bulgar Klezmer Band: Flying 
Bulgar Klezmer Band: jewish roots, folk, 
world music 
Folkmusik, Judisk, Klezmer, Världsmusik 
 
SAB: Yu-oafi 
DDC: R781.62924 
UDC: 784.4(=411.16)(086.76) 
 
UDC:s och SAB: s koder är minst 
specifika fast på olika sätt. UDC: s kod är 
minst specifik då det kommer till att 
uttrycka folkmusik då denna term delar 
facett med ett antal andra genrer. SAB 
uttrycker folkmusik men saknar möjlighet 
att precisera att det är judisk folkmusik.  
 
Exempel 50 
Rock n' roll piano [Videoupptagning] 
Instrumentskola, Piano, Rock 
 
SAB: Yxada(ö)/V, [Yxna(ö)/V] 
DDC: 786.21931660267  
UDC: 786.2.011.26(086.84:076) 
 
Alla koder uttrycker samma grad av 
exhaustivitet, men UDC har inte möjlighet 
att uttrycka rock.  
 
 
 
Exempel 52 
Einarsdotter, Elise: Sketches of roses  
Duo, Jazz, Kontrabas, Piano 
 
SAB: Yxcc, [Yxada], [Yxaed] 
DDC: 786.21655 
UDC: 786.2.036.9(086.76) 
  
Sett till koden är SAB mest exhaustiv då 
den förutom piano och modern jazz även 
uttrycker kontrabas. Specifikast är SAB 
och DDC i och med att de uttrycker 
modern jazz. UDC får däremot stanna på 
jazz och närliggande stilar. 
 
 
 
 

Exempel 49 
Touré, Ali Farka: Niafunké  
Mali, Populärmusik 
 
SAB: Yv-pcce 
DDC: 782.42163096623 
UDC: 78.067.26(662.1)(086.76) 
 
Alla koder uttrycker samma grad av 
exhaustivitet och specificitet men SAB gör 
det med kortast kod.  
 
 
 
 
 
 
 
Exempel 51 
Dolphy, Eric: Conversations 
Altsaxofon, Basklarinett, Jazz 
 
SAB: Yxccc  
DDC: R788.651656  
UDC: 788.6.036.9(086.76) 
   
Gällande specificitet finns basklarinett 
varken i UDC eller SAB. Emellertid skulle 
systemens hospitalitet medge en mer 
detaljerad indelning av klarinett. 
 
 
Exempel 53 
Prince: Musicology 
Funk, Hip-hop, Soul 
 
SAB: Yxfe 
DDC: R782.421644 
UDC: 784.4.011.26(086.76) 
 
Den mest exhaustiva koden är SAB: s som 
uttrycker soul, funk och hip-hop. Den är 
också den kortaste.  
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Exempel 54 
Staples, Mavis: The voice 
Soul 
 
SAB: Yxfea 
DDC: R782.421644 
UDC: 784.4.011.26(086.76) 
 
Av de tre koderna ser vi att DDC: s är den 
mest specifika då den uttrycker soul. I 
SAB skulle en underavdelning för soul 
kunna skapas.  
 
 
Exempel 56 
Danko Jones: We sweat blood 
Rock 
 
SAB: Yxne 
DDC: 782.42166 
UDC: 784.011.26(086.76) 
 
Sett till specificiteten är SAB det system 
som speglar dokumentets innehåll bäst då 
Yxne innebär 70-talets rock och framåt. 
 
 
Exempel 58 
Wilmer X: 13 våningar upp 
Bluesrock 
 
SAB: Yxne 
DDC: 782.42166 
UDC: 784.011.26(086.76) 
Sett till specificiteten är SAB det system 
som speglar dokumentets innehåll bäst då 
Yxne innebär 70-talets rock och framåt. 
 
Exempel 60 
Mitchell, Joni: Painting with words and 
music [Videoupptagning] 
Konsert, Pop 

Exempel 55 
Guthrie, Woody: This machine kills 
fascists 
Folkmusik, Politik, Protestsång, Roots 
music, USA 
 
SAB: Yxg 
DDC: 782.421592 
UDC: 784.4(73)(086.76) 
 
Av de tre koderna ser vi att DDC: s är den 
mest specifika då den uttrycker 
protestsång.  
 
Exempel 57 
Tindersticks: Curtains   
Pop 
 
SAB: Yxne 
DDC: 782.42166 
UDC: 784.011.26(086.76) 
 
Av de tre koderna ser vi att UDC:s är den 
mest specifika då den uttrycker pop. I de 
två övriga systemen får man nöja sig med 
en klassning på rock.  
 
