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Abstract:  The Swedish Library Classification System, known as the SAB-

system, can be viewed as a product of the cultural and social norms 
and values in Sweden during the time in which it was created and 
subsequently reviewed. The main purpose of this master’s thesis is 
to examine the archaeology section J in the SAB-system, in order to 
observe if values and norms within this discipline had any impact 
on the Swedish Library classification system. Our intention is 
therefore to verify any correspondence between the choice of topics 
and hierarchical structure of that section, and the values and norms 
that ruled the Swedish society during the 20th century at large but 
with particular emphasis to the academic discipline of Archaeology. 
At the present, Archaeology is often disputed as a value-free 
interpretive science. Modern scientists are wondering if 
archaeological conclusions have ever been apolitical. This paper 
explores if altered attitudes and the socio-political changes through 
history, can be seen in the Swedish Library classification system.  
The imperialism, nationalism and left wing radicalization are some 
of the movements that are examined in this paper. The approach of 
this study is hermeneutical due to the importance of understanding 
the context. Literary studies of the history of Archaeology and 
Library and Information science have been used, and a comparison 
between all of the eight editions of the SAB-system has been 
conducted. 
 

 The result of this study shows that even though the political and 
ideological changes had a great impact on the Archaeology as a 
science, there is little evidence that shows the dependency of the 
archaeology section in the SAB-system from the academic 
discipline itself. Regardless, the result also shows that the political 
and ideological changes through the 20th century greatly influenced 
the outlines of that particular section of the Swedish classification 
system. 

 
Nyckelord: SAB-system, SAB-s klassifikationssystem, arkeologi, ideologi, 

ideologianalys, nationalism. 
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1. Inledning 

Den grundläggande idén bakom en bibliografisk klassifikation är att organisera, det vill 
säga, systematiskt ordna den samlade kunskap som genom tiderna har presenterats i 
litteraturen. Vid den tid då det bara fanns ett fåtal böcker och där varje bok täckte i 
allmänhet ett stort ämnesområde, fanns det endast behov av en bred klassifikation. De som 
använde dessa böcker var ”mentala jättar” med ”stor integritet, intellekt och 
minneskapacitet”. Det fanns därför inte heller något behov av att mekanisera ordnandet av 
kunskaper, varken av de breda ämnesområdena eller av de enskilda böckerna inom de 
enskilda ämnesområdena (Ranganathan, 1989 s. 80). 
 
Främst har det varit inom kyrkan som klassificering av just böcker har varit en 
nödvändighet. Det är kyrkorna och lärda män som har innehaft de största boksamlingarna 
och som har haft behov av en organiserad ordning av sina samlingar. Som exempel kan 
nämnas både tidiga kristna och muslimska bibliotek som hade sina böcker arrangerade 
efter böckernas inbördes relation till Guds ord, med den heliga skrift placerad högt i 
hierarkin (Lerner, 1998 s. 75, 132). 
 
När boktryckandet kom igång på allvar ökade antalet böcker inom fler och mer 
specialiserade områden och bibliotekens storlek ökade. Dessutom kom fler och fler 
människor i kontakt med böcker, till exempel i Sverige genom att det öppnades 
sockenbibliotek. Den stora ökningen av antal böcker och dess olika innehåll gjorde att det 
inte längre var möjligt att hitta en specifik bok inom ett särskilt ämne om samlingen enbart 
hade böckerna ordnade alfabetiskt. Eftersom antalet klasser ökade kunde inte 
bibliotekspersonalen memorera dem längre och det var i detta skede som notationen kom 
in i bilden och man började uppkalla klasserna efter ett system av ordningstal 
(Ranganathan, 1989 s. 80f). 
 

*** 
 
När en före detta arkeolog, numera utbildad bibliotekarie, fick frågan under en 
anställningsintervju om det är någon skillnad mellan att arbeta som arkeolog och 
bibliotekarie, svarade hon: ”Egentligen ingen alls, som arkeolog skyfflar man jord, som 
bibliotekarie skyfflar man böcker.” Eftersom även vi har studerat arkeologi och antikens 
historia och numera utbildar oss till bibliotekarier fastnade vi för hennes filosofi. Det 
kanske inte är någon större skillnad mellan dessa två vetenskapsgrenar, där en av de 
viktigaste grundpelarna är klassificeringen av föremål eller företeelser.  
 
Under den tid vi läste på BHS i Borås träffade vi flera studenter som, liksom vi, tidigare 
också hade läst arkeologi. Under våra samtal kunde det ofta dyka upp diskussioner om den 
bristfälliga indelningen av ämnet arkeologi i SAB-klassifikationssystemet. Å ena sidan var 
dessa diskussioner fokuserade på det sparsamma antalet bokstäver och 
bokstavskombinationer i de förekommande underavdelningarna av huvudavdelningen J 
som är beteckningen för arkeologi. 
 
Ur dessa samtal växte en önskan fram om att undersöka om SAB-systemets 
arkeologiavdelning J verkligen är bristfällig. Vi undrade vem som konstruerade denna 
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indelning och hur omfattande kunskaper i ämnet de ansvariga hade vid tidpunkten för 
klassificeringens utformande, det vill säga under 1900-talets första decennier. Räcker i så 
fall sådana kunskaper för att konstruera en klassifikation som möjliggör att tillfredställa de 
skiftande informationsbehoven som arkeologer av olika slag kan ha? En mer övergripande 
fråga infann sig då vi under studietiden bekantade oss med Joacim Hanssons avhandling 
om klassifikationssystem för svenska bibliotek (Hansson, 1999). Kan man se den 
arkeologiska avdelningens struktur som ett uttryck för de normer och värderingar det 
svenska samhället bestod av? Och vilka var de normer och värderingar som rådde i det 
svenska samhället då? 
 
Här vill vi passa på att tacka Anders Noaksson på Bibliotekstjänst som gav oss möjlighet 
att titta på bevarade protokoll från SAB-kommitténs möten. 
 
1.2. Syfte och frågeställningar  
 
Det övergripande syftet med vår uppsats är att, genom att göra en komparativ studie av den 
arkeologiska avdelningens struktur i det svenska, nationella SAB-klassifikationssystemet, 
försöka se dess tillkomst och utveckling i en kontext. Vad vi söker är det eventuella 
sambandet mellan den rådande kulturen inom den arkeologiska vetenskapsgrenen och den 
bibliografiska klassifikationen av ämnet i SAB-systemet. 
 
I sin doktorsavhandling Klassifikation, bibliotek och samhälle skriver Hansson att den 
nuvarande utformningen av den arkeologiska avdelningen J inom SAB-systemet påvisar 
tydliga tendenser för ett imperialistiskt tänkande (Hansson, 1999 s. 167). 
  
SAB-systemet skapades i en tid då imperialismen var ett tungt arv och nationalismen var 
en av de mest framgångsrika doktriner. Tanken med uppsatsen är därför dels att få en 
uppfattning om hur de politiska riktningarna, och nationalismen i synnerhet, har påverkat 
den akademiska fakulteten, arkeologin och dels att se om dessa idéer i sin tur även hade 
påverkat SAB-systemets arkeologiska avdelning J. Hur ser arkeologiavdelningen ut idag 
och vad är orsaken till de förändringar som skett? Genom att titta på J-avdelningens 
utformning och förändring genom tid vill vi skönja de politiska trenderna och se i hur stor 
utsträckning de har speglat det svenska klassifikationssystemet.  
 
Sven Erik Liedman och Lennart Olausson är två svenska forskare – den förre, en aktiv 
professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet och den senare, professor i 
idéhistoria och rektor vid Malmö högskola. I sin gemensamma bok om ideologier och 
högre utbildningar i Sverige under 1800- och 1900-talet skriver de att ideologi kan ses som 
ett idésystem som består av tre delar: försanthållanden, värderingar och normer (Liedman 
& Olausson, 1988 s. 9). 
 
Med hjälp av de frågor vi ställt här ovan och denna definition vill vi formulera våra 
frågeställningar som dels hjälper till att granska de ideologiska/politiska tongångarna inom 
den arkeologiska fakulteten, dels leder till en analys av den arkeologiska avdelningen J i 
SAB-systemet.   
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Vår huvudfråga är således:  
 

1. Finns det ett samband mellan förändringarna inom den arkeologiska 
vetenskapsgrenen och förändringarna av utformningen av avdelningen J och i 
så fall på vilket sätt yttrar den sig? 

 
För att besvara denna frågeställning ställer vi även det spörsmål som följer: 
 

2. Vilka idéer, värderingar eller normer existerade inom den arkeologiska 
vetenskapsgrenen i Sverige under 1900-talet? 

 
a. Hur påverkades den arkeologiska vetenskapsgrenen av de sociopolitiska 

idéerna/värderingarna/normerna under tiden före första världskriget? 
b. Hur påverkades den arkeologiska vetenskapsgrenen av de 

nationalistiska idéerna/värderingarna/normerna under mellankrigstiden 
och under och några år efter andra världskrigets slut? 

c. Hur påverkades den arkeologiska vetenskapsgrenen av de nya 
idéerna/värderingarna/normerna som växte fram efter andra 
världskriget? 

 
För att ge svar på dessa frågor vill vi även titta på det resonemang som fördes av 
kommissionsmedlemmarna vid tidpunkten för SAB-systemets tillblivelse 1917-1921. 
Därmed kommer följande frågor att beaktas:  
 

3. Har de sociopolitiska förändringarna under dessa perioder påverkat även 
utformningen av avdelning J i SAB-systemet? 

 
a. Hur motiverade den nytillsatta kommissionen 1917 skapandet av 

Sveriges egna klassifikationssystem SAB istället för att följa det 
internationella klassifikationssystemet DDC?  

b. Vilken konsekvens fick skapandet av Sveriges eget 
klassifikationssystem SAB för den arkeologiska avdelningen J?  

c. Hur ser den textuella och hierarkiska uppbyggnaden av avdelning J ut i 
de respektive upplagorna? 

 
1.3. Avgränsningar 
 
Vår uppsats bedrivs ur ett historiskt perspektiv. Det är en komparativ studie där 
utgångspunkten är den arkeologiska avdelningen J i det svenska SAB-
klassifikationssystemet. Tanken är att vi jämför avdelningens utseende i alla de 8 upplagor 
som kommit ut sedan 1921. Då det är nödvändigt, tittar vi även på de tidigare 
föregångarna, Grundkatalogen (GK) och Accessionskatalogen (AK).  
 
Då vi diskuterar arkeologin som den akademiska vetenskapsgrenen och dess utveckling, 
koncentrerar vi oss framför allt på den nordeuropeiska disciplinen och kommer bara i mån 
av plats och tid att behandla arkeologins utveckling i de övriga världsdelarna.  De allmänna 
diskussionerna om samhällsförändringar genom tiden kommer att fokusera på de svenska 
förhållandena. 
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Parallellt med denna syning av arkeologin i tiden sneglar vi på utvecklingen av det svenska 
biblioteksväsendet inom vilket de personer som skapade klassifikationssystemet verkade 
och påverkades av.  
 
Den tidsmässiga aspekten omfattar hela 1900-talet fram till publiceringen av den sista, 
åttonde upplagan av Klassifikationssystem för svenska bibliotek 2006. 
 
1.4. Disposition 
 
Hittills har vi presenterat vår grundidé kring denna uppsats. Kapitel 2 kommer att behandla 
de metodologiska och teoretiska utgångspunkterna. Vi börjar med en redogörelse av den 
metodologiska ansatsen, där den kvalitativa metoden, hermeneutiken diskuteras och 
presenteras utifrån Heideggers, Gadamers och Ricouers filosofier.  
 
Därefter följer de teoretiska ramarna, vilka består av framför allt en presentation av 
forskningsläge inom klassifikation, den historiska utvecklingen av klassifikationsteorin och 
de olika klassifikationssystemen. Dessutom diskuterar vi forskningsläget inom arkeologin 
där vi inhämtar kunskapen om de olika trenderna och riktningarna inom detta 
vetenskapliga fält från forskningslitteratur och översiktsarbeten och inte från en egen 
ideologianalys. Ideologiteorin presenteras, och tyngdpunkten läggs på framför allt 
nationalismen men även imperialismen som i detta föreliggande arbete mest uttalade 
ideologierna. 
 
Kapitlen 3, 4, 5 och 6 utgör vår egentliga analysdel. Vi har delat upp den historiska 
utvecklingen i SAB-systemet i fyra perioder. Periodindelningen styrs av utgivningen av de 
upplagor som innehöll mest omfattande förändringar och i vilka det var särskilt intressant 
att studera de olika trenderna inom arkeologi, biblioteksväsende och samhälle i övrigt. 
 
Då man på Nationalbibliografin på Kungl. biblioteket har beslutat år 2006 att övergå till 
det internationella Dewey-klassifikationssystemet tittar vi i det nästföljande kapitlet på 
diskussionerna kring beslutet och konsekvenserna av detta utslag. 
 
Trots att vi löpande dryftar en del av våra synpunkter om ämnet i de respektive kapitlen 
avslutar vi vår uppsats med en tydlig genomgång av vårt studiematerial där vi ger svar på 
de i uppsatsen ställda frågorna.  
 
De fullständiga upplagornas struktur presenteras i bilagorna i slutet av dokumentet. En 
jämförande tabell mellan de upplagor som innehåller de viktigaste förändringarna finns 
med som bilaga då det på grund av tabellernas omfattning inte skulle vara möjligt att 
presentera dem i respektive kapitel. 
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2. Metodologiska och teoretiska utgångspunkter 
 
I det följande kapitlet skall vi presentera den metodologiska ansatsen där vi särskilt 
presenterar hermeneutik som skall hjälpa oss i våra försök att tolka det samlade materialet. 
Vidare följer en introduktion av de teoretiska utgångspunkterna där vi presenterar 
forskningsläget inom både biblioteksvetenskap och arkeologi samt berör begreppet 
ideologi med tyngdpunkt på nationalism och imperialism. 
    
2.1. Metodologisk ansats  
 
Intentionen med vår uppsats är att utifrån den befintliga forskningen presentera och 
undersöka ett eventuellt samband mellan den rådande kulturen inom den arkeologiska 
fakulteten och den bibliografiska klassifikationen av ämnet i SAB-systemet. Vi vill påpeka 
att ambitionen med uppsatsen inte är att hitta den ultimata sanningen utan ge en möjlig 
tolkning. Det metodologiska genomförandet baseras på litteraturstudier och egna 
iakttagelser och vi är fullt medvetna om den, i många fall, bristande tillgången på, och 
därmed täckningen av den vetenskapliga forskningen. Vår strävan är dock att försöka 
förstå och ge en tolkning av varför vi anser att den arkeologiska avdelningen delats in i 
SAB-systemet som den gjorts.  
 
Vi väljer att närma oss undersökningen utifrån en kvalitativ metod med en hermeneutisk 
ansats.  
 
2.1.1. Hermeneutik 
 
Hermeneutik, som kommer från det grekiska ordet ”hermeneuin” och som betyder ”att 
tolka”, beskriver en del tolkningsregler som utvecklades redan under 1500-talet. Joakim 
Molander skriver: 
 

Hermeneutiken var ursprungligen en uppsättning metodregler som utvecklades 
under 1500-talet för tolkning av teologiska och klassisk-humanistiska texter, men 
har i modern tid utvecklats till ett slags tolkningspraktik och tolkningsteori för alla 
förmer av texter, mänskliga skapelser som konst och arkitektur samt mänskligt 
beteende (Molander, 2003, s. 166). 

 
Under 1800- och 1900-talet har hermeneutiken rört sig i två huvudriktningar. Teologen 
Friedrich Schleiermacher försökte skapa ett metodologiskt system för vad och hur man bör 
tolka. De många, följande diskussionerna kring de olika tolkningsreglerna samt vad en 
tolkning egentligen innebär, resulterade i en allmän hermeneutisk metodologi. Den andra 
riktningen rörde sig mot en existentiell filosofi grundad på Martin Heideggers 
fundamentalontologi (Helenius, 1990 s. 65f). 
 
Att tolka är alltså själva grundstenen inom hermeneutiken. Läran accepterar att det finns 
flera sätt att förstå världen på. Den erkänner att människan aldrig kan ställa sig utanför ens 
egen förförståelse när den studerar en skapelse. Hur vi än försöker kan vi aldrig objektiv 
förhålla oss till ett ämne utan att våra värderingar färgas av vår tolkning.  
 



 

11 
 

Hans-Georg Gadamer, en av de främsta personerna inom den moderna hermeneutiken, 
menar att vi alla befinner oss i ett kulturellt sammanhang som bygger på förförståelse eller 
fördomar. För Gadamer är fördomar inget negativt ord. Han ser det som ett resultat av all 
den samlade kunskap som forskaren besitter när han/hon närmar sig ett meningsfullt 
fenomen som skall granskas och tolkas. Förförståelse är i sig en nödvändighet för att vi 
skall kunna tolka och slutligen förstå en skapelse. Under en tolkningsprocess justeras vår 
förförståelse och våra fördomar så att de slutligen överensstämmer med vår förståelse av 
det studerade verket. Förståelse är dock ingen process som leder till en slutgiltig sanning 
utan handlar om att visualisera en livsvärld och därmed bidra till en bättre förståelse av sin 
egen livsvärld (Molander, 2003 s. 171). 
 
En viktig term inom hermeneutiken är förståelsehorisont. Denna utgörs av all vår kunskap, 
alla våra föreställningar och uppfattningar som vi, vid tidpunkten för forskningen, hyser 
och som vi oftast inte är medvetna om. Det väsentliga blir då att genom reflektion försöka 
frigöra sig från denna förståelsehorisont och göra denna till ett föremål för granskning. Det 
är först när vi blir medvetna om vår egen livsvärld som vi kan försöka befria oss från den, 
och därmed försätta oss i den förståelsehorisont som skaparen av det granskade verket 
befann sig i. Är det möjligt att helt ställa sig utanför sin egen livsvärld? Inom 
hermeneutiken finns det metoder som skall underlätta denna process, men eftersom vår 
förståelsehorisont ju även består av omedvetna hållningar kan vi aldrig bli helt fria. 
Gadamer menar dock att det är omöjligt att helt frigöra sig från sin egen horisont och talar 
därför om en sammansmältning av förståelsehorisonter. Det studerade verket måste 
följaktligen sättas in i tolkarens historia och genom att sammanlänka de olika horisonterna 
får man en meningsfull tolkning (Helenius, 1990 s. 71). 
 
Detta resonemang är viktigt för oss i vårt försök att utifrån den allmänt gällande 
världsuppfattningen, under den period då SAB-klassifikationssystemet skapades och 
formulerades om, förstå den struktur arkeologiavdelningen har. 
 
Under arbetets gång och slutligen i vår tolkning måste vi vara medvetna om att vår egen 
förförståelse har spelat roll både vid valet av ämne och i vår tolkning. Professorn inom 
ekonomisk politologi och hermeneutiker Ralf Helenius undrar i sin bok om förståelse och 
hermeneutik inom samhällsvetenskaperna, ur vems synvinkel analysen av det studerade 
verket görs. Han skriver att forskarens tillhörighet till en viss samhällsklass eller 
socialgrupp avgör den naturliga urvalsprocessen. Tolkaren väljer ämnen som passar 
honom/henne själv bäst (Helenius, 1990 s. 73). 
 
Ett känt uttryck inom hermeneutik är den hermeneutiska cirkeln. Tolkningsprocessen är en 
rörelse mellan det studerade objektet och dess kontext, med andra ord är tolkningen en 
ständig rörelse mellan del och helhet. Delen och helheten samspelar med varandra och 
leder oss till en ny förståelse av det studerade objektet. Textens språk, det vill säga 
meningsbyggnaden, de enskilda orden och formuleringarna är resultat av någons 
världsuppfattning och den samhällsstruktur han/hon lever i. För att tolka en text måste man 
därför dels tolka textens enskilda ord, begrepp och formuleringar, dels hela texten i relation 
till de enskilda orden, begreppen och formuleringarna. Man skall även kunna motivera 
tolkningen av hela texten med hänvisning till textens delar och tvärtom. ”Den 
hermeneutiska cirkeln säger alltså något om hur motiveringar av tolkningar ser ut, vilken 
struktur de har eller vad de baseras på” (Gilje & Grimen, 1992 s. 191).  
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Helenius skriver att enligt Gadamer, som mest ägnade sig åt tolkning av klassiska eller 
eminenta storverk av juridisk eller teologisk karaktär, är forskaren (analytikern) den som är 
underordnad (Helenius, 1990 s. 74). Gadamer förhöjer det historiska och traditionella och 
anser därmed att den korrekta tolkningen är möjlig, där kriteriet för den korrekta tolkningen är 
enigheten. Den tyske sociologen och filosofen Jürgen Habermas är mycket kritisk till denna 
hållning och menar att en sådan tolkning kan vara ett utslag av konsekvent förvrängd 
kommunikation. Eftersom vi inte är medvetna om vissa delar av vår förståelsehorisont kan vi 
inte blotta dessa och är därmed inte kapabla till en riktig tolkning. Eftersom vi inte förstår vad 
som styr våra uppfattningar kan vi inte uppnå förståelse. Sådana uppfattningar som är 
representativa för det samhälle vi lever i och som styr vårt försanthållande ifrågasätts aldrig. 
Våra egna uppfattningar är ju alltid präglade av de styrande ideologierna, det vill säga 
ideologiska föreställningar och vi kan inte reflektera över det vi inte är medvetna om. Därför, 
menar Habermas, blir våra tankesätt och tolkningar av verkligheten ofta förvrängda. Han 
kallar detta för ideologi och diskuterar möjligheten att fjärma den kulturella ordningen till en 
punkt där en objektiv kritik av samhället är möjlig (Helenius, 1990 s. 74). 
 