Exempel 59 
Broder Daniel: Cruel town 
Indiepop 
 
SAB: Yxne 
DDC: R782.42166 
UDC: 784.011.26(086.76) 
 
Av de tre koderna ser vi att UDC:s är den 
mest specifika då den uttrycker pop. I de 
två övriga systemen får man nöja sig med 
en klassning på rock.  

 
SAB: Yxne/V  
DDC: 782.421660267 
UDC: 784.011.26(086.84) 
 
Av de tre koderna ser vi att UDC: s är den 
mest specifika då den uttrycker pop.
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4.2 Sammanfattning av den empiriska studien 
 
I detta avsnitt följer en översikt av vad som framkommit vid analysen av det empiriska 
materialet. Sammanfattningen kommer att utgå från de sju optimeringskriterier vi 
använt vid analysen. 
 
Specificitet 
 
En tendens vi kunnat skönja är att specificiteten brister i fråga om genrer. De genrer där 
tendensen är tydligast är rock, pop, jazz, soul och folkmusik och det system i vilket 
detta är oftast förekommande är UDC. Vi har även sett att det i samtliga system ibland 
funnits behov av en större specificitet gällande instrument och röstläge.  
 
Exhaustivitet 
 
Som tidigare klargjorts behandlar detta optimeringskriteriet både kodens och systemets 
exhaustivitet. Angående kodernas exhaustivitet ser vi att SAB: s möjlighet till 
dubbelklassning ökar denna. En skiva som exempelvis innehåller soulmusik och black 
metal kan i SAB dubbelklassas för att få med båda genrerna. I DDC måste däremot den 
genre väljas som anses utgöra merparten av det musikaliska materialet. Gällande 
systemens exhaustivitet kunde vi se att det fanns plats för ämnesanalysens termer. 
 
Hospitalitet 
 
Vad vi kunnat se genom undersökningen är att systemen i regel tillåter ett införande av 
nya ämnen.  
 
Exklusivitet 
 
Bland de 60 exempel vi undersökt har i stort sett varje dokuments ämne haft sin klart 
definierade plats i systemen.  
 
Relaterade klasser hålls samman 
 
Skillnader har observerats i hur systemen håller samman relaterade klasser. Bland annat 
medför SAB: s uppdelning av musikavdelningen i musiktryck, musikinspelningar och 
litteratur om musik att dokument som behandlar samma ämne skiljs åt. Att UDC ibland 
klassificerar på instrument/exekutör och ibland på form för med sig att relaterade 
klasser inte alltid hålls samman.  
 
Hjälpsam sekvens 
 
Angående hjälpsam sekvens noterar vi att UDC ofta klassar på form istället för 
exekutör, instrument till skillnad mot de andra två systemen.  
 
Enkla  koder 
 
Här ser vi ett samband mellan hur många facetter en kod kan uttrycka och dess längd. Ju 
fler facetter desto längre kod. Emellertid finns det undantag i vissa av SAB: s koder. 
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5. Diskussion och slutsatser 
 
Syftet med vår magisteruppsats har varit att undersöka vilket av klassifikationssystemen 
DDC, UDC och SAB som är bäst lämpat för klassifikation av musikdokument. För att 
uppnå syftet utgick vi från följande frågeställningar: 

 
• Vilka skillnader och likheter finns det mellan klassifikationssystemen DDC, 

SAB och UDC gällande klassifikation av musikdokument? 
 

 Hur påverkar systemens konstruktion dessa skillnader och 
likheter?  

 
• Vilka för- och nackdelar har de olika systemen vid klassifikation av 

musikdokument? 
 

 
Genom att utgå från varje enskilt optimeringskriterium och återknyta till den teoretiska 
bakgrunden ämnar vi tydliggöra systemens skillnader och likheter, och orsaker till 
dessa. För att kontextualisera vårt resonemang använder vi oss av exempel från vårt 
empiriska material.  
 

5.1 Specificitet 
 
När vi utfört våra klassificeringar har vi eftersträvat en så hög grad av specificitet som 
möjligt, och vi har observerat att systemens möjlighet att uttrycka ett dokuments ämne 
på dess faktiska nivå har skiftat från system till system. Bland annat har vi sett att vissa 
instrument som förekommer i det empiriska materialet inte alltid finns med i alla 
system. Exempel 51, skivan Conversations med Eric Dolphy, tydliggör detta då det 
hade varit önskvärt att kunna uttrycka exekutörens huvudinstrument, basklarinett, vilket 
SAB och UDC inte lyckas med. Även om DDC i detta fall når en önskad specificitet 
finns det emellertid exempel där det inte gör det. Problem uppstår då ett dokument har 
elgitarr eller elbas som ämne eftersom dessa instrument hamnar som upwards posting 
på det hierarkiskt överordnade instrumenten, i dessa fall gitarr och kontrabas. Detta ser 
vi som en klar nackdel då dessa instruments stadigt ökande popularitet även medför en 
ökning av dokumenten för och om dem, vilket skapar behov av en finare indelning.  
 
En annan specificitetsaspekt där det var större skillnader mellan systemen var deras 
kapacitet att uttrycka de musikaliska genrerna rock, pop, jazz, soul, folkmusik. Det 
system där detta framkom tydligast var UDC och exempel 3, The Cambridge 
Companion to blues and gospel music, visar på denna bristande specificitet då 036.9, 
”jazz och näraliggande stilar”, är den genre i systemet som är närmast besläktad med 
blues. Det finns även andra dokument i undersökningen, såsom exempel 52 och 53, 
Richard Bona och Elise Einarsdotter, där en finare indelning av ”jazz och näraliggande 
stilar” hade varit önskvärd. Konsekvensen av UDC: s indelning blir en stor 
ackumulering av dokument under en och samma kod vilket i sin tur medför en ökad 
arbetsinsats för en användare att återfinna dokumentet. En jämförelse med SAB och 
DDC visar att dessa klassifikationssystem har en betydligt mer detaljerad indelning av 
jazzgenren än UDC vilket gör att skivan med Richard Bona kan klassificeras på 
”fusion” respektive ”hybrid styles” och skivan med Elise Einarsdotter på ”modern 
jazz”.   
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Andra genrer där alla system brister i specificitet är pop och rock. Exempel som kan 
belysa SAB: s otillfredsställande specificitet är dels exempel 6, Blur : 3862 days : the 
official history och dels exempel 59, Cruel Town med Broder Daniel. Här hade vi gärna 
sett en möjlighet att uttrycka britpop och indiepop istället för ”70-talets rock och 
framåt”. Vid en jämförelse med DDC och UDC ser vi dock att SAB: s indelning av pop 
och rock är vida mer detaljerad. UDC har endast en facett för att uttrycka pop och rock 
och det är 011.26, ”pop music”. Konsekvensen blir att exempel 12, Stiff upper lip, får 
klassificeras under ”pop music”, vilket vi ser som ospecifikt. Något mer specifik är 
DDC: s kod .66, ”rock (rock n’ roll)”, men SAB: s möjlighet till att uttrycka ”hårdrock 
och metal” ser vi i detta exempel som den bästa lösningen.  
 
Både instrument och genrer är exempel på generiska relationer och som vi kan läsa i 
kapitel 2.1.1 menar Henriksen att en anledning till dålig specificitet står att finna i hur 
klassifikationssystemen behandlat dessa. I fallet med genrer kan vi se att i UDC och i 
viss mån i DDC är endast ett fåtal generiska relationer explicitgjorda vilket resulterar i 
dålig specificitet.   
 
Den partitiva relationen är en annan typ av relation som kan påverka ett 
klassifikationsschemas specificitet. Vanligtvis realiseras inte denna relation, men i de 
fall den formaliseras och uttrycks görs den det i form av hierarkier, och det handlar ofta 
om geografiska entiteter, akademiska kunskapsområden och deras underindelningar, 
biologiska system och sociala strukturer (Henriksen, 1998, s.3). Undersökningens första 
exempel, Music in the age of the Renaissance, visar hur en partitiv relation kan 
realiseras i ett klassifikationssystem då renässansen är en del av musikhistorien. Den typ 
av partitiv relation som detta utgör exempel på är akademiska kunskapsområden och 
deras underindelningar.  
 
Bally och Evasdotter anser i sin magisteruppsats, vilken har SAB som fokus, att ett av 
de stora problemen med populärmusikklassifikation är att revideringar av systemet 
snabbt blir inaktuella. Detta håller vi med om och är någonting som även visar sig i 
2006 års utgåva av SAB, där vi utifrån våra utförda klassifikationer hade velat se 
genrerna indiepop och britpop som idag får ses som etablerade. Genrerna finns inte 
heller med i DDC eller UDC, men här handlar det antagligen inte om att systemen blivit 
inaktuella på grund av att revideringarna görs för sällan utan snarare är det en 
konsekvens av deras i grunden begränsade indelning av pop- och rock musik.   
 