Den ideologikritiska hållningen delas av den franska, nutida filosofen och hermeneutikern 
Paul Ricoeur som har försökt hitta ett tolkningssystem för att finna det outtalade bakom det 
uttalade. Ricoeur menar att hermeneutiken förenklar tolkningsprocessen genom att avvisa 
eventuella problem då man utifrån egna erfarenheter försöker tolka och förstå främmande 
kulturella uttryckssätt. Genom att införa begreppet distansering ger han texten en stor grad 
av självständighet som innebär att texten separeras från bland annat författaren (Ricoeur, 
1993 s. 148). 
 
I en genomgång av Ricoeurs tankar tar Hansson även upp vikten av textens distansering 
gentemot den ursprungliga diskursen. Denna distansering ger en möjlighet att se texten och 
dess struktur på ett objektivt sätt (Hansson, 1999 s. 68). 
 
Forskaren Per-Johan Ödman, vars huvudintresse är politisk historia och hermeneutik 
skriver: 
 

Ricoeur menar att författarens intention och textens innebörd upphör att 
sammanfalla i en skriven diskurs. Texten överskrider intentionen, dess ’öde 
överskrider författarens begränsade horisont’  (Ödman, 2003 s. 32). 

 
Enligt Ödmans tolkning av Ricoeur blir texten något mer än vad författaren först avsåg och 
kan därför inte tolkas utifrån författarens avsikter men utifrån det texten själv 
representerar. Ödman skriver vidare att texter är analoga med handlingar. Eftersom 
handlingar ses som autonoma, det vill säga konsekvenser av en handling inte längre 
kopplade till handlingens subjekt, skall även texter betraktas som verk som inte längre är 
bundna till skaparen. Ricoeur tillåter en granskning av författarens/skaparens psykiska liv 
vid skapandets tidpunkt i den mån det tydliggör kontentan av det studerade verket, men 
påpekar att detta inte skall överskugga själva verket (Ödman, 2003 s. 32). 
 
Som Hansson skriver är Ricoeurs avsikt inte att sönderdela en text till minsta beståndsdelar 
(den dekonstruktivistiska metoden) utan att se texten som en helhet som kan tolkas med 
hjälp av dialektik mellan de enskilda delarna och helheten (Hansson, 1999 s. 69).  
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*** 
 

Vi har nu, i väldigt korta ordalag presenterat den metodologiska och filosofiska riktningen 
inom hermeneutik som är en viktig vetenskapsteoretisk riktning inom de 
samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsfälten. Vid tillämpningen av denna 
ansats till vår tolkning av SAB-systemets arkeologiska avdelning kommer vi att använda 
hermeneutiken inte som någon generell metodmodell utan snarare som ett förhållningssätt 
till vårt textmaterial. Vi kommer också att se på textmassan i dess samhälleliga kontext 
jämte de outtalade normerna och värderingarna i SAB-systemet. Det problematiska är att 
vår undersökning begränsar sig till en enda avdelning och inte hela klassifikationssystemet. 
Detta är dock en mycket större uppgift än en magisteruppsats kan bemästra och dessutom 
har redan gjorts på ett utomordentligt sätt av Hansson (1999).  
 
Vår uppgift blir då att utifrån vår genomgång av forskningslitteratur angående den 
arkeologiska vetenskapsgrenens idéer, normer och värderingar samt det sparsamma 
materialet från SAB-systemet försöka ge en tolkning som förhoppningsvis ger en rimlig 
förklaring till varför klassificering av arkeologi görs på ett visst sätt. 
 
2.2. Teoretiska ramverk och utgångspunkter 
 
Vi inleder detta kapitel med en kortare litteraturöversikt samt presentation av ideologiteori 
då även denna teori är en utgångspunkt för det föreliggande arbetet. 
 
2.2.1. Forskningsläge och uppsatslitteratur – ämnet: klassifikation 
 
Inom den internationella forskningen gällande klassifikationssystem är S. R. Ranganathan 
den forskare som nämns oftast. Hans teorier och principer för hur saker och företeelser bör 
klassificeras har fått genomslag i nästan alla moderna klassifikationssystem. I boken 
Philosophy of library classification diskuterar han och redogör hur ett 
klassifikationssystem bör konstrueras för att det skall vara universellt i den meningen att 
systemet kan användas av folk av olika kulturer och språk. Ranganathan skriver vidare att 
demokratisering samt ökat antal tryckt material har haft en stor effekt på organisering av 
kunskap (1989 s. 79). Ranganathan skriver om ”the tremendous revolution which is about 
to take place in library classification as a natural and inevitable consequence of the social 
forces in question” (Ranganathan, 1989 s. 80). I boken kritiserar han det enumerativa 
klassifikationssystem som går ut på att organisera kunskapen i ett hierarkiskt system. Han 
menar att ett sådant system är alltför begränsande och att det inte finns plats för 
introducering av nya ämnen (Ranganathan, 1989. s. 29). Istället förespråkar han 
användandet av s.k. facetter (foci), ett begrepp som enligt den svenske forskaren inom 
kunskapsorganisation Miguel Benito introducerades just av Ranganathan (Benito, 2001 s. 
126). Facetter är lätta att tillämpa och applicera på varje ämne då dessa är grupperade i ett 
antal fundamentala begreppskategorier, bland annat som tid och plats (Ranganathan, 1989 
s. 56). 
 
Ett annat, internationellt erkänt namn inom klassifikationsforskningen är Krishan Kumar. 
Även han är en förespråkare av det facetterade systemet. I sitt verk från 1979 Theory of 
classification, gör han förutom den historiska översikten av de, genom tider förekommande 
olika idéerna kring klassifikationen, en komparation mellan de enumerativa och facetterade 
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systemen och ger en tydlig bild av hur ett facetterat klassifikationssystem kan konstrueras. 
Kumar skriver att i början av 1960-talet trodde man att intresset för forskning kring 
klassifikationsfrågor skulle minska, men i verkligheten har det ökat och utvidgats, då 
representanter för olika vetenskapsgrenar har började forska i ämnet (Kumar, 1979 s. 497).  
 

It is being increasingly accepted that only freely-faceted analyticosynthetic scheme 
of classification can face the explosion of knowledge in a satisfactory way. The 
concept of facet analysis is getting greater acceptance, not only for classification 
for shelf arrangement but also for indexing and so on. This concept helps in dealing 
with the complex problems of subject analysis (Kumar, 1979 s. 498). 

 
Som vi kommer att visa senare, var det svenska SAB-systemet från början ett rent 
enumerativt system. Så småningom har man dock insett fördelar med facetter och dagens 
SAB har en väl utvecklad användning av facetter. 
 
Barbara Kwasnik, en forskare verksam vid School of Information Studies vid Syracuse 
University, skriver i en artikel från 1999 att det finns fördelar med båda typer av 
systemuppbyggnad. Som ett bra exempel på en hierarkisk struktur anger hon det 
medicinska tesaurusen MESH. Hon skriver: ”in knowledge domains that have theoretical 
foundations […], hierarchies are the preferred structures for knowledge” (Kwasnik, 1999 s. 
25). Enligt henne måste kunskaper i ett ämne som klassificeras enligt det enumerativa 
systemet vara uttömmande för att klassifikationen skall vara korrekt (Kwasnik, 1999 s. 25). 
 
Den danske forskaren Birger Hjørland menar att det inte finns några neutrala 
klassifikationssystem. I boken Informationsvidenskabelige grundbegreper förklarar han 
olika termer inom informationsvetenskapen och skriver att det alltid finns explicita eller 
implicita ideologier, värdegrunder eller intressen som genomsyrar de olika 
klassifikationssystemen (Hjørland, 1995 s. 226). 
 
Vår fråga i denna uppsats gäller dock det svenska klassifikationssystemet och om huruvida 
det har kunnat motstå en viss tids ideologi inom en specifik vetenskapsgren. Men inom 
svensk klassifikationsforskning har diskussionerna kring de allmänna, 
klassifikationsteoretiska spörsmålen varit av mindre betydelse. För vår egen del är 
Hanssons avhandling Klassifikation, bibliotek och samhälle från 1999 den mest 
framträdande och även den mest lämpade. Hansson, med hjälp av Ricoeurs kritiska 
hermeneutik gör en ingående analys av hela det svenska klassifikationssystemet vid den 
tidpunkt då detta skapades år 1921. Han ser SAB-systemet som en text stående i relation 
till den omgivande verkligheten och diskuterar detta samband utifrån det gamla konst- och 
litteraturteoretiska begreppet – mimesis.  Begreppet har vållat många diskussioner genom 
tiderna men i avhandlingen definieras det utifrån Ricoeurs precisering som efterbildning av 
verkligheten i den konstnärliga formen.  
 
Hanssons avsikt med avhandlingen är att se SAB-systemets tillblivelse i relation till det 
politiska och ideologiska läget i det svenska samhället. Han framhåller att en kritisk studie 
av systemet inte bara tydliggör det inflytande ett samhälle har på utformandet av ett 
klassifikationssystem utan även bilden av ett samhälle som själva texten i ett sådant system 
förmedlar. Hanssons analys är mycket omfångsrik och det är inte möjligt att presentera alla 
hans slutsatser här. En viktig, för vårt fortsatta arbete, konklusion är dock att det 
förekommer brister på överensstämmelse mellan teori och praktisk tillämpning. De 
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värderingar och mål den svenska kommittén ställde upp för att objektivt och opartiskt 
bygga upp ett system nådde inte alltid upp till den planerade nivån. Kommittén lyckades 
inte i alla lägen bortse från den allmänt accepterade samhällsideologin som annars sätter 
sin prägel på de flesta institutioner och verksamheter och som är svår att uppfatta av 
samtiden. 
 
Under de senaste åren har en del magisteruppsatser skrivits där hela SAB-systemet eller 
delar av detta har studerats med skiftande ansatser. Tros de mycket olika 
problemställningarna har alla dessa uppsatser vissa beröringspunkter med vår egen studie 
och har därför varit ytterst värdefulla vid formuleringen av vårt arbete.  
 
En komparativ studie har gjorts av Cecilia Backlund, Att klassificera arkeologi : en 
komparativ studie av tre klassifikationssystem. I studien jämför hon tre 
klassifikationssystem SAB, UDK och Dewey och undersöker hur dessa system behandlar 
ämnet arkeologi. Hon finner att alla de tre systemen har för- och nackdelar. Backlund 
konstaterar bland annat att det förekommer en viktig skillnad mellan SAB-systemet och de 
två övriga systemen. Hon finner att arkeologiavdelningen J skiljs åt från den historiska 
avdelningen K och menar att detta är en fördel då arkeologi och historia är olika 
vetenskapsgrenar där den historiska avdelningen stödjer sig på skriftiga källor vilket den 
arkeologiska fakulteten inte gör. Hon förundras dock över att man vid klassificering av 
arkeologisk litteratur ändå använder sig av koder som är till för att klassificera den 
historiska litteraturen (Backlund, 2004 s. 49). 
 
En annan magisteruppsats är Torun Atterbergs hermeneutiska studie av klassifikation av 
socialantropologi, Klassifikation och definition av socialantropologi: en jämförande studie 
ur ett hermeneutiskt perspektiv. En av huvudfrågorna i uppsatsen är huruvida 
klassifikationen av socialantropologin överensstämmer med socialantropologins definition 
av sig själv. Atterberg undersöker ett antal ismer inom socialantropologi och gör en 
jämförelse mellan SAB:s och Deweys sätt att dela in ämnet. Han konstaterar att SAB-
systemet inte gör någon åtskillnad mellan socialantropologi och kulturantropologi och 
menar att detta är ett uttryck för den utveckling som lett till att dessa ämnesområden fallit 
samman med varandra (Atterberg, 2004 s. 43).  
 
En jämförande studie av den första, den fjärde och den sjunde upplagan av SAB-systemet 
gjordes av Eva Axelson och Linda Axelsson. Deras syfte var att undersöka utvecklingen av 
avdelning F som är avdelningen för språkvetenskaperna. Genom att sammanställa 
eventuella förändringar i strukturen och utvecklingen av syntesmöjligheterna ville 
skribenterna se om avdelningen blev mer facetterad med tiden. De har kunnat konstatera 
att det har skett en dramatisk utveckling av syntesmöjligheterna och det har tillkommit en 
hel del vanliga samt särskilda tilläggsbeteckningar som har möjliggjort en mycket mer 
djupgående klassificering av olika dokument (Axelson & Axelsson, 2005 s. 46). 
 
Andra uppsatser som vi vill nämna i denna översikt är Annica Åbergs 
Klassifikationssystem i mångkulturella samhällen (2001) och Karin Petterssons uppsats 
Den manliga heterosexuella normen : en analys av SAB-systemet utifrån ett feministiskt 
och queerteoretiskt perspektiv (2001). Båda dessa studier visar att trots goda föresatser att 
konstruera ett neutralt och objektivt klassifikationssystem är det omöjligt att bortse från de 
implicita normer och värderingar som styr och formar vårt moderna samhälle.  
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Slutligen vill vi nämna Linda Jerrewings intressanta arbete om kinesisk klassifikation 
(2005). I det inledande kapitlet skriver hon att hennes utgångspunkt är hypotesen ”om att 
ett klassifikationssystem speglar det samhälle i vilket det utarbetas och att ett samhällets 
värderingar synliggörs i systemets struktur” (Jerrewing, 2005 s. 2). Hon gör en deskriptiv 
studie över de fem olika klassifikationssystem som tillämpas i Kina och finner att i alla 
dessa system är maoismen den ytterst framträdande ideologin (Jerrewing, 2005 s. 51f). 
 
2.2.2. Forskningsläge – ämnet: arkeologi 
 
Frågan om arkeologernas ställning till forskning och staten under början av 1900-talet har 
dryftats mycket på sistone. I sin kritiska granskning av arkeologin skriver Russell G. 
Handsman och Mark P. Leone att ju mer man synar den arkeologiska disciplinen desto mer 
blir man övertygad om att arkeologin aldrig har varit en värdeneutral och opolitisk 
vetenskapsgren (1989 s. 117f).  
 
På den internationella arenan har det skrivits mycket om arkeologins beroendeställning 
jämte de politiska systemen. Många konferenser har anordnats där frågan har debatterats 
av representanter från olika länder. Nationalismen är den ideologiska riktning som har fått 
mest uppmärksamhet. Kristiansen och Rowlands skriver i Social transformations in 
archaeology om den arkeologiska ställningen inom politiken. Utvecklingen av arkeologi i 
Europa, menar de, har till stor del varit en del av nationalismen och dess relation har ofta 
varit otydlig. Under olika skeden har arkeologerna bidragit till att stärka de nationalistiska 
idéerna och stärkt stater i sina förehavanden. Så var fallet med bland annat den tyska 
nationalsocialismen och den sovjetiska kommunismen (Kristiansen & Rowlands, 1998 s. 
34f). 
 
I Tyskland har denna ideologi framför allt diskuterats utifrån den rasistiska läran. Martijn 
Eickhoff, en tysk forskare menar att frågan om arkeologins förhållande till den tyska 
nationalsocialismen har ännu inte besvarats tillfredsställande. Forskare från olika länder 
har tvistat ifall arkeologerna som arbetade under SS forskningsdepartement (Ahnenerbe) 
hade varit opartiska eller inte. Eickhoff själv försöker belysa problemet utifrån en fallstudie 
där han tittar närmare på korrespondensen mellan den tyska akademikern, arkeologen H. 
Reinerth och hans nederländska kollega, fornhistorikern A.E. van Giffen. Eickhoff, liksom 
andra forskare, finner att Reinerth, under tiden då han som professor ledde en del 
utgrävningar, försökte utelämna eller avlägsna den dokumentation som han inte ansåg 
förenliga med idéer om den nordiska rasens överlägsenhet. Efter andra världskriget 
åtalades Reinerth för politisering av arkeologin men han hävdade senare att det var fel att 
hålla endast en forskare ansvarig för politisering av en hel akademisk fakultet (Eickhoff, 
2005 s. 81). 
 
När man talar om nationalistisk arkeologi i Tyskland kan man inte undgå namnet på en av 
de mest framträdande arkeologerna under de första decennierna, nämligen Gustaf 
Kossinna. Hans intresse låg i det indoeuropeiska ”urhemmet” och det germanska folkets 
ursprung, då han menade att endast denna folkgrupp var de riktiga bärarna av den högsta 
civilisationen. Ingo Wiwjorra skriver att Kossinnas redan nationalistiska åsikter 
radikaliserades under mellankrigstiden fram till hans död 1931. Hans bebyggelsehistoriska 
lära utvecklades främst för att kunna identifiera områden som förknippades med det 
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germanska folkets utbredning, en lära som utgjorde en väsentlig komponent i den 
nazistiska historieuppfattningen (Wiwjorra, 1996 s. 174).  
 
Victor Shnirelman, en antropologisk forskare vid Institute of Ethnology and Anthropology 
i Moskva skriver att uppkomsten av Sovjetunionen samt marxismens och kommunismens 
betydelse resulterade i flera olika tolkningar av nationalism och därmed utövning av 
arkeologi som disciplin. 1920-talet är en period då de sovjetiska republikerna formades och 
många intellektuella inom de åtskilliga etniska grupperingarna hänvisade till de egna 
stamfädernas stora dåd och deras betydelse för historien. Denna idealisering av det egna 
folkets historia var av största vikt för finansieringen av de administrativa enheterna i 
respektive provins. Dessa trender uppfattades så småningom som ett hot mot Sovjet som en 
enad stat. I bästa fall förlorade de intellektuella sina akademiska positioner men i många 
fall resulterade dessa förföljelser i arresteringar och avrättningar (Shnirelman, 1996 s. 227). 
En annan forskare, arkeologen Pavel Dolukhanov skriver att i takt med implementeringen 
av marxistiska idéer på 1920- och 1930-talet, vände sig den unga arkeologiska 
forskarkåren mot det nationella. Tack vare tankar att kommunismen snart skulle erövra 
världen, försökte man istället fokusera på de internationella gemensamma dragen. Idéer 
kring kulturelementens spridning dvs. diffussionism uppfattades som borgerlig nationalism 
och rasism och etniska undersökningar fördömdes (Dolukhanov, 1996 s. 204). Efter andra 
världskrigets slut, som ett svar på de tyska arkeologernas påståenden om det germanska 
folkets överlägsenhet i motsats till det slaviska folket, återupptogs den slaviska arkeologin. 
Man hävdade nu att de slaviska folkgrupperna hade utvecklats utan påverkan av den 
germanska kulturen och att de historiska rötterna av det slaviska folkets kultur var djupare 
(Shnirelman, 1996 s. 234f). Från och med 1960-talet övergav man idéer om autokton 
utveckling och diffusionismen återupptogs med den skillnaden att man tolkade 
kulturelementens spridning i riktning från Ryssland och inte tvärtom (Dolukhanov, 1996 s. 
205). 
 
Forskare från länder som Polen har presenterat de nationalistiska tendenserna inom den 
polska arkeologin som en reaktion mot ekonomisk och kulturell dominans av mäktiga 
stater som Tyskland. Arkeologen Wlodzimierz Raczkowski beskriver två riktningar i den 
polska arkeologin. Den första har sina rötter i den nationalistiska, antikvariatiska rörelse 
som blev dominerande efter Polens tredje, slutliga delning 1795 som resulterade i Polens 
upphörande. De arkeologiska lämningarna identifierades som slaviska och spelade stor roll 
i bestämmande av tilltänkta gränser mot framför allt Tyskland, Preussen och Ryssland. 
Efter första världskriget har Polen återfått sin självständighet 1918. Den västra gränsen mot 
Tyskland var ungefär samma som före den första delningen 1772, den östra gränsen mot 
Ryssland fick liknande utformning som vid den andra delningen 1793 men den nordöstra 
gränsen blev helt förändrad i takt med att den nya staten Litauen skapades (Raczkowski, 
1996 s. 201). Konflikter kring gränsdragningen både efter det första och det andra 
världskriget var ofta det drivande motivet i den arkeologiska, nationalistiska forskningen 
kring slavernas rättigheter till områden. 
 