Avslutningsvis konstaterar vi att angående genrerna pop och rock är det en fördel att 
klassificera enligt SAB, då systemet erbjuder den mest detaljerade indelningen av dessa. 
Att SAB har en god specificitet inom dessa genrer kommer också Susanne Pettersson 
fram till i sin uppsats då hon menar att systemet lyckats uttrycka den musikaliska 
utvecklingen på ett detaljerat sätt. Inom den västerländska konstmusiken noterar vi inga 
stora skillnader i specificiteten mellan systemen, utan de har uppfyllt de krav som 
undersökningens dokument har ställt, och detta tack vare sina detaljerade indelningar av 
den genren. Att den västerländska konstmusiken ges stort utrymme är något som även 
Bally och Evasdotter kunde konstatera i sin magisteruppsats där de skriver att SAB-
systemet ägnar 16 sidor åt den klassiska musiken och endast fyra sidor åt övriga genrer. 
Även i DDC och UDC är den västerländska konstmusiken sett till utrymmet 
dominerande och detta gör att en finare indelning av den klassiska musiken än övriga 
genrer är möjlig.  
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5.2 Exhaustivitet 
 
Kodernas exhaustivitet påverkas bland annat av hur stora syntesmöjligheterna är i ett 
system. Vid klassificeringen av dokumenten har vi sett att DDC: s och UDC: s koder 
varit mer exhaustiva än SAB: s vilket beror på de två först nämnda systemen har större 
syntesmöjligheter. SAB kompenserar dock detta genom dubbelklassning vilket gör att 
innebörden av de sammanlagda koderna i många exempel blir mer exhaustiv än DDC: s 
och UDC: s koder. I exempel 42, Music for Advent and Christmas, ser vi prov på en 
tillämpning av dubbelklassningsregeln, och här har vi även utnyttjat systemets möjlighet 
till trippelklassning. Jämför vi huvudklassningen i SAB med UDC: s och DDC: s koder 
ser vi dock att stående för sig själv är den mindre exhaustiv än de övriga vilket är en 
genomgående trend i hela det empiriska materialet. Hade inte möjligheten till 
dubbelklassning funnits i SAB hade exhaustiviteten blivit lidande. I magisteruppsatsen 
Klassifikationssystem för en medicinhistorisk samling- en jämförande studie av SAB och 
NLM menar författarna Gjertz och Lengborn att SAB: s möjlighet till dubbelklassning 
är en stor tillgång. Vi ser emellertid inte detta enbart som en fördel utan hade hellre sett 
att alla facetter kunde uttryckas i en kod då det medför en möjlighet till vidare 
uppdelning av huvudkoden.  
 
Möjligheten till att sammanställa exhaustiva koder skiljer sig åt även inom 
undersökningens mer syntesvänliga system. Exempel 10, Operakörer, belyser detta då 
DDC: s regler sätter stopp för en vidare indelning efter 782.1, ”Operas”. I UDC är det 
däremot möjligt att även lägga till exekutör, i detta fall ”mixed voices”, något som vi ser 
som en fördel då ju fler facetter som kan läggas till en kod ju fler sökingångar skapas 
det till dokumentet. Att det går att lägga till exekutör i UDC och inte i DDC visar på det 
faktum att UDC har färre stipulerade regler för syntesbildning.    
 
Vid klassificeringen av dokumenten i undersökningen fann vi en plats för samtliga av 
de vid ämnesanalysen framtagna termerna. Även om vi tvingades klassificera på en 
högre hierarkisk nivå fanns ämnena representerade i systemen varför dess exhaustivitet 
överlag kan sägas vara god. 
 

5.3 Hospitalitet 
 
Då vi inte lyckats uttrycka ett dokuments ämne på dess faktiska nivå har vi sett närmare 
på systemens hospitalitet, det vill säga om de tillåter införanden av nya ämnen. 
Konstateras kan att det nästan alltid finns utrymme, dock varierande mellan systemen, 
för en finare indelning av musikavdelningarna. 
 
Vi har tidigare efterlyst en särskiljning mellan pop och rock i samtliga system och 
exemplet med Blur : 3862 days : the official history, utgör ett sådant tillfälle. Som vi 
förklarade under specificiteten hade en klassificering av nämnda titel under pop varit att 
föredra framför ”70-talets rock och framåt”. En granskning av SAB visar emellertid att 
det skulle vara svårt att göra plats åt en facett för pop, då det sannolikt skulle fordras en 
omfattande revidering av avdelning Ijx ”Jazz, rock och populärmusik” samt dess 
korresponderande avdelningar X och Y. I system vars notation är hierarkiskt uppbyggd 
är det svårare att införliva nya ämnen (Mills, 1977, s.45), och då detta är fallet med 
SAB: s notation kan det vara en av orsakerna till svårigheten att föra in pop. En annan 
orsak kan vara att SAB: s indelning av jazz, rock och populärmusik är mer detaljerad än 
DDC: s och UDC: s vilket gör att det finns mindre plats för utvidgande av nya ämnen.   
 