Nationalistiska studier av arkeologin har dock ingalunda begränsats till de europeiska 
staterna. Arkeologin i ljuset av ideologiska studier har avhandlats bland annat i Japan, 
Kina, Korea, Iran, Förenta staterna samt sydamerikanska och afrikanska stater utifrån deras 
beroendeställning under kolonialismen. Den israeliske arkeologen Raz Kletter som skrivit 
boken Just past? beskriver israelisk arkeologi som utvecklades från grunden under 1950- 
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och 1960-talet. Kletter skriver att arkeologi i Israel/Palestina sällan har varit annat än 
politisk. Genom att studera den arkeologiska utgrävningsdokumentationen och 
institutionernas arbetssätt från den tiden konkluderar han att den breda uppfattningen att 
den tidiga arkeologin var nationalistisk är allt för simplistisk. Kletter menar att man inte 
kan fördöma utan att på ett djupare plan förstå den tiden och människans önskan att hitta 
sitt ursprung och släktskap med gamla förfäder (Kletter, 2006 s. 314f). 
 
I de ovannämnda exemplen har vi visat hur den nationella arkeologin ofta har används för 
att framhäva den egna kulturens betydelse. Mer förödande konsekvenser fick de 
arkeologiska aktiviteter som bedrevs på den norra delen av den cypriska ön från tiden för 
den turkiska invasionen i 1974 och framåt. Knapp och Antoniadou skriver att i försöken att 
rensa ön från de antika grekiska lämningarna har ett stort antal lämningar och artefakter 
förstörts eller försvunnit helt. ”The destruction of archaeological sites and the illicit trade 
of antiquities in the northern part of Cyprus has had dramatic and likely irreversible 
consequences, both for Cyprus’ cultural heritage and for archaeological research on the 
island” (Knapp & Antoniadou, 1998 s. 24). Den turkiske arkeologen Mehmet Özdogan 
svarar och menar att det inte har kunnat påvisas att ödeläggelsen drabbar endast den 
grekiska kulturen. Han skriver ”Turkey’s cultural inventory has not been completed yet 
and, in spite of existing legislations, massive destruction of sites is taking place due simply 
to inefficient implementation of the law. Nonetheless, I would argue that the destruction is 
neither culturally nor religiously selective” (Özdogan, 1998 s. 119). 
  
 

*** 
 

Även i Sverige har man intresserat sig för den svenska arkeologins historia och dess roll i 
det politiska systemet. I början av 2000-talet pågick en debatt mellan den lundensiska 
forskaren Bozena Werbart och forskaren och professorn vid Umeå universitet Evert 
Baudou angående nationalistiska tendenser i den svenska arkeologin. Utgångspunkten till 
denna debatt är en artikel skriven i samband med projektet Arkeologi igår. En 
forskningshistorisk analys av svensk arkeologi under 1920-1968 (HSFR-projekt 2000-
2002). Projektet bygger på en mängd intervjuer som Werbart hade utfört med arkeologer 
verksamma under den aktuella perioden. Debatten gäller framför allt definitionen av 
termen ”nationalism”. Werbart skriver att uttrycket, trots sin mångtydighet, utgår från en 
auktoritär samhällsuppfattning och därmed inte kan uppfattas annat än endast negativt. 
Baudou pekar på den mångfald av riktningar termen erbjuder och menar därmed att ordet i 
sig inte kan tolkas enbart negativt. I debatten anklagas Werbart för att hon arbetar selektivt 
och att hon koncentrerar sig på de nazistiska tendenserna inom den svenska arkeologin 
under perioden 1930-45. På det svarar Werbart att ”det har faktiskt skrivits mycket om 
’annan arkeologi i Sverige’, däremot nämns ofta inte med ett ord det svåra och känsliga.” 
(jfr Werbart, 1999, 2000 och Baudou, 2001). 
 
Baudou utkom 2004 med ett omfattande arbete om den nordiska arkeologin ur ett historiskt 
perspektiv. I detta hermeneutiska verk diskuterar han bland annat de politiska 
förutsättningarna och arkeologins samhällsuppgifter. Han finner att den förda politiken i 
alla tider har påverkat den arkeologiska forskningens riktning, både ekonomiskt och 
ideologiskt (Baudou, 2004 s. 268).    
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Nationalismen diskuteras också i arkeologen Håkan Petterssons avhandling från 2005. Han 
förklarar att hans avsikt med avhandlingen bland annat har varit att fastställa den 
förhistoriska forskningens försök att befästa idén om den nationella gemenskapen. 
Petterssons avhandling skiljer sig från många andra arbeten då den behandlar forskningen 
under en mycket längre tidrymd än perioden för rasbiologins lära, det vill säga förra 
århundradets första hälft. Han konstaterar att den fornhistoriska forskningen fram till 1960 
av dagens betraktare mycket riktigt kan betecknas som nationalistisk men påpekar att det 
krävs en djupare förståelse av ett samtida samhälle och dess behov av att skapa en nationell 
identitet. Pettersson varnar också för att se nationalismen i förhållandet till rasism och 
därmed även nazismen. Han menar att även om vissa menar att man kan se sambandet 
mellan dessa ideologier bör man inte dra den entydiga slutsatsen utan en noggrannare 
analys av de olika begreppen (Pettersson, 2005 s. 22, 27). 
 
I ett arbete kring den svenska marinarkeologin hävdar författaren Carl Olof Cederlund att 
denna vetenskapsgren tampas med ett nationalistiskt synsätt. Han menar att bärgning och 
exponering av de stora, flerhundraåriga skeppsvrak har bidragit till en idealisering av den 
svenska stormaktstiden och fått ett stort nationellt symbolvärde. Cederlunds farhågor gäller 
möjligheten till att stå emot och bevara de marina lämningarna som enligt honom förstörs i 
takt med att man bedriver en populistisk, ideologisk verksamhet (1997 s. 61). 
 
En annan avhandling som behandlar exponeringen av vårt arkeologiska kulturmaterial 
avlades av Bodil Petersson vid Lunds universitet. En av de i avhandlingen berörda 
aspekterna är rekonstruktionen av historien i politiska syften. Petersson ställer sig frågande 
till en möjlighet för rekonstruktioner/utställningar att inte vara politiserade. I en alltmer 
internationaliserande masskultur kommer vi att sträva efter accentuerandet av det unika 
och specifika i vår egen kultur. ”Detta kan yttra sig i nationalism, värnandet om en regional 
identitet eller lokal särart. […] Det handlar inte om brist på identitet, det handlar om en 
känsla av tristess i den identitet som är alltför likformig för oss alla” (Petersson, 2003 s. 
206). 
 
Slutligen är det på plats att nämna den svenske professorn i arkeologi Stig Welinders 
arbete Min svenska arkeologihistoria. Boken är en redogörelse av den arkeologiska 
verksamheten under hela 1900-talet. Han delar in arbetet i olika epoker och diskuterar de 
samhälleliga förändringarna ur ett idéhistoriskt perspektiv. Welinder skriver att han 
försöker avhålla sig från att vara moraliserande och fördömande och söker istället att förstå 
svensk arkeologi i sin samtid (Welinder, 2003). 
 
2.2.3. Ideologibegreppet och ideologianalys 
 
Diskussionen som följer här nedan kring ideologi bör ses som en teoretisk men även en 
metodologisk utgångspunkt då vi kommer att arbeta utifrån perspektivet där en text har en 
explicit och en implicit betydelse. Det explicita, även kallat manifesta i en text är det som 
tydligt uttrycks med ord och uppfattas utan ingående analys. Det implicita eller latenta är 
däremot det som är underförstått och som kräver en närmare skärskådning av texten. Som 
vi dock i det tidigare kapitlet påpekade, är enligt Ricoeur en noggrann fragmentering inte 
nödvändig, utan vad som krävs är en analys av texten som en helhet där de olika delarna 
belyser kontextens sammanhang.  
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Kontexten i den här uppsatsen är till stor del den akademiska miljön där arkeologer är 
verksamma. Dessa akademiker lever dock inte i ett vakuum och därför måste kontexten 
även betyda det svenska samhället med dess, under den aktuella perioden, principer, 
värderingar, regler och allmänna normer. En sådan kontext kan med andra ord belysa den 
samling idéer som utmärker en viss ideologi. Som vi redan tidigare nämnt har Sven-Eric 
Liedman och Lennart Olausson definierat ideologi som ett idésystem som består av tre 
delar: försanthållandet, värderingar och normer (Liedman & Olausson, 1988 s. 9). Det är 
med andra ord en uppsättning uppfattningar om hur samhällen är eller bör vara beskaffade. 
Ideologi framställs ofta som en sammanhängande enhet, vilken rymmer en mängd 
värderingar och handlingsnormer.  
 
Eftersom ideologi är ett ofta omdiskuterat begrepp finns det definitioner som har en mer 
negativ laddning än den ovannämnda preciseringen. Den kände, engelske litteraturkritikern 
Terry Eagleton inleder sin bok Ideology : an introduction med en presentation av inte 
mindre än 16 olika definitioner på ideologi.  
 
Vår avsikt är inte att presentera alla av dessa definitioner i denna översikt, men vi vill 
gärna ta upp några av de för oss mer intressanta begreppsförklaringarna. Enligt dessa är 
ideologin:  
 

- idéer som hjälper till att legitimera den ledande politiska maktens verksamhet 
(Eagleton, 2007 s. 1) 

- en samling idéer som är karakteristiska för en särskild grupp eller klass 
(Eagleton, 2007 s. 1) 

- en process som omvandlar de sociala förhållanden till en realitet (Eagleton, 
2007 s. 2) 

- identitetstänkandet (Eagleton, 2007 s. 2) 
 

Vidare skriver Eagleton att i den marxistiska läran ses ideologi som ett sätt för 
makthavarna att manipulera medborgarna till att acceptera de,  i det fördolda, påtvingade 
samhällsstrukturerna. Ideologin är här ett styrmedel för att obemärkt indoktrinera och 
påverka (Eagleton, 2007 s. 44).  
 
Även den engelske språkvetaren Norman Fairclough använder sig av den negativa 
definitionen av ideologi och menar att ”ideologies are representations of aspects in the 
world which can be shown to contribute to establishing, maintaining and changing social 
relations of power, domination and exploitation” (Fairclough, 2003 s. 9).  
 
Dessa begreppsförklaringar vi har nämnt här ovan är sålunda endast ett urval av den stora 
uppsjö av definitioner på vad en ideologi är och hur den används. Ideologier blir som mest 
effektiva då de inte uppfattas som ideologier. Med det menar vi att när medborgarna inte 
lägger märke till att en viss världsbild presenteras för dem med hjälp av speciella utryck 
eller handlingar har de anammat det tankesättet och är inte längre i stånd att reagera emot 
detta.  
 
I vår studie tenderar även vi att se ideologi som ett verktyg för att legitimera och slå vakt 
om den rådande ordningen. Håkan Petersson diskuterar ideologins möjligheter ”att 
legitimera och i olika avseenden förvränga sakers upplevda tillstånd” vilket han menar sker 
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inom arkeologiforskarvärldens slutning kring den nationella gemenskapen. Den viktigaste 
skillnaden mellan kunskap/vetenskap och ideologi är att vetenskapen söks för att vara till 
godo eller kunna användas av alla. Ideologin å sin sida gör ingen skillnad på tanke och 
handling. Den strävar efter att utföra och berättiga handlingar som hjälper en viss 
gruppering att befästa sin ställning och förändra eller i bästa fall bevara systemet som det 
är (Petersson, 2004  s. 34, 36).  
 
Relationen mellan ideologier och vetenskap har alltid varit problematisk. I den idealiska 
situationen bör vetenskapen utgå endast ifrån fakta och kunskapen som forskas fram bör 
komma till nytta för alla. Då forskarna själva är en del av samhället kan de inte medvetet 
bortse från normer och hela den föreställningsvärld som de lever i. En sådan distansering 
är inte möjlig. 
 
Liedman talar i det här fallet om de latenta ideologier som utgör initiallägen vid tolkning 
av empiriskt material. De är grunden till att vissa påståenden om verkligheten och 
samhället i övrigt kan bedömas som sanna eller falska (Liedman, 2005 s. 77). Speciellt 
under 1800-talet hade vetenskapsmännen ett uppdrag att upplysa människor och motarbeta 
de falska påståendena om verkligheten. Dessa forskare var ofta anhängare till 
upplysningsidealet och, enligt Liedman, kunde lätt bli farliga i sin strävan att påverka 
människor då forskarna ofta saknade ”den sunda begränsningen” (Liedman, 2005 s. 82). 
 
Under 1900-talet blir upplysningsidealet allt svagare och vetenskapen utvecklas mer i 
riktning mot specialisering, det så kallade expertidealet. Experten ansvarar endast för det 
egna forskningsområdet och han tar ingen hänsyn till i vilket sammanhang hans 
forskningsresultat kommer att användas. Forskaren tar uttryckligen avstånd från de 
ideologier som eventuellt kan färga hans arbete (Liedman, 2005 s. 81).  
 
I det här fallet talar vi dock om de manifesta ideologierna. Men bara att man förnekar ett 
samröre med vissa ideologier betyder inte att man som forskare blir opåverkad av de 
normer och värderingar ett samhällets traditioner vilar på. Petersson skriver att 
”vetenskapens företrädare har […] sina särskilda intressen och sin speciella inställning i 
olika frågor, men också en bestämd position i samhället samtidigt som de ingår som en del 
i detta samhälle” (Petersson 2005 s. 36). Med andra ord kan man säga att forskarna 
medvetet eller omedvetet överför de egna idéerna och föreställningarna om verkligheten 
till den forskning de bedriver och vice versa – resultaten från deras forskning kan hjälpa till 
att förändra eller befästa de rådande ideologiska ståndpunkterna. 
 
Detta måste i hög grad gälla även de arkeologiska forskarna vilka utgör en självklar del av 
det svenska samhället och dess struktur. Samtidigt måste vi komma ihåg att dessa 
vetenskapsmän, under perioden vid SAB-systemets tillblivelse, nästan uteslutande tillhörde 
den borgerliga samhällsgruppen som hade väldigt stark position och mycket tydliga 
uppfattningar om hur saker bör vara beskaffade. Senare i vårt arbete kommer vi att påvisa 
att det arkeologiska verksamhetsområdet ofta var förknippat med den politiska strävan att 
förmedla bilden av Sverige och det svenska folket som en uråldrig självklarhet. Under 
slutet av 1800-talet och de första decennierna av 1900-talet hade ansträngningarna att 
väcka en fosterländsk samkänsla intensifierats och de statliga institutioner där 
arkeologiforskning bedrevs blev ett redskap.  



 

22 
 

Det är viktigt att vara medveten om att olika ideologier kan påverka den riktning i vilken 
vetenskapen kan utvecklas. Tittar man närmare på ideologihistoriska studier, ser man 
tydligt att de olika föreställningsvärldarna alternerar med tiden. Det finns ganska många 
förklaringar till varför ideologierna förändras med tiden. Liedman (1989) tillsammans med 
några andra ideologihistoriker har sammanställt ett antal förklaringstyper. Vi vill här 
presentera tre av dessa varianter som vi, i vårt sammanhang upplever som intressanta. 
 

• Den första förklaringsmodellen är generationsförklaringen. Detta innefattar 
synpunkten att varje generations samhällsbild skiljer sig från den samhällsbild som 
den förra eller den kommande generationen har (Liedman, 1989 s. 155). 
 

• Den andra förklaringsmodellen kallas för mognadsförklaring. Idésystemet uppfattas 
här som en livscykel som består av olika faser, från barndomens osäkerhet, genom 
ungdomens spänstighet, vuxenålders mognad och slutligen ålderdomen där allt till 
slut vissnar bort. Övergången från en livsfas till nästa innebär alltid en tid av 
omvärderingar, vilket kan medföra en viss förvirring (Liedman, 1989 s. 155). 
 

• Den sista och kanske mest intressanta för oss förändringstolkningen är 
institutionsförklaringen. Den här förklaringstypen avser förändringar i de 
samhälleliga institutionerna. Med det menar man kyrkor, skolor, universiteten och 
alla andra organisatoriska enheter som vilar på samverkan (Liedman, 1989 s. 156). 

 
Dessa förklaringstyper kan i sig användas som en metodisk utgångspunkt. Vår ambition är 
dock inte att analysera varför vissa idéer förändrades eller helt övergavs. Vi kan dock inte 
bortse från att sådana förändringar ägt rum och vi tror att genom att diskutera dessa 
förklaringsmodeller kommer vi även att kunna belysa de förändringarna inom SAB-
systemets struktur genom tiderna. 
 
Det självklara verktyget som används då man vill influera och övertyga är språket. 
Språkbruket i officiella publikationer tas ofta upp av språkhistoriker när man vill diskutera 
språket som en spegling av ett visst samhälle. Lingvisterna Sture Allén, Martin Gellerstam 
och Sven-Göran Malmgren menar att ”språket är ett utryck för kulturen i ett samhälle, det 
är samhällets sätt att tänka … Språket påverkar samhället och samhället påverkar språket – 
det är spegel och styrmedel på samma gång” (Allén, Gellerstam & Malmgren, 1989 s. 13). 
I en kvantitativ sammanställning av riksdagsmaterialet har de kommit fram till att vissa 
emotiva (känsloladdade) ord förekommer i långt större utsträckning än andra. Till exempel 
är ord som utslagning, spekulation och klyftor mycket frekventa bland vänsterpartisterna 
medan bland moderaterna är ord som valfrihet och besparing de ord som förekommer 
oftast (Allén, Gellerstam & Malmgren s. 63f). Detta är självklart politiska diskussioner där 
en given ideologi är tydlig och stöds av de ideologiska uttrycken som är relativt lätta att 
skärskåda. Det är mycket svårare att fånga upp nyanser i språkmaterial som uppfattas som 
neutral och harmlös.   
 
Eftersom avdelningen J i de olika upplagorna av SAB är en något sparsam läsning där 
textmassan är relativt begränsad (om man jämför med andra avdelningar) kommer vi 
självklart att titta på orden som separata beståndsdelar av en text. Det intressanta blir dock 
att se vad och vilka ord som uteslutits och hur den hierarkiska uppdelningen har 
konstruerats.  
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Nationalism   
I föreliggande uppsats driver vi tesen att SAB-systemet är starkt präglat av de ideologier 
som har rått under dess tillblivelse och fortsatta utbyggnad. I kommande avsnitt ger vi 
därför en kort överblick över nationalism som vi anser var den framträdande ideologin i 
samhällsutvecklingen under 1900-talets första årtionden. 
 
Nationalismen är en ideologi som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen med 
vissa karakteristika. I en politisk mening är det en idealföreställning om att viktiga roller 
styrs och utgår från staten. Denna ökar i sin tur sitt inflyttande över den enskilda 
människan genom att ta över kontrollen över de områden som tidigare varit reserverade 
den privata sfären. Nationalstatens syfte är också att homogenisera de, i vanliga fall, 
multikulturella folkgrupper. Detta leder till att det skapas en idealföreställning om att i 
statens gränser alla är vi lika och alla tillhör vi en kultur som ber på samma värderingar 
och normer. Den kulturella homogeniseringen och de värden som är förknippade med 
nationen är viktigare än andra kollektiva värden. Förverkligandet av nationens intressen 
förutsätter största möjliga politiska oberoende. Det sistnämnda antas i sin tur bara kunna 
uppnås genom kontroll av ett territorium, företrädesvis en suverän stat (Hettne et al. 1998 
s. 38-40). 
 
Världen över ledde industrialiseringen på 1800-talet till en standardisering av färdigheter. I 
Sverige satsade staten på massutbildningar och skolväsendets utbredning. Gemenskap, 
kamratskap och solidaritet var de nya riktlinjerna. Nationalismens ideologi, grundad på en 
gemensam kultur sökte lojaliteten hos den enskilde som skulle rikta sig mot staten snarare 
än mot den egna släkten eller byn (Hylland Eriksen, 1993 s. 132). 
 
Imperialism 
Imperialism är en term som syftar dels på staters territoriella, ekonomiska och kulturella 
expansion i historien (till detta hör även begreppet kolonialism), dels på en uppsättning 
teorier som vill förklara orsakerna till denna expansion. Den moderna imperialismen har 
därför under 1900-talet försökts förklaras genom flertalet olika dogmer, såsom strukturell 
imperialism (teorier som beskriver ett allmänt dominansförhållande) samt teorier som först 
och främst ser imperialism som ett uttryck för kapitalismens inneboende expansionsbehov. 
 
Edward W. Said anses idag som en av de ledande forskarna och teoretikerna inom 
postkolonialismen och han diskuterade ofta imperialismen ur två utgångspunkter. Den 
kulturella imperialism, som byggde på en dominansstruktur som i huvudsak var präglad av 
den europeiska kulturen samt den andra imperialistiska inriktning, som byggde på 
vidsträckta, oftast territoriellt sammanhängande politiska system där det i grunden låg 
några centrala hyllningskrävande imperiestater, exempelvis Storbritannien och Frankrike. 
(Said, 1995). 
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Analysdel 
 
Vår analys delas upp i fyra perioder bestående av dels en kontextuell, dels en textuell del 
som ibland överlappar varandra. Den kontextuella delen inleder varje period med 
beskrivningar av situationen inom den arkeologiska vetenskapen och fortsätter med en 
orientering av biblioteksväsendet. Varje kapitel avslutas med en textuell del där vi går 
igenom den arkeologiska avdelningens uppbyggnad och ordval. Avdelningen betraktas 
utifrån två perspektiv, den hierarkiska uppbyggnaden och terminologin. 
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3. Perioden före SAB-systemet 
 
Detta kapitel spänner över tidsperioden från mitten av 1800-talet fram till början av 1920-
talet.  
 
Den sista hälften av 1800-talet präglades av industrialiseringens genomslagskraft och med 
detta följde en stor geografisk och social rörlighet. De som tidigare varit jordbrukare fick 
nu arbete inom industrin och flyttade från landsbygden till städerna. Industriarbetarna får 
en allt större klasskänsla vilket bland annat ledde till att deras traditionella tanke- och 
kulturmönster försvagas med en ökad beredskap för nya idéer. Folkrörelsernas inflytande 
ökade starkt på i stort sett alla samhällsområden (Vestlund, 1996 s. 51; 86). 
 
3.1. Arkeologi som vetenskap  
 
Under denna tid etableras många nya vetenskaper, däribland arkeologin som försöker 
beskriva människans kulturella och sociala utveckling genom att studera och analysera de 
materiella lämningarna och den fysiska miljöpåverkan. Stolphål, kyrkoruiner, smycken, 
redskap, textilier eller hällristningar och flintaföremål, alla är synliga spår efter mänsklig 
verksamhet som spänner över långa tidsperioder och stora geografiska områden. Men när 
blev arkeologin en etablerad vetenskapsdisciplin? 
 
Under 1960-talet definierade Thomas Kuhn ett paradigm som enligt honom innebar att det 
finns ett antal sammanhängande forskningstraditioner, det vill säga vedertagna lagar, 
teorier, tillämpningar och mätmetoder som alltid kan kontrolleras och verifieras. Varje 
disciplin måste kunna utarbeta dessa forskningstraditioner för att kunna kalla sig 
vetenskapliga (Gilje & Grimen, 1992 s. 107).  
 
Det fanns forskare som påstod att en vetenskap kan likväl ha olika paradigm, även sådana 
som inte är förenliga sinsemellan. Kuhn har bland annat kritiserats för att han inte hade 
tagit hänsyn till olika skolor och riktningar inom vissa discipliner då han formulerade sin 
paradigmterm. Kritikerna menade även att termen bättre lämpade sig för 
naturvetenskaperna än samhällsvetenskaperna. Kuhn svarade i sin tur att de sistnämnda 
befann sig i en för-paradigmatisk situation medan sociologerna menade att det handlade 
om fler-paradigmatisk vetenskap (Gilje & Grimen, 1992 s. 118). Gilje och Grimen skriver 
att varje teori förr eller senare stöter på anomalier, dvs. det framkommer data som strider 
mot den vedertagna teorin. Enligt Kuhn behöver sådana anomalier inte leda till ett 
förkastande av en teori. Genom att använda nya, förbättrade mättekniker kan en teori 
styrkas med hjälp av ny tolkning av falsifierade observationer (Gilje & Grimen, 1992 s. 
111).  
 
Ytterligare kritik mot Kuhns paradigmformulering har framkommit då en del forskare 
ansåg att ett paradigm inom en vetenskap ju kan förändras eller helt bytas ut. Detta menade 
man var fallet inom arkeologin under slutet av 1800-talet då en rad förnyare hade 
omformulerat sättet att tolka det arkeologiska materialet. 1968 beskrev Daniel Clarke 
arkeologi som en samling lösryckta underteorier som saknade en helhetsbild ända fram till 
1960-talet (Clarke, 1978 s.153). Teoribildning inom arkeologi definieras ofta som en 
nyckfull process. Man menar dock att förändringarna snarare styrs av andra vetenskapers 
syn på mänskligt beteende än nya upptäckter inom den egna disciplinen. Idéforskaren 



 

26 
 

Bruce Trigger skriver att ”nya föreställningar om människans beteende radikalt (kan) 
förändra arkeologiska tolkningar, så att information som tidigare verkade betydelsefull blir 
av ganska litet intresse” (Trigger, 1993 s. 22). 
 
I sin avhandling Arkeologihistoria som historia och som arkeologi skriver Anders 
Gustafsson att tidpunkten för skapandet av treperiodssystemet ofta tilldelas en mycket stor 
betydelse. Framväxten av detta klassifikationssystem anses av många forskare som 
startpunkten för förhistorisk arkeologi som en separat och självständig, vetenskaplig 
disciplin (2001 s. 154). 
 
3.1.2. Arkeologins klassificering och dess betydelse  
 
Att kategorisera och klassificera de materiella lämningarna efter svunna kulturer blev den 
fundamentala verksamheten för arkeologins pionjärer under 1800-talet. Tyngdpunkten på 
all forskning inom den kulturhistoriska riktningen var att beskriva och systematisera 
fynden, inte tolka. I slutet av 1800-talet utvecklades ståndpunkten att arkeologin var nära 
besläktad med historisk forskning och dominerades av inställningen att gruppera fynden 
efter raser eller folkgrupper. Teknologisk utveckling förklarades utifrån de stora 
folkvandringarna från Mellanöstern. Ursprunget till denna riktning finner man i 
evolutionismens och diffussionismens teorier.  
 
Den klassiska evolutionismens utgångspunkt var att det finns naturlagar som styr 
utvecklingen i en viss riktning, att människan agerar rationellt och genom de samlade 
kunskaperna och erfarenheterna anpassar/förändrar sig till nya förhållanden. 
Evolutionismens idéer hade en stor betydelse vid skapandet av den arkeologiska 
klassifikationen. Inte bara den hierarkiska indelningen men även det kronologiska systemet 
vittnar om riktningens fundamentala roll. 
 
De omfattande, metodiska observationerna av fyndmaterialet och diskussionerna om 
koppar- och järnföremålens ålder ledde till att man för första gången formulerade ett 
treperiodsystem. Under 1800-talets början kunde man konstatera att stenföremål var äldre 
än järnföremål som i sin tur var yngre än föremålen gjorda i koppar. Genom forskning kom 
man fram till att kopparföremålen innehöll brons. Den danske arkeologen C.J. Thomsen 
delade upp den aktuella, historiska tidsaxeln i stenålder, bronsålder och järnålder. Systemet 
slog igenom under 1840-talet efter att Thomsens arbete publicerades först år 1836 (Jensen, 
2005 s. 51ff). Den evolutionistiska riktningen var här en avgörande faktor då den pekade 
på en jämn utveckling av det kulturella materialet. Man försökte hitta bakgrunden till olika 
företeelsers förändringar eller försvinnanden och tolkade dessa med hjälp av de 
evolutionistiska processerna. 
 
Den polska forskaren Danuta Minta-Tworzowska pekar på att även den diffussionistiska 
riktningen, som dök upp under 1870-talet, hade lika stark påverkan på den arkeologiska 
forskningen framöver som evolutionismen. Diffussionismen lade tonvikten på studiet av 
den kulturella spridningen och konstaterandet att idéer kunde ”migrera” eller ”lånas ut” 
(1994 s.173).  
 
Med diffussionismens frammarsch kom allt fler intellektuella att ifrågasätta den 
grundläggande idén inom evolutionismen, nämligen tron på att människans handlande var 
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biologiskt betingat och att den mänskliga kreativiteten ledde till att samma uppfinningar 
kunde dyka upp på åtskilliga geografiska områden utan någon påverkan sinsemellan. Den 
minskade tron på oberoende utveckling ledde till att allt fler tolkade de kulturella 
förändringarna utifrån diffusion och folkvandringar. Trigger, en känd kanadensisk 
arkeolog som har forskat mycket kring arkeologins idéhistoria skriver: 
 

Det främjade också ett tilltagande intresse för olika folkslags egenheter snarare än 
för de allmänna dragen i den kulturella utvecklingens successiva stadier. 
Medelklassens känsla av otrygghet i 1860-talets Västeuropa hade fått […] 
darwinister att överge läran om psykisk enhetlighet och betrakta infödingsfolk som 
biologiskt underlägsna européer (Trigger, 1993 s. 185). 

 
Den svenske naturvetaren och senare arkeologen Oscar Montelius (1843-1921) 
intresserade sig mest för den kronologiska utvecklingen av den förhistoriska perioden. Han 
reste runt i Europa och studerade ingående de samlingar som växte snabbt under denna 
period. I hans typologi kan man se tydliga, för utvecklingsläran, indelningar då han ansåg 
att föremålens utveckling var logisk i likhet med de biologiska organismerna, men 
indelningen är framför allt diffussionistisk. Han ansåg att Europas kulturella utveckling 
hade stora regionala skillnader och pekade på att vissa områden var långt mer utvecklade 
än andra och att idéerna så småningom spreds runt till andra kulturer. Montelius spelade en 
avgörande roll för utvecklingen av Thomsens treperiodsystem. Han indelade först den 
europeiska bronsåldern i sex perioder, och senare fick även stenåldern och järnåldern en 
noggrannare indelning i fyra respektive tio perioder (Trigger, 1993 s. 191-195). 
 
En av de teser som Minta-Tworzowska arbetar med är att det inte finns ett universalt 
klassifikationssystem inom arkeologi som skulle kunna stödja och lösa alla problem vid 
forskning inom ett specifikt område. Det viktiga är att se korrelationen mellan 
klassifikation och en faktisk teori, interpretation. Hon menar att vi klassificerar samtidigt 
som vi löser ett påtagligt problem och svarar på en konkret vetenskaplig frågeställning 
(Minta-Tworzowska, 1994 s. 172).  
 
3.2. Biblioteksväsendet i en samhällelig/politisk kontext – med fokus på 
folkbiblioteken 
 
Under 1800-talet och början på 1900-talet ansågs folkbiblioteken vara folkbildande 
institutioner som skulle ” bidraga till fostrandet av dugande medborgare” (Hjelmqvist, 
1916, s. 21). Ett tydligt exempel är de sockenbibliotek som kyrkan började förespråka runt 
sekelskiftet 1800. En uttalad önskan var att motverka den allt starkare kommersiella 
inriktningen bland biblioteken. Det ansågs fördärvligt att läsa för underhållning och inte 
för uppbyggelse. Staten rekommenderade i 1842 års folkskolestadga att sockenbibliotek 
skulle inrättas, men gav inga ytterligare direktiv i frågan hur de skulle skötas, varför 
sockenbiblioteken i regel var små och sköttes dåligt i brist på medel (Hansson, 1996 s. 
42f). 
 
Under 1870-talet blev det tydligt att sockenbiblioteken i regel var misskötta. Då började de 
socialliberala strömningarna som drog genom landet att intressera sig för biblioteken, som 
sågs som ett viktigt verktyg i medborgarutbildningen. En viktig satsning var till exempel 
Stockholms arbetarbibliotek 1892 som i många avseenden blev ett föregångsbibliotek då 
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man anställde bibliotekarier, införde ett kortsystem och införde det amerikanska 
klassifikationssystemet Dewey på barn- och ungdomsavdelningen.  
 
Under 1800-talet hade staten visat ett mycket litet intresse för folkbiblioteken. 
Folkbiblioteksväsendets utveckling hade därför varit starkt hämmat och hänvisats till olika 
lokala och/eller privata initiativ (Hansson, 1996 s. 40). 1905 fick dock biblioteken för 
första gången statliga bidrag, även om summan var liten (Hansson, 1997 s. 73). År 1905 
kom också den första folkbiblioteksordningen, som innebar att staten på allvar började 
lägga sig vinn om att utveckla ett fungerande folkbiblioteksväsende. Det resulterade i att 
biblioteken dels fick möjlighet att samordna sig på ett nationellt plan, dels att staten fick en 
möjlighet att kontrollera spridningen av litteratur (Hansson, 1996 s. 47). 
 
I början av 1900-talet börjar blickarna riktas utåt i världen för att få inspiration till 
biblioteksutvecklingen, där Amerika är ett av föregångsländerna. 1909 publicerades den 
svenska pionjären inom folkbiblioteksväsendet och tillika pedagogen Valfrid Palmgrens 
bok om den studieresa hon hade företagit sig i just Amerika. I boken förespråkar hon 
amerikanska biblioteksideal såsom idén om public libraries, med öppna hyllor och 
kortkataloger. (Palmgren, 1909, 28f). Palmgren fick senare uppdraget att genomföra en 
utredning om hur det sedermera offentliga stödet till det svenska biblioteksväsendet bör se 
ut (Palmgren, 1911).  
 
Palmgren försökte i sin utredning föra fram ett demokratiskt perspektiv på folkbiblioteken 
och dess verksamhet. Likaså ansåg hon att biblioteken hade en möjlighet att på ett tydligt 
sätt bidra till samhällets utveckling och en förbättring av nationens ekonomi (Hansson, 
1997 s. 75). Palmgren förslog att man skulle omorganisera det svenska biblioteksväsendet. 
Hennes huvudtanke var att det i varje svensk kommun, oavsett politiskt styre, skulle finnas 
ett offentligt folkbibliotek. Genom att samla alla föreningsbibliotek till ett enda bibliotek, 
skulle nya möjligheter ges för medborgarna att få en likvärdig tillgång till litteratur. Detta 
förslag, som var stommen i det beslut som senare togs 1912, hämtade mycket inspiration 
från de amerikanska förhållandena (Hansson, 1995 s. 20). 
 
Palmgren föreslog också att det skulle delas ut statsanslag till alla typer av bibliotek, både 
kommunalt drivna och de som drevs av cirklar och föreningar. I stort sett fick Palmgrens 
förslag gehör och när beslutet fattades i riksdagen bestämdes att statligt stöd skulle utgå till 
två typer av bibliotek, dels ”egentliga” bibliotek, dels bibliotek som tillhörde 
riksorganisationer med minst 20 000 medlemmar. Vidare beslöts att två 
bibliotekskonsulenter skulle tillsättas, vilket innebar att biblioteksvärlden för första gången 
fick en samlande statlig enhet med fokus helt på de frågor som rörde den egna 
verksamheten (Hansson, 1995 s. 20). 
 
Utöver bibliotekskonsulenternas arbete växer så småningom fram ett behov av ytterligare 
ett sammanhållande forum och Sveriges Allmänna Biblioteksförening (SAB) bildades i 
Lund 1915. Under sitt första möte återupplivades tidskriften Folkbiblioteksbladet som hade 
fått läggas ner på grund av medelsbrist. Så föddes tidskriften Biblioteksbladet som skulle 
täcka alla typer av bibliotek. 
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3.2.1. Bakomliggande system för SAB-systemet 
 
En av de tidigaste mönsterkatalogerna är P.A. Siljeströms katalog från 1859. Siljeström var 
en frisinnad debattör vars litteraturindelning i katalogen inte var uppskattad av 
folkskoleinspektörerna som hade att övervaka folkbibliotekens arbete. I synnerhet var det 
Siljeströms placering av miscellanea (som bland annat innehöll litteratur om 
folkbildningsarbete) före religionsavdelningen som motverkades av inspektörerna. 
 
Siljeströms mönsterkatalog såg ut på följande sätt (observera dock att avdelningarna saknar 
notation): 
  
- Miscellanea (inkl folkbildning och bibliotek) 
- Religion 
- Statskunskap och Biografi 
- Geografi och Reseskildringar 
- Naturkunskap och Jordbruk 
- Hälsolära och Medicin 
- Skönlitteratur 
 
Siljeström var direkt inspirerad av USA och det folkbibliotekssystem som utvecklades där 
efter ett amerikabesök i början av 1850-talet. Hansson (1995b, s. 23) noterar en slående 
överensstämmelse med Siljeströms katalog och det system som skulle komma att 
publiceras 1876, alltså ett par decennier senare, av Melvil Dewey.  
 
Ytterligare en av de äldre katalogerna som trycktes i Sverige är Svedvis sockenbiblioteks 
första tryckta katalog som kom ut 1886. Den har tagit intryck från Siljeströms katalog men 
har anammat en alfabetisk notation. 
 

A. Svensk och allmän skönlitteratur 
B. Religion, filosofi och etik 
C. Uppfostran och undervisning 
D. Historia och levnadsbeskrivningar 
E. Geografi, rese- och ortsbeskrivningar 
F. Naturvetenskap hälsolära och teknik 
G. Ekonomi och lanthushållning 
H. Medborgerlig kunskap, sociala frågor 
I. Diverse 

 
Under 1870-talet upplever sockenbiblioteken en svacka, men de får ett nytt uppsving strax 
innan sekelskiftet bland annat tack vare de mönsterkataloger som ges ut av de två 
studentföreningarna Verdandi och Heimdal. Det radikal-liberala Verdandis katalog 
kommer ut i fyra upplagor mellan 1900-1908 och det mer konservativa Heimdals katalog 
kommer i två upplagor, 1899 och 1905. 
 
Det klassifikationssystem som finns i Heimdals katalog från 1905 var tänkt att utgöra en 
grund för alla typer av folkbibliotek, men är mer att betrakta som ett 
hylluppställningssystem. Bibliotekstypen som skulle ha användning av detta system var 
inte intressant i sig utan man strävade snarare efter en objektiv klassificering som skulle 
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kunna passa in överallt. Notationen var blandad med bokstavssignaturer på 
huvudavdelningarna och sifferbeteckningar på underavdelningarna (Hansson, 1996 s. 60). 
 
Det var slutligen Verdandis system som fick störst inflytande på folkbiblioteken. 
Verdandis klassifikationssystem är en katt bland hermelinerna vad gäller regeln om 
alfabetisk notation vid biblioteken i Sverige. Dess huvudavdelningar är betecknade med 
romerska siffror och underavdelningarna med arabiska siffror (Hansson, 1996 s. 62). Det 
var dock Accessionskatalogen (AK) som var det klassifikationssystem som var mest spridd 
och som vi kan se senare i denna framställning låg till grunden för det framtida SAB-
systemet. AK:s system var inte heller förbundet till en speciell bibliotekstyp, även om det 
ofta användes i större folkbibliotek. Den tidsbild som speglades i AK var framför allt det 
sena 1800-talets officiella syn på hur vetenskap skulle delas in. Den samhällsförändring 
som sedan något årtionde var i full gång ledde till att ämnesindelningen i Grundkatalogen 
(GK) speglade en tid som i hög grad rymde både inslag av en ny mer radikal samhällssyn 
och en tämligen konservativ. 
 
Accessionskatalogens huvudavdelningar är följande (vi tar här med hela 
arkeologiavdelningens underavdelningar, som är av intresse för vår undersökning): 
 

1. Bibliografi. Biblioteks- och arkivväsen. Bokhandel. Paleografi. Typografi. 
2. Encyklopedi och polygrafer. 
3. Teologi. 
4. Kyrkohistoria. 
5. Religionsvetenskap. 
6. Filosofi och estetik. 
7. Undervisnings- och universitetsväsen. 
8. Filologi. 
9. Litteraturhistoria. 
10. Modern vitterhet. 
11. Bildande konst. 
12. Musik och teater. 
13. Arkeologi (med numismatik och sfragistik). 

a. Allmän, 
b. Förhistorisk, 
c. Orientalisk, 

Egyptologi, 
Assyriologi, 

d. Klassisk, 
e. Medeltidsarkeologi, 
f. Numismatik och sfragistik, 

14. Historia (med kulturhistoria, diplomatik och kronologi). 
15. Biografi, genealogi och heraldik. 
16. Etnografi och antropologi. 
17. Geografi och resebeskrivningar. 
18. Statistik. 
19. Rätts- och statsvetenskap. 
20. Teknologi och ingenjörsvetenskap. 
21. Ekonomi. Post- och kommunikationsväsen. 
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22. Gymnastik, sport, spel och magi. 
23. Krigsväsen och sjöväsen. 
24. Matematik. 
25. Naturvetenskap. 
26. Medicin. 
27. Tidningar och tidskrifter av allmänt och blandat innehåll. 
28. Samfunds tidskrifter av allmänt och blandat innehåll. 

 
Grundkatalogen har, som vi ser nedan, en liknande indelning (vi tar med underavdelningen 
arkeologi): 
 

A. Bok- och biblioteksväsen. 
B. Religion. 
C. Filosofi och estetik. 
D. Uppfostran och undervisningsväsen. 
E. Språkvetenskap (med skriv- och talarkonst). 
F. Litteraturhistoria (med litteraturkritik). 
G. Skönlitteratur. 
H. Skön konst (med musik och teater). 
I. Historia (med kulturhistoria). 