 51

I UDC finns under huvudklassen 784, ”Vocal music”, facetten .4, ” Popular, traditional, 
historic songs. Folksongs. Drinking songs. Street cries, ballads etc” vilket ingår i koden 
för exempel 15, Together!: Mikis Theodorakis & Zülfü Livaneli in concert. De andra 
systemen har en egen facett för folkmusik, något vi anser hade varit önskvärt även i 
UDC. Att vidareindela de olika typer av vokalmusik som är samlade under .4 skulle 
vara möjligt då nästa facett är .5. Ett tänkbart sätt att genomföra detta skulle vara att ge 
de olika formerna av vokalmusik koderna .41, .42, .43 och så vidare och att ha kvar .4 
som en samlande rubrik.  
 
Som nämnts under avsnittet om specificitet saknar elbas och elgitarr egna platser i 
DDC. Dessa två instrument skulle kunna införas i systemet och vi tänker en 
underordnad placering av dessa under 787.87, ”guitars”.  
 
För att vid införande av nya ämnen i ett hierarkiskt system inte nödgas frångå hierarkin 
poängterar Mills vikten av att systemet har ett antal tomma platser till sitt förfogande 
(1977, s. 45f.). Problemet är svårigheten att förutsäga var behovet för nya ämnen 
kommer att uppstå. Precis som SAB är DDC och UDC hierarkiskt uppbyggda vilket 
logiskt sett skulle försämra hospitaliteten. Genom vår undersökning har vi dock noterat 
att dessa två system har fler tomma platser för introducerande av nya ämnen. Detta kan 
bero på att DDC och UDC inte är lika detaljerade i sin indelning av populärmusikaliska 
genrer som SAB vilket vi ser som en anledning till deras högre grad av hospitalitet. 
 

5.4 Exklusivitet 
 
Beträffande detta optimeringskriterium var det endast vid ett tillfälle det fanns 
tveksamheter om huruvida ett ämne kunde placeras på fler än ett ställe. Exemplet i fråga 
var nummer 17 i undersökningen, Reverence, med Richard Bona, och osäkerheten 
grundade sig i var i DDC den lämpligaste placeringen för elbas stod att finna. Elbas 
finns inte med i systemet vilket lämnar oss med två tänkbara placeringar. Dels under 
kontrabas eftersom elbas har samma funktion i ett musikaliskt sammanhang som 
kontrabasen och dels under gitarr då elbas speltekniskt och i fråga om konstruktion har 
större likheter med gitarr än kontrabas. Vi valde en placering under kontrabas baserat 
framförallt på hur vi tror en användare skulle söka efter dokument med elbas, men det 
bästa hade varit om elbas hade haft en egen facett i DDC. På så sätt skulle detta 
beskrivna exklusivitetsproblem kunna undvikas. 
 

5.5 Relaterade klasser hålls samman 
 
Det tydligaste exemplet på att relaterade klasser inte hålls samman står att finna i SAB, 
där dokumentets format avgör under vilken huvudklass det ska klassificeras, istället för 
dokumentets ämne som i DDC och UDC. Exempel 3, The Cambridge companion to 
blues and gospel music, 30, How to play electric blues guitar och 31, Dr. John teaches 
New Orleans piano, visar på dokument som alla behandlar blues, men som på grund av 
sina format hamnar spridda under de tre huvudklasserna Ij, X och Y.  
 
I DDC och UDC görs ingen sådan distinktion utan formatet explicitgörs i det 
förstnämnda systemet genom ett prefix och i det sistnämnda genom ett formattillägg. 
Hur musikinspelning uttrycks i de båda systemen kan beskådas i exempel 14, 
Tjajkovskijs Swan lake, där DDC framför koden skriver ut prefixet R och UDC sist i 
koden lägger till (086.76).  
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Vi ser stora fördelar med hur DDC: s och UDC: s löser formatfrågan i jämförelse med 
SAB. Den mest uppenbara fördelen är att relaterade klasser hålls samman. Ytterligare 
en fördel är att systemen blir mindre voluminösa då informationen endast behöver 
utskrivas en gång.            
 

5.6 Hjälpsam sekvens 
 
Avgörande för den hjälpsamma sekvensen är citeringsordningen och en bestämd 
citeringsordning är viktig för ett klassifikationssystems prediktabilitet (Mills, 1977, s. 
40). I vår undersökning har det framkommit att citeringsordningen skiftar mellan och 
inom systemen och följande två exempel visar hur citeringsordningen växlar inom 
UDC. Först har vi en fiolkonsert av Wolfgang Amadeus Mozart, exempel 22, och här 
föreskriver UDC att klassificering sker på form istället för exekutör. Inkonsekvensen i 
citeringsordningen tydliggörs om en jämförelse görs med exempel 7, Andante e rondo 
ongarese op. 35 for bassoon and piano av Carl Maria von Weber, där 
citeringsordningen påbjuder en klassificering på exekutör. Här har vi två olika 
instrument, men låt oss säga att om det förutom stycket för fagott av Weber även hade 
varit en konsert för fagott istället för fiol hade detta, trots dokumentens ämnesmässiga 
släktskap, resulterat i att dokumenten skilts åt. Detta ser vi som en klar nackdel då 
prediktabiliteten påverkas negativt. Att UDC ibland gör indelning efter form istället för 
exekutör är något som även Arielsson och Jeppson i sin magisteruppsats ser som ett 
problem.  
 
I SAB förändras citeringsordningen beroende på format vilket belyses i exempel 43, 
Cantatas, och exempel 10, Operakörer: för blandad kör. Båda är dokument där kör är 
huvudexekutör. Den först nämnda är en musikinspelning och den andra är ett 
musiktryck vilket påverkar vad som sätts som huvudkod då formen, kantater, blir 
huvudkod i exempel 43 och exekutören, kör, blir huvudkod i exempel 10. Att 
citeringsordningen skiftar ser vi inte som en nackdel utan instämmer i Ledshams 
resonemang om att en användare beroende på roll, exempelvis lyssnare, forskare, 
utövare, har olika infallsvinklar på sin informationssökning (Ledsham, s. 2000, unit 2, s. 
26f.). För en körsångare som kommer till biblioteket och vill ha noter för kör är det 
oftast mest fruktbart att hitta dessa samlade på ett ställe medan en lyssnare kanske har 
störst nytta av att hitta musikinspelningar indelade efter form eller genre.  
 
Även i DDC är citeringsordningen beroende av dokumentets ämne och format. Det 
vanligaste är att klassificering görs på exekutör som i exempel 8,  Prélude, arioso, 
fughette sur le nom de BACH: pour piano, vilket får koden M786.21825, där 786.2 står 
för piano. Tillfällen vi observerat i undersökningen då denna princip frångås är då det 
handlar om vokalmusik i kombination med musikinspelningar. Bland annat föreskriver 
reglerna i DDC att skivan Amelita Galli-Curci, exempel 16,  klassificeras under opera 
och inte under röstläge. DDC motiverar detta med att en användare som letar efter 
skivor inte i första hand är intresserade av exekutörens röstläge utan snarare skivans 
genre, i detta fall opera. Vi ser att DDC: s principer för hur koderna konstrueras 
gällande vokalmusik har stora likheter med hur SAB behandlar korresponderande 
avdelning och som nämndes i förra stycket ser vi det som en fördel att kunna 
klassificera musikinspelningar först och främst efter genre.  
 
Trots att citeringsordningen skiftar inom systemen är den förutbestämd i SAB och DDC, 
vilket undersökningen visat bidrar till ökad prediktabilitet i systemen. I UDC är 
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citeringsordningen friare vilket å ena sidan bidrar till fler valmöjligheter i hur koderna 
byggs upp men å andra sidan påverkas prediktabiliteten negativt då klassifikatörernas 
bedömning kan variera av i vilken ordning kodens ämnen ska presenteras.  
 

5.7 Enkla koder 
 
Strävan efter att skapa så korta koder som möjligt rymmer ett viss mått av 
självmotsägelse då vi i vår undersökning haft specificitet och exhaustivitet i 
klassificeringen som målsättning. Vi har kunnat se att desto fler aspekter av ett 
dokument som tas med i koden desto längre blir den. Genom skivan Amelita Galli-
Curci, exempel 16, åskådliggörs detta då UDC: s kod får med flest facetter och även är 
längst. Generellt sett är UDC: s koder också längst, och en bidragande orsak är sättet de 
uttrycker formaten musiktryck och musikinspelningar på. I jämförelse med DDC, som 
använder prefixen M eller R, löser UDC det med att lägga till 089.6 eller 086.76 vilket 
gör koden upp till fyra tecken längre än DDC: s. 
 