Iab. Gamla tiden (med allmän och utomnordisk arkeologi). 
J. Levnadsteckningar. 
K. Geografi (med resebeskrivningar, etnografi och folklivsforskning). 
L. Rätts- och statsvetenskap (med statistik, nationalekonomi och sociala frågor). 
M. Teknologi (med bergsbruk och metallurgi). 
N. Ekonomi. 
O. Krigs- och sjöväsen. Gymnastik och idrott. Spel. 
P. Matematik och naturvetenskap. 
Q. Medicin 

 
3.3 Sammanfattning 
 
Denna period kännetecknas av industrialiseringens genomslagskraft och en stor 
mobilisering av människor som flyttade från landsbygden till städerna. Många vetenskaper 
växte fram, bland dessa arkeologin. De viktigaste inriktningarna under denna period var 
evolutionismen och diffussionismen som framför allt betonade kulturell spridning där 
migrering/”utlåning” av idéer kunde ske. Den danske arkeologen C.J. Thomsen lanserade 
indelningen av den förhistoriska tiden i ett treperiodssystem (stenålder, bronsålder och 
järnålder). Den mest framträdande svenska arkeologen Oscar Montelius vidareutvecklade 
Thomsens treperiodssystem.  
 
Inom biblioteksvärlden fick folkbiblioteken en allt större spridning och idéerna hämtades 
till största delen från Amerika där man lanserat idén om public libraries med öppna hyllor. 
Staten hade till en början inte brytt sig om folkbiblioteken men blev mer och mer måna om 
detta, och 1905 kom så den första folkbiblioteksordningen. 1915 bildades Sveriges 
Allmänna Biblioteksförening (SAB). Ett antal klassifikationssystem fanns i Sverige vid 
denna tidpunkt, bland annat Accessionskatalogen. 
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4. Perioden för första, andra och tredje upplagan av SAB-systemet 

Detta kapitel spänner över tidsperioden från början av 1920-talet till 1950-talets början.  
 
Vid 1920-talets början var Sverige fortfarande ett relativt fattigt land, men efter den andra 
industriella revolutionen under slutet av 1800-talet skedde stora förändringar i det svenska 
samhället. Nu skulle nya sociala klasser införlivas i samhället (tjänstemän, industriarbetare 
med flera). Detta skriver forskarna Håkan Arvidsson, Lennart Berntson och Lars Dencik i 
boken Modernisering och välfärd : om stat, individ och civilt samhälle i Sverige (1994). En 
stark industriell expansion sker under 1920-talet med företag som Bofors och ASEA. 
 
1920-talet är ett instabilt årtionde inte minst på det politiska planet. En av orsakerna till 
detta är att Europas globala makt minskade efter första världskriget och både den politiska 
och ekonomiska tyngdpunkten flyttades till USA. I Sverige hade de borgerliga 
värderingarna fortfarande ett starkt grepp över väljarna trots arbetarklassens och 
socialdemokratins framgångar (Arvidsson et al., 1994 s. 145f). 
 
Under tiden fram till andra världskrigets början 1939 genomfördes en rad socialpolitiska 
reformer, som tillsammans med den goda utvecklingen på arbetsmarknaden gav Sverige ett 
internationellt rykte som socialt mönsterland. Slagordet ”folkhemmet” som myntades av 
Per Albin Hansson i en riksdagsdebatt år 1928 får nu en konkret innebörd (Hadenius et al., 
1993 s. 128). Den nya statens mål var att skapa sociala skyddsnät för alla, oberoende av 
deras sociala ställning. Medborgarhemmet som folkhemmet även kallades, kännetecknades 
av att staten fick ökad makt. Detta var dock oväsentligt då medborgarnas välbefinnande var 
målet. 
 
4.1. Den svenska arkeologin i relation till tidsepoken 
 
Vad har styrt utvecklingen av den svenska arkeologin i en tid då den evolutionistiska läran 
har setts som en stark bekräftelse av den nationalistiska utvecklingen inom den 
västerländska världen? Fanns det politiska doktriner som låg bakom arkeologins forskning 
och tolkning? Kunde arkeologer vara objektiva vid utövandet av sitt yrke?  
 
Den svenska arkeologin etablerades som vetenskap i slutet av 1800-talet i takt med att den 
kvantitativa och institutionella utvecklingen intensifierades och de metodologiska 
bedömningsgrunderna för vetenskaplig forskning formulerades (Petersson, 2005 s. 68).  
 
Montelius tolkning av forntiden var både i Sverige och internationellt sett allmänt 
accepterad. I sina skrifter visade han gärna på den germanska folkgruppens kulturella 
kontinuitet i de forntida lämningarna i södra Sverige respektive norra Tyskland. I sitt 
arbete från 1917 konstaterade han att svenskarnas förfäder, det vill säga germanerna, 
befolkade de nordiska territorierna redan under yngre stenålder. Han kunde inte påvisa 
några andra folkgruppers inflytande på dessa områden och han menade att de vackra, 
ytterst väl bearbetade konstföremålen vittnade om germanernas överlägsenhet (Petersson, 
2005 s. 100). Montelius arbeten översattes till tyska och en som blev mycket inspirerad av 
hans metodiska tillvägagångssätt var den tyske forntidsforskaren Gustaf Kossina. Hans 
arbeten var ofta fyllda med extremt rasistiska uttalanden och han underströk gärna 
”germanernas överlägsenhet i allt avseende”. Baudou skriver att man även i Sverige under 
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1910-talet hittade rasistiska uttalanden i den arkeologiska forskningslitteraturen men, i 
motsats till den tyska, blev rasismen aldrig en grundläggande ideologi. Denna riktning 
faller samman med Herman Lundborgs rasbiologiska forskning och skapandet av 
rasbiologiska institutet under samma period (Baudou, 2002 s. 58).  
 
Man bör ha i åtanke att den svenska kultur- och vetenskapssfären i början av 1900-talet var 
intimt sammanlänkad med den tyska. Då tyska forskare hade en lång tradition av 
arkeologiska undersökningar både inom de egna gränserna men även kring de antika 
områdena runt om Medelhavet läste man de tyska verken och inspirerades därefter 
(Welinder, 2003 s. 87). 
 
Genom att jämföra svensk forntidsforskning med dansk, under de första årtiondena av 
1900-talet, menar Petersson att den svenska arkeologin präglades av ”nationalistisk 
expansionism” och nyttjades ”till att legitimera en ny form av svensk medvetenhet utanför 
nationens gränser i Finland, men även i koloniserandets nytänkande i de norra delarna av 
Sverige”. Vidare skriver Petersson att i motsats till de danska forskarna arbetade de 
svenska arkeologerna aktivt för samhällspolitikens strävan efter historisk legitimitet 
(Petersson, 2005 s. 100f).  
 
Den evolutionära lära som kretsade kring den naturliga, kronologiska utvecklingen av 
förfädernas kulturer hade i takt med nya forskarrön allt svårare att hävda sig. Olikheter i de 
arkeologiska fynden tolkades numera utifrån skillnader mellan olika kulturer. Dessa 
kulturer fick geografiska och kronologiska gränser och namn efter karaktäristiska föremål 
och fyndplatser. Den nya omformuleringen av materiella skillnader överensstämde väl med 
det stigande behovet av nationell identifiering. Petersson skriver att den ideologiska 
samsynen utgjorde grunden då de materiella skillnaderna också tolkades som ett resultat av 
vissa gruppers överlägsenhet gällande den kulturella bildningen (Petersson, 2005 s. 115). 
Utifrån forskning kring språkbruket i publikationer gällande den fornhistoriska arkeologin 
konstaterar Petersson att det inte går att förneka att retoriken ofta tyder på en elitistisk, 
nationalistisk samhällsideologi, men att det samtidigt fanns forskare som undvek eller 
direkt motsatte sig dessa formuleringar. Enligt Petersson beskrev många forskare sina 
analyser utan ”förankring till samtida politisk retorik” (Petersson, 2005 s. 120).  
 
Skillnaden i retoriken kan delvis förklaras med att det fanns vissa kulturskillnader mellan 
de olika universitetsinstitutionerna i Sverige under seklets första decennier. Medan det i 
östra Mellansverige och framförallt i Uppsala bedrevs forskning med tydlig koppling till 
den nationalistiska samhällsuppfattningen, hade man i Skåne en mer 
nationalromantiserande syn, befriad från politisk påverkan. Eftersom det mesta av 
forskningen bedrevs och de flesta avhandlingar avlades vid Uppsalainstitutionen fick den 
nationalistiska retoriken dock ett övertag. Welinder skriver att den dåtida arkeologin var 
präglad av chauvinism. Det språkbruk som användes i de arkeologiska översiktsarbeten 
som riktades mot allmänheten var fyllda med nations- och rasbegrepp. De 
humanosteologiska fynden och i synnerhet kraniernas byggnad, tolkades gärna utifrån en 
rasbiologisk lära. Man talade bland annat om ”långa” och ”korta” skallar (Welinder, 2003 
s. 86f ; Petersson, 2005  s. 120, 136). 
 
Den tidiga perioden av arkeologisk forskning kring sekelskiftet och några decennier framåt 
präglades av den av Montelius skapade definitionen av arkeologin som en vetenskap i 
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nationens tjänst. Petersson menar att om någon period i den svenska arkeologin kan 
betecknas som nationalistisk, då är det just denna epok, där de resultat som dras från de 
arkeologiska fornfynden sammanfaller med den rasbiologiska läran (Petersson, 2005 s. 
160f). 
 
Under de kommande åren fick många av de svenska arkeologerna omvärdera sin ställning 
till det tyska inflytandet i den svenska kulturforskningen, då nazismens yttringar vann allt 
större mark. Några enstaka arkeologer tog tydlig ställning mot eller för nazismen, men de 
flesta forskarna försökte hålla sig ifrån den politiska falangen (Welinder, 2003 s. 87).  
 
Petersson skriver att den rasbiologiska läran tonades ner i den svenska arkeologin just 
under den period då den växte sig allt starkare i samtidsdebatten på 1920-talet. Den 
rasbiologiska terminologin fungerade oftast endast som ett metodologiskt analysinstrument 
inom arkeologin under de kommande åren (kranieindex som typologisk metod). Orsaken 
till rasbiologins minskade betydelse vill Petersson söka i utökningen av de typologiska 
studierna av fornlämningar och artefakter (Petersson, 2005 s. 174). Baudou hävdar dock att 
intresset för nationalistiska tolkningar ökade under 1930-talet och menar att det fanns 
svenska arkeologer som representerade den rasistiska världsåskådningen och uppfylldes av 
svensk chauvinism. Petersson håller dock inte med Baudou i tolkningen av att den svenska 
nationalismen var chauvinistisk. Han skriver att nationalismen i den svenska forskningen 
under perioden kring andra världskriget var infekterad av idéer som eftervärlden betraktar 
som direkt olämpliga, men han menar att den snarare vittnar om önskan att se den 
kulturella utvecklingen som en naturlig, historisk process och är befriad från en dömande, 
nedvärderande syn på andra folkgruppers kulturutvecklingsprocesser (Petersson, 2005 s. 
101, 174). 
 
Baudou skriver att de svenska arkeologerna ibland medvetet eller omedvetet tog avstånd 
från en medverkan i den nazistiska propagandan, men att det fanns forskare som öppet 
stödde dessa strömningar. Han menar dock att ingen av de erkända arkeologerna 
diskuterade sina politiska ställningstaganden i de i Tyskland publicerade verken (Baudou, 
2004 s. 273). 
 
Arkeologin under 1920- och 1930-talet måste också ses i ljuset av de institutionella 
förändringar som ägde rum. I takt med industrialisering, urbanisering och modernisering 
ökade statens skatteintäkter och välfärdstänkandet ledde till formuleringen av folkhemmets 
ideal. Statens ökande engagemang i arkeologin innebar i och för sig en politisk styrning av 
disciplinen, men även professionalisering och en tydligare politik kring 
kulturminnesvården. Arkeologin bedrevs numera utifrån intresset för den egna socknens 
historia och akademiska avhandlingar skrevs om olika landskaps bebyggelsehistoria. 
Arkeologer var rädda för det nya samhällets moderniseringskonsekvenser på de spridda 
kulturminnena och runt om i landet bedrevs intensiva arbeten med 
fornlämningsinventering av antingen fast- eller säsongsanställda arkeologer eller ideellt 
arbetande sockenombud. Från början var Statens historiska museum ansvarig för alla 
fornfynd och rapporterna skulle strömma in och först därefter skulle beslut om åtgärder 
riktas mot de enskilda institutionerna på landsbygden. En ny fornminneslag antogs först 
1942 och kulturminnesvården byråkratiserades vilket medförde ett större ansvar för de 
enskilda landsantikvarierna men även en särskiljning av arkeologens yrkesroll i 
forskarrollen och den kulturförvaltande rollen (Welinder, 2003  s. 73ff). 
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Samhällsförändringen mot ett svenskt folkhem innebar, trots skillnader i politiska 
åskådningar, att alla var överens i sin strävan mot en välmående nation. Det var framtiden 
man siktade på, men lika viktigt var att upplysa folket om dess historia. Därför innebar den 
sociala tryggheten även statlig kontroll över folkets bildning och kulturliv. Welinder 
skriver att arkeologin blev en statlig förvaltning och från att i början vara 
nationalromantisk omvandlades den till att vara nationell, nästan nationalistisk (Welinder, 
2003 s. 73). 
 
De arkeologiska samlingarna växte i stor omfattning i takt med intensifieringen av 
utgrävningsverksamheten och de tidigare nämnda inventeringsarbetena ute på 
landsbygden.  
Ett sätt att vissa fyndmaterialet var att ställa ut i de många museer som växte runt om i 
landet. Artefakterna presenterades oftast på rad och blandades med etnografiska 
fotografier. Rekonstruktioner var inte så vanliga förrän först på 1960-talet. Fyndmaterialet 
innehöll otaliga exempel på förhistoriska tyg och plagg, trots detta kunde man då och då 
beskåda stenåldersmänniskor presenterade som vildar, iklädda päls. Welinder ställer sig 
frågande till de idéer som hade format denna arkeologiska exponering (2003 s. 81).  
 
Samtidigt som arkeologin och förhistorien spelar en stor roll i samhällsdebatten under 
1930- och 1940-talet och förhistoria presenteras i folkskoleböckerna, kan man skönja en 
strävan bland arkeologerna att undvika omfattande samhällstolkningar i de egna 
bearbetningarna av fyndmaterialet och istället söka vara neutrala i sitt uttryckssätt. I den 
nya arkeologin försöker man koncentrera sig på att ge struktur åt materialstudierna och 
söka finna en kronologisk klarhet i indelningen av de olika kulturerna. De kronologiska 
synteserna kommer i flera decennier framåt att förfinas och ta allt större plats i arkeologisk 
forskning. Med det följer en ny insikt om den kronologiska tidsaxeln men även relationer 
kulturer emellan. Och även om det förekommer diskussioner kring graden av 
kulturgruppernas utveckling, beskrivs detta utifrån en önskan att objektivt analysera dessa 
förhållanden sinsemellan i stället för en idealisering av det egna folkets kultur och dess 
överlägsenhet.  
 

En ökad önskan av att "vetenskapliggöra" arkeologin kan bl.a. skönjas i att 
praktfynden inte längre har någon central och självklar roll i forskningen, då de ofta 
är bristfälligt dokumenterade. Den sedan lång tid tillbaka centrala 
konstvetenskapliga aspekten på arkeologiskt material och synen på kulturer som 
olika civilisationsstadier skjuts alltmer i bak-grunden (Petersson, 1999, s. 32). 

 
4.2. Biblioteksväsendet i en samhällelig/politisk kontext – med fokus på 
folkbiblioteken 
 
Folkhemmet kännetecknades bland annat av att staten får ökad makt med motiveringen att 
medborgarnas välbefinnande skall öka. På detta sätt skulle klassmotsättningarna utjämnas.  
För just biblioteksvärlden märks detta bland annat i det faktum att en förordning antas år 
1930. I denna författning fastslås som ett gemensamt mål att ge varje medborgare 
möjlighet att låna de böcker han mest behöver. Som en följd härav betalas direkta statsstöd 
ut till de kommunala folkbiblioteken. Statsstöden står i relation till kommunernas storlek 
(Stenquist, 2003, s. 71). 
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1930 års lagstiftning ledde successivt till en kraftig utbyggnad av folkbiblioteksväsendet 
under de efterföljande åren kan man läsa i den offentliga utredningen Folk- och 
skolbibliotek från 1949. Kommunala och andra likställda bibliotek ökar med cirka 250 
stycken mellan 1930-1945. Det sammanlagda bokbeståndet och statsanslagen ökar också 
(SOU 1949:28). 
 
Med hänvisning till pågående utveckling i andra länder inrättades under 1930-talet statligt 
finansierade centralbibliotek. Uppdraget som centralbibliotek gick i regel till 
stadsbiblioteket i länets residensstad. Deras uppgift blev att underlätta för de lokala 
biblioteken genom direkt och kostnadsfri utlåning av böcker (Stenquist, 2003, s. 71f). 
 
En idémässig bas för dagens folkbibliotek lades av 1946 års folkbibliotekssakkunniga, som 
i det ovan nämnda utredningsbetänkandet Folk- och skolbibliotek formulerar mål för 
biblioteksutvecklingen. Här betonas vikten av bredd och kvalitet i mediebeståndet samt 
samverkan med andra organisationer och institutioner. Folkbiblioteket får en nyckelroll i 
det lokala kultur- och bildningsarbetet.  
 
4.2.1. Tillkomsten av SAB-systemet 
 
Sveriges Allmänna Biblioteksförening höll sitt första årsmöte i Lund och 1915 och hade då 
föregåtts av många års diskussioner biblioteksfolk emellan. Man ville ha ett samordnande 
organ som kunde föra bibliotekens talan gentemot staten som vi tidigare i detta kapitel sett 
nu hade fått större makt och också fått ett allt ökat intresse för biblioteksfrågor. Initiativet 
till föreningen fanns i kretsen kring skolbiblioteken, men önskemålet var att föreningen 
inte enbart skulle vara ett forum för skolbibliotek utan just en allmän förening som förde 
samman alla typer av bibliotek. När första årsmötet hölls deltog därför representanter från 
alla typer av bibliotek från hela landet. En av mötespunkterna vid detta första årsmöte var 
en återetablering av den bibliotekstidskrift, Folkbiblioteksbladet, som 1911 hade tvingats 
läggas ner på grund av medelsbrist. 1916 publicerades så den tidskrift som blev frukten av 
mötesdiskussionerna: Biblioteksbladet som hade som mål att täcka alla bibliotekstyper.  
 
En av de stora diskussionerna under Biblioteksbladets första år var frågan om att skapa ett 
gemensamt klassifikationssystem för alla folkbibliotek. I denna diskussion ingick också ett 
eventuellt införande av Dewey-systemet samt förhållandet till den utarbetade praxis som 
redan fanns inom olika delar av folkbiblioteksväsendet.  
 
När börjar då Sveriges Allmänna Biblioteksförening på allvar dryfta frågan om en 
gemensam klassifikation för Sverige? Som ovan nämnts fördes diskussionen flitigt i 
Biblioteksbladet, men vid föreningens årsmöten fick frågan stort utrymme först på mötet 
1917 då bibliotekarien vid Malmö Arbetarbibliotek, Frithiof Berlin, presenterade ett 
förslag om att en kommitté skulle etableras. Denna kommitté skulle enligt förslaget 
konstruera ett enhetligt klassifikationssystem. En kommitté bildades därför för detta 
ändamål. De följande åren låg frågan om klassifikation mer eller mindre nere under 
årsmötena, ämnet verkar enbart ha dykt upp i form av rapporter från 
klassifikationskommittén.  
 
Vid SAB:s årsmöte 1919 rapporterades emellertid att kommittén nu fullgjort sitt uppdrag 
och att principerna för systemet skulle redovisas av Knut Tynell samma dag. Tynell 
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demonstrerade dessutom klass E, Uppfostran och undervisning, som prov på hur det 
färdiga systemet skulle se ut. Föredraget Tynell höll publicerades sedan året därpå som en 
artikel i Biblioteksbladet under titeln Klassifikationssystem : plan för uppdelningen i en 
systematisk katalog (1920 s. 161f) där huvuddragen i systemet presenterades.  
 
Som ovan nämnts föregicks antagandet av SAB-systemet av diskussioner att istället införa 
Dewey-systemet. Bibliotekarien vid Göteborgs folkskolor, Alvida Sandberg ansåg i sin 
bok Bibliotek och biblioteksskötsel (1915) att Deweys system vore att föredra eftersom det 
är ”lätt att uppfatta, att minnas och att tillämpa” (Sandberg, 1915 s. 53). ”Arabiska siffror 
äro ojämförligt lättare att arbeta med än bokstavskombinationer och föranleda ej 
förväxlingar och misstag” (Sandberg, 1915  s. 49). Mot införandet av Dewey stod dock 
Fredrik Hjelmqvist som i sin recension av Alvida Sandbergs bok bland annat ansåg att 
Sandberg borde nämna att det finns svårigheter att införa Dewey i ett land som Sverige 
(Hjelmqvist, 1916a s. 31f). Den norske professorn Steenberg förespråkar istället att de 
svenska biblioteken gör om Dewey-systemet och anpassar det till svenska förhållanden 
(Steenberg, 1916 s. 118). Norge hade ju valt att införa Dewey. 
 