Det är dock inte alltid som många facetter är synonymt med långa koder. Krister 
Nyeland jämförde i sin magisteruppsats SAB-systemet med ”The British Catalogue of 
Music Classification” och kom fram till att SAB: s koder blev kortare tack vare 
systemets breda, på bokstäver baserade, notation. Vi har sett exempel på detta även i vår 
undersökning, bland annat i Histoire du soldat av Stravinskij, exempel 11, där 
dokumentet får SAB-koden Xrha, koden M781.552 i DDC och 785.7:792.089.6 i UDC. 
SAB-koden är med andra ord kortast och får med flest facetter. 
 
En något mer subjektiv aspekt rörande kodernas enkelhet är huruvida notationen är 
uppbyggd av siffror eller bokstäver. Miguel Benito hävdar att en notation bestående av 
siffror i detta avseende är att föredra (2001, s. 117ff.). Detta håller vi med om och vi 
anser att en bidragande orsak är användandet av det som Rowley & Farrow (2000, s. 
207) kallar ”chunking” vilket innebär att långa koder delas in i grupper med hjälp av 
punkter och blanksteg.    
 

5.8 Slutsatser 
 
Syftet med vår uppsats har varit att undersöka vilket av klassifikationssystemen DDC, 
SAB och UDC som lämpar sig bäst för klassifikation av musikdokument. Som 
systemen ser ut i nuläget ser vi en stor fördel med SAB-systemet då det har en 
detaljerad indelning av de musikgenrer som ingått i undersökningen. Systemet har alltså 
en god specificitet och vi anser att detta är den viktigaste egenskapen hos ett 
klassifikationssystem. Finns inte ämnet går det heller inte att uttrycka, hur väl utvecklat 
systemet än är på övriga områden. Emellertid tycker vi att om DDC bara reviderar och 
utökar avsnittet av pop och rock, vilket det har goda förutsättningar att göra, har det en 
potential till att i framtiden bli det av SAB, UDC och DDC mest lämpade 
klassifikationssystemet för klassifikation av musikdokument. Det som talar för DDC är 
systemets syntesmöjligheter, att relaterade klasser hålls samman, att systemet har en 
citeringsordning som är användarvänlig och att koderna är lättlästa. UDC har precis som 
DDC stora syntesmöjligheter och relaterade klasser hålls samman, men undersökningen 
har visat på brister i systemet då det har en citeringsordning som inte alltid är 
användarvänlig, en eftersatt specificitet i genrerna jazz, rock pop och folkmusik samt 
koder som blir svårlästa på grund av längden och den blandade notationen.  
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6. Reflektioner 
 
Avslutningsvis reflekterar vi över uppsatsens metod, optimeringskriterier, 
avgränsningar, tidigare forskning samt dess relevans och bidrag till Biblioteks- och 
informationsområdet. 
 
Gällande vårt val av metod för den empiriska undersökning, vilken utgjordes av att vi 
själva utförde klassificeringen av dokumenten, kan vi så här i efterhand konstatera att 
det känns som ett riktigt beslut. Vi anser att det precis som avsett givit oss en förståelse 
för systemens funktion och konstruktion, något som ett användande av färdiga koder 
antagligen inte hade givit oss. En nackdel har dock varit att klassificeringen tagit väldigt 
mycket tid i anspråk. Lösningen på detta hade varit att eventuellt avgränsa sig till två 
system. 
 
Vi kan se att användandet av optimeringskriterierna har varit ett fruktbart sätt att 
explicitgöra undersökningens klassifikationssystems konstruktion. Kriterierna har spelat 
olika stor roll men har alla på sitt sätt bidragit till resultatets helhetsbild. Till exempel 
har specificitetskriteriet visat sig vara avgörande för undersökningens resultat medan till 
exempel exklusivitetskriteriet inte påvisat några direkta skillnader mellan systemen, 
något som å andra sidan också är ett resultat.  
 
Som framgått under kapitel 1.7 har den tidigare forskningen i Sverige enbart utgjorts av 
uppsatser. Trots omfattande sökningar fann vi ingen forskning av högre akademisk 
dignitet, vare sig nationell eller internationell, om musikklassifikation. Uppsatserna vi 
hittat har alla behandlat SAB-systemet, och internationell forskning hade kanske kunnat 
bidra till en fördjupad bild av DDC och UDC. Emellertid har den forskning vi använt 
oss av med få undantag bekräftat våra resultat. 
 