Till slut är det ett eget system som vinner slaget bland annat med motiveringarna att det 
skulle vara opraktiskt att föra in Dewey-systemet i oförändrad form, det skulle innebära att 
alldeles för stora resurser krävdes för att bearbeta det samt att det i Sverige varit praxis 
med egna system. Den praxis som åsyftas är de klassifikationssystem som alltså redan 
användes i Accessionskatalogen (AK) och likaså i Grundkatalogen (GK). 
Accessionskatalogen utgavs årsvis från 1886 och innehöll merparten av all utländsk 
litteratur som förvärvades till de offentliga biblioteken i Sverige. Grundkatalogen skapades 
av Fredrik Hjelmqvist och kom ut första gången 1915 och hette i sin fulla titel Katalog 
över böcker som folk- och skolbibliotek samt riksförbund, som bedriva 
skolbiblioteksverksamhet kunna erhålla i statsbidrag : på uppdrag av Kungl. 
Ecklesiastikdepartementet. Grundkatalog 1915-16. 
 
Den tyske bibliotekarien H. Füchsel från Göttingen skriver i en artikel i Zentralblatt für 
Bibliothekswesen att han är nöjd med att svenskarna har valt att följa sin egen nationella 
praxis. Emellertid har han synpunkter på fördelningen av huvudavdelningar och frågar sig 
till exempel varför avdelningen arkeologi har en egen huvudavdelning (Füchsel, 1922 s. 
31). Tynell svarar i Biblioteksbladet att det helt enkelt är svensk praxis, eftersom dessa 
ämnen har egna huvudavdelningar i Accessionskatalogen (Tynell, 1924 s. 223). 
 
Att SAB:s kommitté valde att följa AK och den akademiska klassificeringstraditionen 
ledde till att delar av systemet var kvarlevor från en period i det svenska tänkandet som 
inte minst stora delar av folkbiblioteksvärlden strävat efter att lämna bakom sig. De 
vetenskapliga delarna av biblioteksvärlden var mycket mer konservativa än folkbiblioteken 
och framför allt avspeglas det i den kraftigt etnocentriska karaktär som påvisas i SAB-
systemet. Till exempel bygger religionsavdelningen (C) helt på den svenska statsyrkans 
ställning och språkavdelningen (F) ger företräde åt den germanska språkfamiljen. Ett av 
skälen till varför Dewey-systemet inte valts är just att man inte ansåg att dess amerikanska 
perspektiv passade in på bestånden i de svenska biblioteken.  
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4.2.2. Personerna och arbetet bakom SAB-systemet 
 
De som fick i uppdrag att sitta i klassifikationskommittén var: bibliotekarien vid Svenska 
akademins Nobelbibliotek Carl Grönblad, andre bibliotekarierna vid Kungl. biblioteket S. 
Hallberg och C. Efvergren, bibliotekskonsulenterna Fredrik Hjelmqvist och Knut Tynell, 
föreståndarinnan för Gustav Vasa församlingsbibliotek fröken Hildur Lundberg samt 
fröken Greta Linder (sekreterare). Till ordförande valdes Carl Grönblad, men den som 
arbetade mest med själva arbetet är Fredrik Hjelmqvist. Till sin hjälp hade kommittén 
också ett antal personer som granskade deras förslag, bland andra överbibliotekarie E. 
Ljunggren, förste bibliotekarierna P. Wilner och O. Walde samt biblioteksinspektör S. 
Dahl. Även fackmän bistod kommittén, dock ingen på avdelningen J 
(Klassifikationssystem för..., 1921 s. 3). 
 
Kommittén bestod med andra ord av akademiskt utbildade bibliotekarier med undantag 
från Hildur Lundberg från Gustav Vasa församlingsbibliotek. De akademiska 
bibliotekarierna hade tidigare inte visat något större intresse för SAB:s verksamhet. Den 
sågs som en förening i första hand för folk- och skolbibliotek. Men de akademiska 
bibliotekarierna hade svårt att släppa den bibliografiska kontrollen då det i detta ligger 
mycket av de akademiska bibliotekariernas kärnuppgift. SAB-systemet kan därför ses som 
ett uttryck av de akademiska bibliotekariernas hegemoniska anspråk beträffande 
bibliografisk kontroll (Hansson, 1999 s. 141).  
 
Framför allt spelade Fredrik Hjelmqvist en stor roll i utformandet av SAB-systemet. Han 
var bland annat pådrivande på flera områden vid införandet av public library-tanken. Men 
som vi sett ovan var han konservativ i diskussionerna kring om man skulle införa Dewey-
systemet istället för att skapa ett eget system. Hjelmqvist vände sig i regel till Kungl. 
biblioteket för att få råd i klassifikationsärenden vilket förefaller naturligt då det där finns 
en stor kunskap inom området. Men det nya klassifikationssystemet anpassades kategoriskt 
efter de akademiska biblioteken trots att det var folkbiblioteken som främst önskade ett 
nytt och gemensamt system (Hansson, 1995 s. 32). 
 
Vidare står det klart att SAB-systemet skapades för den svenska bibliotekariekåren, inte för 
biblioteksanvändarna. Dessa förkom bara sparsamt i diskussionen. Det är i stort sett bara 
de som förespråkade Dewey-systemet, som till exempel Alvida Sandberg, som resonerade 
kring användarna. Man ansåg helt enkelt att det inte behövdes något system som var 
anpassat efter låntagarnas behov. Principen med öppna hyllor hade knappt hunnit slå 
igenom – och framför allt inte på de akademiska biblioteken som var överrepresenterade i 
klassifikationskommittén (Hansson, 1995 s. 32f).  
 
Ett tydligt exempel på de akademiska influenserna i SAB-systemet är ordningsföljden som 
givits avdelningarna sinsemellan. Att inleda systemet med en huvudavdelning för bok- och 
biblioteksväsen, följt av religion, humaniora, samhällsvetenskap och sist naturvetenskap 
pekar på ett tänkande som är förankrat i det förindustriella 1800-tal som skapade 
Accessionskataolgen (AK) vars klassificeringssystem vi sett låg till grund för SAB-
systemet. Likaså är AK:s klassifikation väldigt lik Kungl. bibliotekets katalogsignaturer 
innehållsmässigt (Hansson, 1995 s. 29f). Se även inledningen till 1:a uppl. 
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Det klassifikationssystem som presenterades år 1921 gör anspråk på universalitet och 
auktoritativ enhetlighet. Eftersom sockenbiblioteken hade en relativt lokal prägel och ett 
litet bestånd hade de en ämnesindelning som inte gav möjlighet till någon djupare 
klassificering av beståndet. Arbetarbiblioteken hade i sin tur en tydlig ideologisk prägel 
både med avseende på bestånd och på klassifikation. I och med införandet av detta system 
erbjuds för första gången folkbiblioteksvärlden ett redskap för beståndsorganiseringen som 
medvetet strävar efter att stå över skillnaderna som finns av storleksmässig och ideologisk 
natur (Hansson, 1995 s. 29). 
 
4.3. SAB och avdelning J 
 
I de inledande kommentarerna till SAB-systemets indelning, förklaras att de 22 
huvudavdelningarna förs samman i 9 övergripande grupper. Denna indelning sker med 
hänvisning till de akademiska universitetsämnena. I konsekvens med detta hamnar 
avdelningen J i gruppen för de historiska ämnena. I samma grupp återfinns avdelning K 
(Historia) och avdelning L (Biografier).  
 
I Handledning i biblioteksteknik från 1923, presenterar seminarielektor Jan Ahlstedt från 
Karlstad det nya klassifikationssystemet. Avsikten är att underlätta förståelse och 
tillämpningen av dess huvud- och underavdelningar för de mindre folkbiblioteken. Om han 
lyckas med detta i denna framställning är en sak att diskutera, men han utökar 
framställningen med utförliga beskrivningar av vissa ämnens samhälleliga betydelse. 
Arkeologi får hos Ahlstedt en framträdande plats.  
 

Man kan med största skäl räkna den moderna arkeologien till de älskade och odlade 
vetenskaperna. Fornforskarna ha genom epokgörande utgrävningar under de senaste 
decennierna bragt berömda städer och vördnadsbjudande tempel i dagen. Man behöver 
här nämna blott de mest bekanta kulturcentra, nämligen ett Aten och ett Rom, ett Tebe 
och ett Kartago, ett Assur och ett Babel. Överallt har den moderna arkeologien låtit 
historiens ljus falla över årtusende efter årtusende. Varje bibliotek, stort eller litet, 
måste därför sätta som sitt mål att förvärva en rik utvald litteratur på detta område 
(Ahlstedt, 1923 s. 20). 

 
I de tre första upplagorna av SAB-systemet (1921, 1943 och 1950) ser avdelningen J 
likadan ut, med de fem underavdelningarna. Även kommentarerna under tabellen är 
likadana. Här nedan presenterar vi huvuddragen i den faktiska utformningen av 
avdelningen i de respektive upplagorna (för de därpå följande kommentarerna se bilaga 2). 
 

J Arkeologi: allm. 
 

 
 

Ja Europeisk 
Jaa Klassisk 
Jaaa Grekisk 
Jaab Romersk 
Jab Nordisk 
Jaba Svensk 
Jac Runologi 

Jbb Hebreisk 
Jbc Övrig främre asiatisk 
Jbd Iransk 
Jbe Indisk 
Jbf Kinesisk-japansk 
 
Jc Afrikansk 
Jca Egyptisk 



 

40 
 

Jb Asiatisk 
Jba Assyrisk-Babylonisk 

 
Jd Amerikansk 

 
 
Vi ser att klassifikationen följer den hierarkiska strukturen och att huvudavdelningen 
Arkeologi allm. delas i fyra underavdelningar. Denna indelning är en generell geografisk 
sortering i de fyra kontinenterna: Europeisk, Asiatisk, Afrikansk och Amerikansk. Vidare 
delas underavdelningarna Europeisk, Asiatisk, Afrikansk in ytterligare i tre klasser: 
Klassisk, Nordisk och Runologi där klassisk och nordisk arkeologi ytterligare delas in i 
grekisk, romersk respektive svensk arkeologi.  
 
I kommentarerna till huvudavdelningen J läser man att arbeten som behandlande 
medeltidsarkeologin (inkl. kristlig arkeologi) kan samordnas här men att ämnet bör 
splittras och sättas på vederbörande specialavdelningar, t.ex. katakomberna på Cjaa. Om 
biblioteken så föredrar, kan de välja att sätta all kristlig arkeologi jämte kyrklig konst på 
Ibt.  
 
I kommentarerna till den klassiska arkeologin läser man: Hit alla arkeologiska arb., som 
hänföra sig till den grekisk-romerska kulturperioden, ej blott i europeiska länder utan även 
i Främre Asien o. Nordafrika. Här är det alltså inte längre aktuellt med den strikta, 
geografiska indelningen utan man hänvisar till de i de olika områdena verksamma 
västerländska kulturerna. Det implicita i denna indelning är att systematiseringen sker 
uteslutande utifrån den politiska situationen i världen med de imperialistiska och 
nationalistiska idealen som rådande. Det är även den akademiska världens uppfattning om 
klassisk historias betydelse som får styra underavdelningens indelning. Inom den 
akademiska världen ansågs man inte vara bildad om man inte kunde den klassiska 
historian. 
 
Den nordiska arkeologin finfördelas vidare i svensk arkeologi. Det är det enda stället i 
avdelningen J där man uttryckligen tillåter en vidare uppdelning i landskap. Det svenska är 
alltså framträdande. Grannländernas arkeologi får samordnas under den allmänt nordiska 
underavdelningen.  
 
Den tredje underavdelningen i den europeiska gruppen är runologi. Denna underavdelning 
skapar nog mest förvirring. I överensstämmelse med gruppens struktur borde runologi 
hamna under den nordiska indelningen. Så är fallet med epigrafik. I kommentarerna till 
notationen Jaaa och Jaab kan man läsa att genom att tillägga ett a får man klassa den 
grekiska epigrafiken (implicit den romerska). Analogt till detta resonemang borde runologi 
få notationen Jaba, men denna är reserverad för den svenska arkeologin. Nu är uppsatsens 
syfte inte att diskutera logiken i SAB:s klassifikationssystem utan den bakomliggande 
ideologin. Att runologin får en så framträdande plats i avdelningen J kan inte tolkas på 
annat sätt än strävan till att synliggöra den nordiska kulturen.  
 
Den asiatiska arkeologin Jb delas ytterligare in i sex klasser. Kommentarerna till den 
assyrisk-babyloniska underavdelningen Jba upplyser att alla verk behandlande någon 
aspekt av denna kultur kan hänföras hit, men biblioteken får möjlighet att sätta verken på 
religion, språk eller historia om de så önskar.  
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Ytterligare en kommentar gäller den hebreiska underavdelningen Jbb. Här är man strikt 
angående särskiljandet av biblisk arkeologi. Cecilia Backlund noterar i sin uppsats om 
klassifikation av arkeologin (Backlund, 2004 s.16) att man skiljer på kristlig arkeologi och 
biblisk arkeologi, och hon ställer sig frågande till orsaken till detta. Vår uppfattning är att 
det har att göra med att religionen intar en så viktig position i hela SAB-systemet. 
Avdelningen C är mycket väl utbyggd redan i den första upplagan och det faktum att den 
återfinns bland de allra första huvudavdelningarna i systemet vittnar om dess centrala 
betydelse. Dessutom tolkar vi att man med biblisk arkeologi helt enkelt menar sådana fynd 
som har en direkt koppling till Bibeln och den historia som återberättas i den, medan 
kristlig arkeologi bör vara fynd med religiös innebörd som kan knytas till hela den kristliga 
verksamheten och tidsepoker som börjar där det Nya Testamentets historia slutar.  
 
Den följande underavdelningen för afrikansk arkeologi Jc bjuder inte på några större 
överraskningar. Underavdelningen särskiljer endast den egyptiska arkeologin Jca. I 
kommentarerna till denna notation läser vi att även här får alla arbeten som berör någon 
aspekt av den egyptiska kulturen hänföras till denna klass, men biblioteken som så önskar 
får gärna ställa verken på de respektive avdelningarna för religion, språk och historia. 
 
Den sista underavdelningen i den arkeologiska avdelningen är den amerikanska arkeologin 
Jd. Denna klass lämnas helt utan några ytterligare underavdelningar eller kommentarer. 
Detta kan te sig besynnerligt, för även om kunskapen om de indianska kulturerna var något 
begränsad bland allmänheten och denna gren ingick inte i den traditionella 
arkeologiundervisningen, så bedrevs ju utgrävningar av bland annat Erland Nordenskiöld 
som var en framstående etnograf och expert inom Amerikas indiankulturer. Hans resor till 
Sydamerikas länder resulterade i många artiklar och böcker som skrevs under de första 
decennierna av 1900-talet. 
 
Detta får oss att fundera över avdelningens etnocentrism. Här är den västerländska kulturen 
en norm i allmänhet och den nordiska kulturen i synnerhet. De geografiska världsdelar som 
inte hade någon större betydelse för vår egen kulturkrets får ringa vikt i detta 
klassifikationssystem. Som Hansson skriver avtar ”indelningarnas detaljering […] 
allteftersom det kulturella inflytandet på eller inom den västeuropeiska och nordiska 
kulturkretsen i ett historiskt perspektiv avtar, något som placerar världsdelar som Afrika 
och Amerika i stort sett utan indelningar” (Hansson 1999 s. 197). 
 
4.4 Sammanfattning  
 
Den svenska välfärden växer och folkhemsidén myntas. Staten får en allt ökad makt med 
medborgarnas välbefinnande i fokus. Staten får också inflytande inom den arkeologiska 
forskningen i Sverige vilket kan konstateras genom det faktum att kulturminnesvården får 
ökade resurser och det blir allt viktigare att bevara de svenska fornminnena. Nationalistiska 
tankegångar dominerar och Montelius framhåller att arkeologin är en vetenskap i nationens 
tjänst. Statens ökade inflytande på folkbiblioteksområdet syns tydligt i och med 
bibliotekslagen stiftas år 1930 och direkta statsstöd betalas ut till folkbiblioteken.  
 
Inom SAB diskuteras frågan om ett enhetligt klassifikationssystem och en kommitté 
tillsätts som får i uppdrag att skapa ett svenskt klassifikationssystem. Kommittén består 
främst av bibliotekarier från akademiska bibliotek. År 1919 presenteras ett kapitel ur det 
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nya systemet, Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet). Indelningen av 
den svenska arkeologin landskapsvis samt att runologi har fått en egen underavdelning ger 
vid handen att SAB-systemet är präglat av nationalistiska förtecken. De nationalistiska 
idealen råder även då man anger att grekisk-romerska verk skall föras till klassisk 
arkeologi oavsett vilket land dessa verk beskriver. 
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5. Perioden för fjärde och femte upplagan av SAB-systemet 
 
Detta kapitel spänner över tidsperioden från början av 1950-talet fram till början av 1980-
talet.  
 
Det statliga arbetet med att bygga upp och försvara välfärdssamhället fortsätter under 
1950-talet med ett fortsatt socialdemokratiskt styre (i koalition med bondeförbundet). Fram 
växer en välfärdsmodell som förstärker och renodlar statens ställning i samhället med 
motiveringen att bara en stark och centralistisk stat kan driva igenom den önskvärda 
jämlikheten (Arvidsson et al, 1993, s. 184). Koalitionen inriktar sig främst på att slå vakt 
om 40-talets stora reformbeslut, till exempel träder sjukförsäkringen i kraft, folkpensioner 
och barnbidrag höjs. Tack vare den ekonomiska tillväxten och inflationen ökar statens 
inkomster kontinuerligt och möjliggör på detta sätt en expansion av dess verksamhet 
(Norborg, 1995 s. 211).  
 
1950- och 60-talen utmärks av en stor vetenskapsoptimism, framför allt med inspiration 
från USA. Det satsas på rationalisering och standardisering inom bland annat industrin. 
Perioden ses även som ett slutskede för Fattigsverige. Den rådande retoriken övertygade 
allmänheten om att det klasslösa samhället baserat på samförstånd mellan alla folkgrupper 
hade segrat. 
 
Under 1960-talet kan socialdemokraterna fortsätta sin politik med en fortsatt expansion av 
den gemensamma sektorn. En rad reformer genomförs, bland andra 4-veckorssemester och 
universitetsreformen (UKAS) som innebär att högskolornas rekryteringsunderlag breddas 
genom bland annat ett nytt studiemedelssystem. Svensk levnadsstandard blir en av de 
högsta i världen och industrins vinster samt lönerna stiger rekordartat – perioden fram till 
oljekrisen 1973 brukar inte för inte kallas ”Rekordåren” (Norborg, 1995 s. 218; Melin et 
al., 2006 s. 386ff). 
 
Slutet av 1960- och början av 1970-talen präglas i stor utsträckning av en radikalisering i 
opinionen, den antikommunistiska stämningen försvagas. Sextioåttarörelsen (eller 68-
rörelsen) är ett samlingsnamn som brukar användas för flera olika radikala rörelser som 
uppstår under dessa årtionden. Kulmen nås under den franska studentrevolten i maj 1968. 
Denna revolt får också stor genomslagskraft i Sverige och i slutet av maj 1968 sker 
studenternas kårhusockupation i Stockholm. I västvärlden har 1968 blivit en symbol för en 
brytningstid då synen på demokrati och frihet radikaliseras, konventioner och traditioner 
ifrågasätts. Det är också ett uppror mot det etablerade samhällets normer och värderingar. 
Livsstil och vardagliga rutiner tar sig nya uttryck med introduktionen av ord som 
livskvalitet, gräsrotsnivå, gruppsex, storfamilj och politiskt engagemang för att beteckna 
nya företeelser och fenomen. Det var även inslag av vetenskapsuppror, man reagerade mot 
förlegade undervisningsformer och steril teoribildning inom samhällsvetenskaperna (Melin 
et al., 2006). 
 
5.1. Den svenska arkeologin i relation till tidsepoken  
 
Efter andra världskrigets slut blev politikens påverkan på arkeologin ett ämne som 
diskuterades internationellt i mycket stor utsträckning. Att politiken alltid har påverkat 
riktningar inom den arkeologiska forskningen har man accepterat som ett nödvändigt ont. 
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Däremot är frågan om de enskilda arkeologernas eget omdöme en mera känslig fråga. 
Forskaren kan ju omöjligt ställa sig utanför samhället och inte bli påverkad av tidens 
doktriner (Baudou, 2004 s. 268). Inom den nordiska arkeologin, menar Baudou, är det 
omöjligt att påvisa att den forskning som bedrevs var styrd av dessa doktriner och utförd 
på ett ovetenskapligt sätt. Han menar vidare att det inte var den vetenskapliga insatsen som 
stod i fokus för diskussionerna utan arkeologernas ställningstaganden och eventuella 
tolkningar till förmån för de politiska strömningarna (Baudou, 2004 s. 270). 
 
Samhällsutvecklingen gick nu i riktning mot professionalisering och ungdomar från alla 
samhällsgrupper kunde söka sig till universitetsstudier, vilka ofta finansierades med hjälp 
av det statliga studiemedlet. Arkeologin har fram tills nu haft en stark position i samhället 
och varit samhällsorienterad. Denna profilering utvecklades i takt med att lagstiftning om 
kulturminnesvård tog form och att klyftan mellan forskningen och samhället därmed 
minskade avsevärt (Baudou, 2004 s. 276). Samförståndsandan reflekteras också inom 
vetenskaperna i form av en tilltagande avideologisering. Anledningen är snarare en önskan 
att bedriva arkeologisk forskning i den positivistiska andan än en medveten avpolitisering 
av disciplinen. Objektiviteten är den nya ledstjärnan.  
 
Den positivistiska riktningen hade funnits under en längre period i de akademiska kretsarna 
och i vissa vetenskapsgrenar hade den varit dominerande fram till 1960-talet. Grundtankar 
inom denna vetenskapsteori var att allt i naturen och därmed människan, styrdes av givna 
lagar och regelbundenhet. Grundtanken var även att all kunskap kunde utvinnas genom 
empirin insamlad från studier av alla fenomen som kan upplevas och förstås med sinnen. 
Tyngdpunkten ligger på registrerbar data som måste bearbetas på ett logiskt och objektivt 
sätt (Egidius, 1986 32f). 
 
Under denna period domineras den arkeologiska verksamheten av undersökningar som 
föranleds av planerade bebyggelser av ytor med historiskt värde, så kallade 
exploateringsundersökningar. Källmaterialets omfattande, kvantitativa tillväxt gör att 
forskningen och uttolkningen av samhällsbilder och kronologier utvecklas ytterligare. 
Mängden av fynd skapar möjligheter för utveckling av mer detaljerade 
bearbetningstekniker och en tydligare typologi (Petersson, 1999 s. 40ff; 2005 s. 210). Den 
gamla retoriken kring nationernas utbredning ändras dock och nya formuleringar av till 
exempel folkstammar dyker upp. Arkeologerna använder inte gärna längre begrepp som 
”nation” och ”ras” utan resonerar utifrån begreppen som ”kulturbärare” och ”kulturkrets” 
(Petersson, 2005 s. 210). Under hela 1950-talet och fram till slutet av 1960-talet intar man 
en mer restriktiv ställning till tolkningar och ämnet arkeologi blir mer självkritiskt. 
 
Tiden efter andra världskrigets slut innebar också stora omställningar inom arkeologin. 
Utvecklingen beror till en viss del på de politiska omvälvningarna men framför allt på de 
nya ideologiernas frammarsch. Under 1960-talet, i takt med att det positivistiska 
vetenskapsidealet växer inom arkeologin, växer även en rörelse som förespråkar inte bara 
användning av naturvetenskaplig metodologi men även en etnologisk forskningsmetodik. 
Trigger skriver: 
 

Idealen fanns i naturvetenskapernas till synes empiriska arbetsmetoder; arkeologin, 
hävdade man, hade tidigare varit för subjektiv och forskningen borde sträva mot 
objektivitet. Naturligtvis var det problematiskt att behandla irrationell mänsklig 
kultur objektivt. De processuella arkeologerna sökte emellertid stöd hos den 
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etnologiska och socialantropologiska forskningen och hävdade att mänskligt 
beteende följer vissa grundläggande mönster, vilka de menade skulle gå att spåra i 
den materiella kulturen (Trigger 1993 s. 351ff).  

 
 
Tankarna att använda sig av idéerna inom den etnografiska vetenskapsgrenen kom från 
Amerika. Den processuella arkeologin, eller som den även kallades New Archaeology, 
kom att utvecklas under 1960-talet men i Sverige slog den nya inriktningen igenom först i 
slutet av årtiondet och blev dominerande främst under 1970-talet.  
 
Under hela 1950-talet och framåt ser man att samarbete mellan arkeologin och olika 
forskningsdiscipliner ökar väsentligt. Ekologi och kulturgeografi studeras för att förstå 
kopplingen mellan förhistoriska lämningar och mänskligt beteende. Många natur- och 
teknikvetenskaper blir viktiga samarbetspartners då experimentell arkeologi utvecklas. 
På bekostnad av föremåls- och gravstudier är andra grenar inom arkeologin på stark 
frammarsch. Detta gäller i hög grad den traditionella bebyggelsearkeologin som nu 
förändras mycket i takt med att mängden av nya data växer. Detta på grund av att nya 
bostadsområden och nya vägnät anläggs och dessa ger i sin tur anledning till nya 
exploateringsundersökningar. Naturvetenskaperna kunde bidra med hjälp till sediment- och 
odlingsanalyser och därmed miljöhistoriska samt osteologiska undersökningar (Baudou, 
2004 s. 236f, 280).   
 
Trots de stora förändringarna inom arkeologin hävdar Baudou att man inte kan tala om en 
skarp gräns mellan den kulturhistoriska arkeologin och den processuella arkeologin. Det 
fanns fortfarande en stark grupp av gamla arkeologer som höll fast vid den traditionella 
forskningsriktningen men att de nya impulserna och diskussionerna, samt den ständiga 
självrannsakan inom arkeologin gjorde att 1960-talet måste ses som inledning till en ny tid 
i den arkeologiska forskningen i Norden (Baudou, 2004 s. 284f). 
 
Tanken att bygga en ny, icke-nationellt legitimerad historiesyn trängde fram i det 
vetenskapliga uppbrottet först efter andra världskriget och inom arkeologin främst i slutet 
av 1960- och under 1970-talen. Den politiska debatten efter andra världskriget 
dominerades i stor utsträckning av kalla krigets retorik och fruktan inför stormakternas 
kapprustning. Maktdemonstrationer i form av offensiver mot Vietnam 1965 och 
Tjeckoslovakien 1968 gick inte obemärkta. I stora delar av världen växte protester mot den 
förda politiken. I Sverige protesterade olika grupprörelser mot USA:s krigföring i Vietnam. 
Petersson skriver om en vänsterradikalisering inom den akademiska sfären. Året 1968 gick 
de svenska studenterna i stark protest även mot regeringens nya utbildningsreformer som 
enligt ungdomarna påverkades av de kapitalistiska krafterna inom näringslivet (Petersson, 
2005 s. 234).  
 
New Archaeology som i Sverige tog fart först året 1968 var likaså en studentprotest mot 
den etablerade arkeologin (Welinder, 2003 s. 101f). Forskningen anklagades för att vara 
förankrad i en borgerlig och patriarkalisk syn. Inom den arkeologiska studentrörelsen 
ökade frustrationen över arkeologernas ovilja mot politisk profilering och engagemang 
(Petersson, 1999, s. 44). För den processuella arkeologin var antropologiska studier av 
yttersta vikt. För att förstå kopplingen mellan det arkeologiska fyndmaterialet och det 
mänskliga handlandet skulle nutidens främst afrikanska och australiensiska kulturer 
studeras. Man var intresserad av deras odlings- och jägartekniker och teknologiska 
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innovationer. I Sverige var den så kallade experimentella arkeologin på frammarsch. Runt 
om i landet uppstod forntidsbykoncepten med möjligheter till att testa olika tekniker med 
tidstypiska verktyg.  
 
Men samhällsförändringar skulle studeras också på ett naturvetenskapligt tillvägagångssätt. 
De olika analysmetoderna skulle förklara och hitta generella lagmässigheter i ekonomi, 
ekologi och teknik (Petersson, 2005, s. 245). Arkeologiska kulturer betraktades inte längre 
enbart som summan av det arkeologiska fyndmaterialet. De kulturella förändringarna sågs 
som ett resultat av påverkan av yttre faktorer som befolkningspress, klimatförändringar och 
teknologisk innovation och kunde därför förklaras bara genom att studera de reaktioner 
som skedde inom det givna kultursystemet. Med dessa idéer skulle arkeologin nå fram till 
en förklaring av mänskliga likheter och olikheter i det kulturella beteendet (Petersson, 
2005 s. 245).  
 
Samtidigt vilade den processuella arkeologin på de centrala begreppen inom positivismen, 
det vill säga för att vara trovärdiga måste nya teorier alltid testas mot empiriskt 
källmaterial. Institutionspersonalen tog avstånd från arkeologin som ett instrument för 
samhälleliga nyttokontakter. Från och med nu skulle arkeologin vara bra för vetenskap och 
ingen annan.  Framför allt under 1970- och 1980-talen blev det viktigt att framhäva den 
vetenskapliga profilen inom arkeologin. C-14-dateringsteknik som utvecklades redan 
under 1940-talet men som först nu utvecklades till en vedertagen dateringsmetod, gav 
arkeologin ett starkt argument för att betraktas som en objektiv och oberoende vetenskap. 
Samarbete med andra naturvetenskaper förstärktes under denna period.  Inte bara 
kvartärgeologi som bistod med dateringar, pollen- och sedimentanalyser utan också 
osteologi och humanosteologi i form av skelettanalyser var viktiga. Under denna period 
förfinades mätförfaranden för kulturgeografiska och kulturekologiska bestämningar samt 
metoder som utgick ifrån biokemiska modeller och så småningom även DNA-analyser 
(Welinder, 2003 s. 119ff).  
 
Vänsterradikaliseringen bland de arkeologiska akademikerna innebar att forskningen i en 
marxistisk anda skulle bidra till de progressiva samhällskrafterna. Man ansåg att 
utvärderingen av det egna forskningsfältet skulle leda till synliggörandet av den borgerliga 
ideologin och dess påverkan på den riktning arkeologiforskningen hade antagit. Därmed 
skulle man skapa möjligheter till att förändra forskningstraditionen och genom det, ge en 
ny förståelse av historiens förlopp. Arkeologin skulle inte längre ses som ett redskap för att 
försvara den rådande kapitalistiska samhällsstrukturen. Detta krävde därför även en 
förändring av hela utbildningssystemet (Petersson, 2005 s. 249).  
 
Welinder skriver att under 1960- och 1970-talens tillväxtperiod av universitetskullar fanns 
det en anmärkningsvärt stor andel sämre utbildade arkeologer med en ämnesutbildning om 
endast två eller tre universitetsterminer (Welinder, 2003 s. 128). 
 
5.2. Biblioteksväsendet i en samhällelig/politisk kontext – med fokus på 
folkbiblioteken 
 
Under 1950-talet började det svenska folkbiblioteksväsendet expandera i och med att den 
svenska ekonomin stadigt förbättrades, men det är först under 1960-talet som det satsas 
rejält på området i och med att folkbiblioteken i den statliga kulturpolitiken som förs från 
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1960-talet och framåt identifieras som viktiga instrument för att förankra en kulturell 
medvetenhet hos breda befolkningsgrupper. Detta i kombination med den starka 
ekonomiska tillväxten och flera kommunreformer som minskar antalet små kommuner 
leder till en stark expansion av folkbiblioteksväsendet. Satsningar görs på filialbibliotek, 
utlåningsstationer, arbetsplatsbibliotek och uppsökande verksamhet såsom bokbussar, även 
om det förekommer stora variationer mellan kommunernas satsningar. Att nå ut till alla 
grupper i samhället är angeläget. 
 
1965 avskaffas dock de direkta statsbidragen till kommunernas biblioteksverksamhet. För 
att utjämna biblioteksverksamheten i stad och på landsbygd införs istället nya former för 
statligt bidrag, så kallat punktbidrag respektive utvecklingsbidrag.  
 
Som ovan nämnts kännetecknas 1960-talet av rationaliseringstankar. Detta gäller också för 
biblioteken, och rationaliseringsutredningen (NRU) inleds och fokuserar på studier av de 
normer som avser folkbibliotekens personalbehov. År 1972 lades utredningens rapport 
fram, Biblioteksarbete : en översyn av verksamheten vid kommunala bibliotek. 
Utredningen gjorde en generell arbetsundersökning med avsikten att kartlägga 
arbetstidsåtgång och arbetsfördelning inom biblioteksarbetet genom enkätundersökningar 
av hur många procent de anställda ägnade sig åt förberedelsearbete, utlåningsarbete, 
låntagarvägledning och referensarbete, kontaktarbete, social verksamhet och övrig 
administration. En av slutsatserna som drogs var att det fanns stora möjligheter till en 
långtgående rationalisering av biblioteksarbetet genom automatisk databehandling (ADB).  
 
5.2.1. Personerna och arbetet bakom SAB-systemet 
 
Kommittén inför den fjärde upplagan, som publiceras 1956, består av: förste bibliotekarien 
vid Kungl. biblioteket, sedermera överbibliotekarie vid Göteborgs stadsbibliotek Gösta 
Ottervik (ordförande), stadsbibliotekarien i Umeå, Sven-Ola Hellmér och 
bibliotekskonsulenten i Kungliga Skolöverstyrelsen Kerstin Munck af Rosenschöld. Till 
sekreterare utsågs bibliotekarien vid Kungl. biblioteket (KB) Lars Tynell. Senare 
adjungerades även bibliotekarien vid Bibliotekstjänst Lisa-Christina Persson, förste 
bibliotekarien vid Malmö stadsbibliotek Märta Sjögreen samt förste bibliotekarien vid KB 
J.C. Sune Lindqvist. Till sin hjälp har de även personer såsom docent Ulf Persson, 
stadsbibliotekarien i Huskvarna Lillemor Ståhlgren och bibliotekarien vid Uppsala 
universitetsbibliotek Åke Davidsson. 
 
Vid arbetet inför första upplagan kunde vi konstatera att kommittén nästan enbart bestod 
av bibliotekarier från vetenskapliga bibliotek, företrädesvis från stockholmstrakten. Nu ser 
vi att bibliotekarier från andra bibliotekstyper har blivit mera delaktiga, likaså är kommitté- 
medlemmarna mer utspridda över landet med representanter från Malmö såväl som Umeå.  
 
Femte upplagan kommer ut i tre olika tryckningar, 1963, 1967 och 1972. I förorden till 
dessa tryckningar finns inget som tyder på att konstellationen i kommittén förändrats 
nämnvärt under denna period förutom att man år 1959 får en ny medlem med 
bibliotekskonsulenten i Kungliga Skolöverstyrelsen Rune Arnling som tillträder istället för 
Kerstin Osborne (som nu har blivit stadsbibliotekarie i Lund). Som arbetsutskott fungerar 
överbibliotekarien vid Göteborgs universitet Gösta Ottervik, stadsbibliotekarien i Umeå 
Sven-Ola Hellmér samt förste bibliotekarien vid KB Lars Tynell. 
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5.3. SAB och avdelningen J 
 
5.3.1. Fjärde upplagan 
 
Inför den fjärde upplagan av SAB-systemet (se bilaga 3), som ges ut 35 år efter att den 
första upplagan publicerats, görs en omfattande revidering av klassifikationen. Det säger ju 
sig självt, skriver man i förordet, att systemet hunnit bli föråldrat under den långa period 
som gått. Tanken, skriver man vidare, är att skapa ett nationellt enhetligt system lämpat för 
alla svenska allmänbibliotek, men inte för de vetenskapliga specialbiblioteken som i regel 
har speciella behov (Klassifikationssystem för…, 1956 s. v). 
 
I inledningen till den fjärde upplagan diskuteras vidare återigen om man skall övergå till 
något av de internationella klassifikationssystemen, Dewey (DDC) eller Universella 
decimalklassifikationen (UDK). Men då det anses alltför vanskligt med hänsyn till 
tillgänglig arbetskraft väljer man istället att omarbeta SAB-systemet. Man hämtar dock 
impulser från internationellt håll genom att i de reviderade huvudtabellerna i största 
möjliga utsträckning komplettera facksignaturerna med motsvarande DDC- och UDK-
beteckningar.  
 
För avdelningen J:s vidkommande konstaterar vi att från att ha haft fem stora 
underavdelningar (Arkeologi: allm., Europeisk, Asiatisk, Afrikansk och Amerikansk med 
underklasser) består avdelningen nu av arton underavdelningar med underklasser. Dessa 
arton underavdelningar är Arkeologi: allmän, Europas, Nordens arkeologi: allmänt, 
Sveriges, Övriga Nordens, Brittiska öarnas, Mellaneuropas, Hollands och Belgiens, 
Schweiz’, Italiens, Frankrikes, Iberiska halvöns, Östeuropas, Balkanhalvöns, Asiens, 
Afrikas, Amerikas samt Australiens och Oceaniens arkeologi. 
 
Tidigare i de tre första utgåvorna av SAB-systemet hade avdelningen J också haft ett 
separat stycke för alla ytterligare kommentarer. Dessa kommentarer är nu (om de inte är 
borttagna helt) inbakade i själva avdelningen och införd direkt till den underavdelning de 
tillhör. 
 
Nytt i den fjärde upplagan är också att hela SAB-systemet nu utökats med så kallade 
allmänna hjälptabeller med tilläggsbeteckningar som i princip kan användas inom alla 
avdelningar och underavdelningar.  
 
För avdelningen J gäller att man numera kan dela in J/Jq kronologiskt med tillägg av 
siffrorna .1 till .9. Nu har man slutligen infört treperiodssystemet, som lanserades inom 
arkeologi redan 1836. 
 
.11 Paleolitisk tid (äldre stenåldern) 
.13 Neolitisk tid (yngre stenåldern) 
.15 Bronsåldern 
.17 Järnåldern 
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Likaså framgår det i kommentaren till Arkeologi: allmän att böcker om arkeologisk metod 
betecknas J:d där :d är en allmän tilläggsbeteckning för de böcker som betecknas innehålla 
teori, filosofi och metodlära. 
 
Den mest märkbara förändringen som gjorts är emellertid att det nu införs betydligt fler 
geografiska indelningar. Till exempel kan man nu klassificera Brittiska öarnas, Östeuropas 
och Australiens och Oceaniens arkeologi. De två förstnämnda underavdelningarna skulle 
tidigare ha fått ingå under Europas arkeologi, medan den sistnämnda dessutom är ett helt 
nytt geografiskt område som tidigare inte varit med. De geografiska underavdelningarna 
vidareindelas på samma sätt som N (Geografi). Världen ses onekligen inte längre enbart 
från ett lika snävt geografiskt perspektiv som tidigare.  
 
Sveriges arkeologi får även den en egen underavdelning (från att tidigare ha fått vara under 
Europeisk arkeologi), men det torde snarare vara mer en fråga om en analogi med att 
många av de övriga länderna i Europa får egna avdelningar snarare än en tydligare 
fokusering på Sverige och det svenska. Mot detta påstående kan man dock ställa de 
nordiska grannländernas placering i strukturen. Sveriges arkeologi ligger i samma 
hierarkiska nivå som Nordens arkeologi, vilket resulterar i att de övriga ländernas 
arkeologi får en ställning som blir underordnad Sveriges arkeologi.  
 
Vi konstaterar vidare att Runologi tagits bort som en egen underavdelning för att istället 
flyttas till F (Språkvetenskap). Likaså skall grekisk respektive romersk epigrafik (tolkning 
av inskrifter) också klassificeras inom F. 
 
Klassisk historia är fortfarande ett viktigt ämne inom den akademiska världen och Jaa 
Klassisk arkeologi finindelas nu ytterligare i underavdelningar såsom Klassisk konst: 
måleri och Etruskisk arkeologi. Kan man ha fått påstötningar att utvidga denna avdelning 
från representanter från universitetsämnet Antikens kultur och samhällsliv eller Klassisk 
fornkunskap som ämnet också kallades? Grekisk respektive Romersk arkeologi inbegriper 
dessutom fortfarande hela kulturområdet, det vill säga grekiska fornlämningar funna i ett 
annat land än Grekland skall ändå klassificeras som tillhörande grekisk arkeologi. Dessa 
områden skall vidare uppdelas geografiskt enligt N.  
 
Om vi ser vidare på Italien och Grekland konstaterar vi att man som en kommentar till 
Italiens arkeologi skrivit att man hit endast får föra allmänna arbeten om Italiens 
förhistoriska tid, romersk arkeologi skall istället klassificeras som Jaap, Romersk 
arkeologi. Inom Balkanhalvöns arkeologi hittar vi kommentaren att Greklands arkeologi 
skall flyttas till Jaan, Grekisk arkeologi. Det är med andra ord fortfarande en så pass stor 
fokusering på de västerländska grekiska och romerska kulturerna att de får egna 
avdelningar utanför respektive ursprungsland. Här är det således den imperialistiska 
idériktningen som får ett inflyttande över strukturering av dessa underavdelningar. 
 