Denna uppsats har haft sin upprinnelse i diskussionen om övergången till DDC, och vi 
har i undersökningen koncentrerat oss på hur lämpliga DDC, SAB och UDC är för 
musikklassifikation. Vi anser att vår uppsats äger sin relevans av flera anledningar. Dels 
kan det vara av intresse att se närmare på hur en specifik avdelning skulle påverkas av 
ett byte av klassifikationssystem. Som vi märkt vid våra sökningar efter tidigare 
forskning verkar det heller inte finnas några studier av evaluerande karaktär rörande 
musikklassifikation i DDC och UDC.          
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7. Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på vilket av klassifikationssystemen 
Dewey Decimal Classification, Klassifikationssystem för Svenska bibliotek och 
Universal Decimal Classification, som lämpar sig bäst för att klassificera 
musikdokument. Följande forskningsfrågor ställdes för att uppnå syftet: 
 
 

• Vilka skillnader och likheter finns det mellan klassifikationssystemen DDC, 
SAB och UDC gällande klassifikation av musikdokument? 

 
 Hur påverkar systemens konstruktion dessa skillnader och 

likheter?  
 
• Vilka för- och nackdelar har de olika systemen vid klassifikation av 

musikdokument? 
 

Som ett led i att få svar på dessa frågor utvaldes en testkollektion bestående av 60 
dokument från avdelning Ij, X och Y på Göteborgs Stadsbibliotek. Därefter utfördes en 
klassificering av testkollektionen enligt de i undersökningen innefattade 
klassifikationssystemen.  
 
Den tidigare forskningen utgjordes av ett antal studier där klassifikationssystem stod i 
centrum. Krister Nyeland kom i sin uppsats fram till att koderna i SAB blir kortare än i 
det jämförda klassifikationssystemet ”British catalogue of music classification” och 
detta på grund av att SAB: s notationsbasis är bredare. Arielsson & Jeppson och 
Pettersson har skrivit uppsatser som fokuserar på SAB: s avdelning Y, och de kom fram 
till att avdelningen följt med i den musikaliska utvecklingen i fråga om genrer. Några 
som pekar på problemet med klassifikation av populärmusik är Bally & Evasdotter 
vilka menar att det är ett dilemma att systemens revideringar snabbt blir inaktuella. I sin 
jämförande studie av SAB och NLM kom författarna Gjertz & Lengborn fram till att det 
var en stor fördel att SAB tillåter dubbel- och trippelklassificera för att spegla ett 
dokuments olika ämnen.  
 
Den teoretiska bakgrunden vår studie i varierande grad relaterats till är till största delen 
hämtad ifrån S.R. Ranganathans tankar om idé-, verbal- och notationsplanet. Vi har 
även begagnat oss av Brian Redferns och Ian Ledshams olika idéer om användare och 
musikbibliotek. 
 
Vårt empiriska material bestod av de koder som klassificeringen av testkollektionen 
resulterat i och dessa analyserades sedan med utgångspunkt från sju olika aspekter. 
Dessa aspekter går i studien under namnet optimeringskriterier och de var följande: 
 
Exhaustivitet: Finns det vid klassificering plats till alla ämnen, dels i 
klassifikationsschemat och dels i koden? 

 
Hospitalitet: Går det att införa nya ämnen i klassifikationsschemana? 
 
Specificitet: Vilka möjligheter finns i systemen att uttrycka ett ämne på dokumentens 
nivå? 
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Exklusivitet: Är klasserna ömsesidigt exkluderande eller kan ett ämne hamna under 
flera klasser?  
 
Relaterade klasser hålls samman: Finner man dokument inom samma ämne samlade 
på ett ställe? 
 
Hjälpsam sekvens: Hur presenteras materialet i fråga om citeringsordning och 
fileringsordning? 
 
Enkla koder: Är koderna korta, lätta att läsa och att memorera? 
 
Efter att ha analyserat koderna med hjälp av optimeringskriterierna kom vi fram till att 
SAB är det system som är bäst lämpat för klassifikation av musikdokument, och detta 
på grund av att det är det system i undersökningen som erbjuder bäst specificitet. Vi 
ansåg emellertid att DDC endast behöver göra en revidering och utvidgning av pop- och 
rockavdelningen för att bli ett mer komplett system än SAB, då systemet i övrigt har 
bättre syntesmöjligheter, håller samman relaterade klasser och har mer lättlästa koder. 
Faktorerna som gjorde att UDC inte var aktuell som det mest lämpliga systemet var att 
dess specificitet var sämst, dess citeringsordning inte alltid användarvänlig och att 
koderna tenderade bli svårlästa. 
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