Vi kan vidare konstatera att religionen fortfarande har en relativt stor betydelse i SAB-
systemet vilket framgår av bland annat av att kommentaren (numera förlagd under Jaaq) 
finns kvar: Kyrkliga redskaps symboliska betydelse  Chd. Likaså finns kommentaren 
(förlagd under Joaf) Biblisk arkeologi  Cceb kvar.  
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5.3.2. Femte upplagan 
 
Som vi anfört ovan trycktes den femte upplagan av SAB-systemet i tre olika tryckningar 
(se bilaga 4, 5 och 6). I förordet till första tryckningen framkommer emellertid att det 
enbart varit fråga om smärre rättelser samt ändringar som fastställts av SAB-kommittén. 
Andra tryckningens förord slår även detta fast att det rör sig om relativt små förändringar. 
Arkeologiavdelningen nämns här för ovanlighetens skull explicit i förordet och vi får reda 
på att assyrisk-babylonisk arkeologi givits signaturen Joai (istället för Joad), bildat analogt 
med Koai och Noai. I förordet till tredje tryckningen nämns kort att man nu inför de 
ändringar och tillägg som fastställts av Forskningsbiblioteksrådets Nämnd för 
katalogiserings- och klassifikationsfrågor. Främst är det dock fråga om justeringar och 
förtydliganden. 
 
I femte upplagans inledning (som är densamma i alla tre tryckningar) får vi vidare veta att 
facksignaturerna i de nu reviderade huvudtabellerna i största möjliga mån kompletterats 
med motsvarande signaturer från DDC och UDK. Syftet är tvådelat: dels skall man 
underlätta för klassificering av dokument som redan hade klassats i dessa system, dels skall 
nya upplagor av de båda systemen lättare kunna användas vid framtida revisioner av SAB-
systemet. 
 
När vi nu specifikt ser på avdelningen J och de förändringar som skett där kan vi först och 
främst konstatera att det trots allt skett vissa förändringar tryckningarna emellan, framför 
allt mellan fjärde upplagan och femte upplagans första tryckning och likaså mellan första 
och andra tryckningen. Mellan andra och tredje tryckningen sker det inga ändringar alls. 
 
Mellan fjärde upplagan och första tryckningen av femte upplagan är det emellertid mycket 
få förändringar som sker. Det har tillkommit ytterligare två geografiska områden, Jak 
Keltisk arkeologi samt Js Polarländernas arkeologi. Avdelningen Joac Cyperns arkeologi 
har vidare bytt beteckning till Joab. 
 
Just att keltisk arkeologi får en egen underavdelning är intressant. Kelterna är egentligen en 
beteckning för en rad indoeuropeiska folkgrupper med ett mycket stort utbredningsområde 
i Europa. Inom arkeologin identifierar man dock kelterna med den centraleuropeiska 
latènekulturen verksam från cirka 550 f.Kr. fram till Kristi födelse. I själva verket var 
kelterna delade i olika stammar och styrdes av egna hövdingar och lagar. Beroende på 
bebyggelseområde befann sig dessa folkgrupper i olika sociala utvecklingsstadier. Inte 
heller är det tydligt om alla kunde tala det keltiska språket. Att man på det sättet särskiljer 
dessa folkgrupper och sammanfogar dem i en kulturell enhet skulle kunna tyda på den 
arkeologiska vetenskapens direkta eller indirekta inflytande på SAB:s 
klassifikationssystem.  
 
Till andra tryckningen i den femte upplagan sker det dock lite mer förändringar inom J och 
då inom avdelningen Jo Asiens arkeologi där vi ser att den indelning i kulturområden 
och/eller religiösa områden som präglade de första fyra upplagorna nu börjar luckras upp 
ännu mer. Istället för att exempelvis indela i Syrisk och fenicisk arkeologi och Hebreisk 
arkeologi står de enskilda länderna i dessa områden i fokus, såsom Mesopotamiens 
arkeologi eller Palestinas arkeologi. 
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Att inte längre ha hebreisk arkeologi som en egen beteckning skulle kunna ha mer eller 
mindre politiska förtecken menar vi. Oroligheterna i mellanösternområdet (mellan Israel 
och dess arabiska grannländer) var kraftiga under hela 1960-talet, med kulmen i juni 1967 
och det då uppblossande sexdagarskriget. Att då ändra från termen hebreisk till Palestinas 
arkeologi vittnar om en önskan om att förhålla sig mer neutral genom att ange geografiska 
områden istället för den religiöst och politiskt färgade termen hebreisk. 
 
5.4 Sammanfattning 
 
Under 1950-talet fortsätter man att bygga upp välfärdssamhället, till exempel genom att 
satsa på att få fler att börja studera på högskola. Vetenskapsoptimismen råder med 
standardiserings- och rationaliseringsåtgärder. Slutet av perioden präglas av 
vänsterradikalism och 68-rörelsen. Inom den svenska arkeologin minskar klyftan mellan 
forskningen och samhället bland annat tack vare att fler kan ägna sig åt studier. 
Exploateringsundersökningar dominerar verksamheten då ny bebyggelse planeras. 
Positivistiska forskningstraditioner råder och man efterstävar bland annat objektivitet i 
forskningen. Processuell arkeologi, så kallad New Archaeology, med etablerandet av 
forntidsbyar för att nå ut med forskningen till en bredare allmänhet får en stor spridning i 
slutet av 1960-talet. Den processuella arkeologin är i stor utsträckning en studentrevolt mot 
det gamla synsättet.  
 
På folkbiblioteken satsar man också mycket på att nå ut i samhället med filialbibliotek och 
utlåningsstationer. Tidens rationaliseringstankar når även till biblioteksvärlden bland annat 
genom Rationaliseringsutredningen. SAB-systemet kommer under perioden ut i två nya 
upplagor (fjärde upplagan samt en femte upplaga som ges ut i tre tryckningar). Framför allt 
sker det mycket i fjärde upplagan som istället för 5 underavdelningar får 18 stycken nya 
länder/geografiska områden. Treperiodssystemet som man länge haft inom arkeologin 
införs nu. Den klassiska arkeologin är fortfarande viktig. I femte upplagans första 
tryckning införs keltisk arkeologi. Hebreisk arkeologi får i andra tryckningen stryka på 
foten till förmån för arkeologi inom de enskilda länderna i området. 
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6. Perioden för sjätte, sjunde och åttonde upplagan av SAB-systemet 

Detta kapitel spänner över tidsperioden från början av 1980-talet fram till mitten av 2000-
talet.  
 
Under 1980-talet sker i Sverige en mentalitetsförändring när sextiotalets ”röda våg” 
sjunker tillbaka och efterträds av en ”blå våg”. Många intellektuella vänder sig bort från 
socialismen, som man ansåg ledde till ofrihet och ineffektivitet. Den svenska välfärdsstaten 
anklagas för att genom en för tung offentlig sektor och ett förlamande skattetryck 
undertrycka privata initiativ, bromsa den ekonomiska tillväxten och befrämja förmynderi. 
Marknadsekonomi och privatisering blir nya honnörsord. En ”ny individualism” sätter sin 
prägel på de nya generationerna och den ”gröna vågen” synes vara på tillbakagång 
(Norborg, 1993 s. 229f). 
 
1990-talets svenska samhällsklimat präglas av bland annat ekonomiska neddragningar i 
och med den samhällsekonomiska kris som drabbar Sverige runt årsskiftet 1989/90.  I 
samhällsdebatten ser man såväl populistisk nykonservatism med inslag av 
främlingsfientlighet som solidaritet med invandrare i Sverige och befrielserörelser i andra 
delar av världen (Norborg, 1993 s. 230). 
 
6.1. Den svenska arkeologin i relation till tidsepoken 
 
Intresset för den marxistiska historiematerialismen och dess tolkning av den materiella 
produktionens historiska drivkraft började avta i takt med 1980-talets förändring av 
samhällsideologin. Den nya liberaliseringsvågen i samhället i stort och därmed även bland 
arkeologer, innebar att en ny syn på tolkningsprocesser av det arkeologiska fyndmaterialet 
vann mark (Petersson, 2005 s. 250). 
 
Under 1980-talet sker en annan viktig förändring inom arkeologin. Fram till 1970-talet har 
endast ca 15 % av de anställda inom ämbetsverkets fornminnesinventering varit kvinnor. 
Under de närmaste åren växer andelen kvinnliga arkeologer till att under 1990-talet för 
första gången utgöra en majoritet inom den tidigare mansdominerade yrkeskategorin. 
Förändringen innebar inte bara flera kvinnor inom arkeologin men även en fokusering på 
att synliggöra kvinnor och kvinnliga könsroller i de förhistoriska samhällena (Welinder, 
2003 s. 123f). 
 
Den processuella arkeologin hade sin praktperiod främst under 1970-talet och en bit in på 
1980-talet. På många sätt passade den väl in i den gamla forskningstraditionen med den 
naturvetenskapliga exakthetens ideal. De materiella förklaringar som New Archaeology 
ofta erbjöd kunde dock inte ge tillfredställande tolkningar av samhällets ideologiska 
förändringsprocesser (Baudou, 2004 s. 359). Detta ledde till att det så småningom växte 
fram en allt starkare kritik. De positivistiska och funktionalistiska argumenteringarna 
reviderades och det fördes många debatter omfattande en rad olika idéer. De nya 
riktningarna fick en ny beteckning av postprocessuell arkeologi. Detta var endast en 
paraplybeteckning, eftersom det inte fanns någon gemensam enhetlig samsyn på hur 
arkeologiforskningen skulle bedrivas framöver.  
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Dock var det mest framträdande karakteristikum för den postprocessuella arkeologin den 
kontextuella, hermeneutiska inställningen till forskningen. Som en reaktion mot den 
processuella arkeologins strävan efter objektivitet och lagbundenhet sågs arkeologisk 
forskning som en del i ett kulturellt sammanhang och därmed benägen till en subjektiv 
samhällstolkning. Forskarna kunde ju inte lösgöra sig från egna föreställningar och 
uppfattningar som de ofta var omedvetna om. Man såg teoretisk pluralism som enda vägen 
till en meningsfull tolkning (Baudou, 2004 s. 359f).  
 
Förståelsen av den historiska kontexten betonades starkt. Hermeneutiken tillsammans med 
strukturalism och kritisk teori skulle därför utgöra en ram för arkeologisk interpretation. 
Strukturer, kontexter, materiella kulturer, aktiva individer samt symboler var 
återkommande begrepp inom den postprocessuella arkeologin. Forskningen kring de 
ekologiska, kronologiska och näringsekonomiska aspekterna tonades ner till fördel för 
frågorna kring den enskilda människans strukturering av det omgivande kulturlandskapet. 
Welinder skriver dock att strukturalismen inom den svenska arkeologin inte var något man 
tillämpade i en större utsträckning. Här blir den kontextuella arkeologin viktig, då 
fornlämningarna och artefakterna studeras utifrån den kontext de befinner sig i. Den 
materiella kulturen i from av byggnader och föremål ofta prydda med symbolisk 
ornamentik studerades utifrån den mening och det värde de utgjorde för individer och 
därmed påverkade och påverkades av samhället i stort (Welinder, 2003 s. 137). Då 
människan sågs som en aktiv individ som inte låter sig styras av ett inbyggt förnuft i ett 
samhälle, kunde man inte längre försvara den antropologiska arkeologins jämförelser som 
gjordes mellan olika kulturer. De etnoarkeologiska studierna utfördes numera för att 
studera den materiella kulturens samspel med människor. Man ville hitta gemensamma 
teorier kring den materiella kulturen som skulle underlätta förklaringen till förhistoriska 
fyndkontexter (Welinder, 2003 s. 138). 
 
På 1990-talet steg antalet disputerade arkeologer och Sverige fick återigen en välutbildad 
yrkeskår. Samtidigt såg arkeologin ut att befinna sig i en frustrationsfas. Det ökande 
intresse för arkeologins egen ämneshistoria uppenbarade tolkningens komplexa 
problematik. Welinder skriver att idéhistoriska studier visade att ”arkeologin befann sig i 
en kontext, sitt eget tidsbundna politiska och samhälleliga sammanhang. Arkeologins 
tolkningar kan inte bryta sig ut ur sig själv och säga något intressant om historien, som är 
oberoende av den tolkande arkeologin” (Welinder, 2003 s. 139).  
 
Samtidigt började man fokusera på arkeologins språkliga uttryck genom tiderna för att 
förstå dessa begrepps påverkan på den moderna arkeologins utformning. Man förstod att 
vissa begrepp som till exempel kultur och folk var omöjliga att omformulera men 
förståelsen för problematiken fördjupades. Med den fördjupade förståelsen lades även en 
större vikt på arkeologernas tolkningar av förhistorien. Arkeologerna kunde inte längre 
vara anonyma i de politiska och etiska ställningstaganden utan tolkningarna sågs som deras 
personliga åsikter.  
 
Den postprocessuella arkeologins möjligheter till tolkningarnas mångfald skapade en viss 
oro för arkeologins förlorade vetenskapsstatus. Man undrade om den pluralistiska 
arkeologin skulle leda till en acceptans av all sorts arkeologi, och vilka kriterier som skulle 
gälla för att bedriva bra forskning. Alla arkeologer var ju intrasslade i sina sociala, 
politiska och etiska förutsättningar (Welinder, 2003 s. 140f).  
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Från mitten av 1990-talet är den postprocessuella arkeologin en etablerad inriktning. De 
flesta arkeologerna har accepterat att en arkeologisk tolkning är person- och tidsbunden 
men att den baseras på en större diskussion. Strävan att verkligen förstå människans värld 
gör att arkeologin är självkorrigerande, det vill säga att den är ständigt beredd till att 
klarlägga tolkningars utgångspunkter och följder. Själva det arkeologiska källmaterialet är 
för postprocessuella arkeologer av något mindre betydelse samtidigt som man ofta 
argumenterar om vad som är det faktiska, arkeologiska källmaterialet. 
 
Den postprocessuella kritiken mot processuell arkeologi slog inte igenom inom hela den 
arkeologiska vetenskapen. Det finns vissa skillnader inom de olika forskningsfälten. 
Petersson skriver om den tidigneolitiska forskningens beroende av empirisk 
materialpresentation. Där gäller det fortfarande att bedriva forskning med objektiva 
observationer samt kronologiska och ekologiska analyser av det empiriska källmaterialet 
och inte låta sig påverkas i sin tolkning av rådande teoretiska utgångspunkter (Petersson, 
1999 s. 52f ).  
 
Arkeologin som ett universitetsämne har under olika perioder ändrat sin beteckning. Från 
att på 1910-talet och under en mycket lång tid framöver heta ”nordisk och jämförande 
fornkunskap”, ändrades den under 1970-talet till ”arkeologi, särskilt nordeuropeisk” då 
ordet arkeologi ansågs mer internationellt gångbar. Welinder skriver att under 1980-talet 
kallades professurerna enbart för professur inom arkeologi, men av egen erfarenhet kan vi 
skriva att även i början av 1990-talet hade ämnet sin beteckning och betoning på särskilt 
nordeuropeisk arkeologi. Undervisningen koncentrerade sig i mycket stor utsträckning 
kring det arkeologiska källmaterialet och olika analyser av detta (Welinder 2003 s. 148). 
 
Ser man på dagens arkeologiämne är det tydligt att den särskilda nordiska arkeologin har 
ersatts av ämnet ”arkeologi” och ”historisk arkeologi”. I beskrivningen av dessa ämnen ser 
vi att fokuseringen inte längre ligger kring Nordeuropa utan att den även omfattar 
Mellaneuropa och till en viss del andra delar av världen. Förutom de olika 
analysteknikerna och allmän kunskap om olika aspekter av mänskligt liv i det förflutna, får 
studenter även lära sig om hur det arkeologiska fyndmaterialet tolkas och används i sin 
samtid samt ämnets vetenskapshistoria och olika forskningstraditioner.  
 
6.2. Biblioteksväsendet i en samhällelig/politisk kontext – med fokus på 
folkbiblioteken 
 
1980 tillsattes en statlig utredning om folkbiblioteken, folkbiblioteksutredningen (Fb 80). 
1984 publicerades utredningens betänkande Folkbibliotek i Sverige (SOU 1984:23). I 
betänkandet konstaterades att ”folkbiblioteken i hög grad kan bidra till att förverkliga de 
kulturpolitiska mål som riksdagen antog 1974” och att folkbibliotekens mål är att ”spela en 
aktiv roll som initiativtagare och samarbetspart i det lokala kulturlivet” (SOU 1984:23 s. 
12). 
 
Likaså gavs i betänkandet folkbibliotekets roll som kulturförmedlare lika stor betydelse 
som dess roll som folkbildare, i motsats till Valfrid Palmgren som i sin utredning från 1911 
enbart såg folkbiblioteken som tillhörande bildningssfären. 
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Folkbiblioteket är vår viktigaste lokala kulturinstitution och det skall spela en aktiv 
roll som initiativtagare och samarbets-part i det lokala kulturlivet. Det skall ha ett 
allsidigt medie-bestånd, stå öppet för alla och erbjuda sina tjänster utan kostnad för 
den enskilde  (SOU 1984:23 s. 12). 

 
Kommunerna ansvarar för och beslutar om folkbiblioteksverksamhetens mål, inriktning 
och omfattning. Men stat och landsting svarar ändå för viktiga funktioner som påverkar 
verksamhetens förutsättningar och utformning (SOU 1984:23 s. 19). 
 
Under 1980-talet skedde en kraftig utbyggnad av folkbiblioteksverksamheten, och 
folkbibliotekens ställning i kulturverksamheten på det lokala planet förstärktes bland annat 
på grund av att det i allt större utsträckning fanns fackutbildad personal. Likaså utökade 
biblioteken sin uppsökande verksamhet för att nå nya målgrupper (SOU 1995:84 s. 467). 
 
Men under de första åren av 1990-talet får kommunerna en allt kärvare ekonomi vilket 
leder till neddragningar i folkbiblioteksverksamheten, till exempel försvagades den 
uppsökande verksamheten och många kommuner ändrar sin organisation och alternativa 
driftsformer prövades. (SOU 1995:84 s. 467ff; Stenquist, 2003 s. 74). Den pressade 
ekonomin i kombination med ideologiskt färgade framstötar för privatisering av olika typer 
av offentlig verksamhet ledde under början på 1990-talet till en debatt i vissa kommuner 
om att avgiftsbelägga biblioteksverksamheten. På en del håll väcktes också förslag om att 
lägga ur biblioteken på entreprenad (Stenquist, 2003 s. 75).  
 
1995 formulerades statens målsättning med folkbiblioteken i Kulturutredningen (SOU 
1995:84). I utredningen jämställdes folkbiblioteket med andra kulturinstitutioner (teater, 
film, dans etcetera), och liksom i Folkbiblioteksutredningen poängterades kombinationen 
av folkbiblioteket som både kultur- och bildningsbärare. Folkbiblioteket har också här två 
funktioner. Dels har den ett kulturpolitiskt egenvärde, dels är den institution som bidrar till 
att förverkliga den statliga litteraturpolitiken. I Kulturutredningen betonas även starkt att 
folkbibliotekens resurser inte skall minskas trots ekonomiskt svåra tider. Men utredningen 
anser att det även i fortsättningen bör vara en kommunal angelägenhet att lägga fast 
omfattningen av verksamheten. Statlig detaljreglering på detta område bör undvikas (SOU 
1995:84 s. 473). 
 
1997 kommer så den nya bibliotekslagen. Lagen gäller alla offentliga bibliotek, alltså 
också vetenskapliga bibliotek, skolbibliotek och sjukhusbibliotek. Förutom att fastslå 
gratisprincipen innehåller lagens portalparagraf följande beskrivning av folkbibliotekens 
uppgifter: 
 

2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, 
information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla 
medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. 
 
Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla 
medborgare. 
 
Varje kommun skall ha folkbibliotek. 
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Lagen mötte hårt motstånd från såväl Kommunförbundet som de borgerliga partierna. Den 
1 januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och 
bibliotekshuvudmän skall samverka och att kommuner och landsting skall anta planer för 
biblioteksverksamheten. 
 
Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet har det skett ett närmande mellan 
folkbibliotek och högskolebibliotek – en direkt följd av 1990-talets utbildningssatsningar 
och en ökad politisk insikt om bibliotekens betydelse för den samlade 
kunskapsutvecklingen. Syftet är att skapa en sammanhållen bibliotekspolitik som 
förstärker biblioteken som aktörer i ett livslångt lärande och i det så kallade 
upplevelsesamhället. Här finns flera olika initiativ både inom biblioteksvärlden och i 
myndigheter och departement (Nilsson, 2003 s. 177). 
 
6.2.1. Personerna och arbetet bakom SAB-systemet 
 
Styrelsen för Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning, DFI, 
beslutade i oktober 1980 att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta en plan för 
revidering av SAB-systemet med förslag om vad som skulle revideras, hur arbetet skulle 
utföras etcetera. Gruppen förordade att systemet skulle revideras, på en del ställen 
grundligt, med målet att systemet skulle vara lämpligt som klassifikationssystem för 
allmänna bibliotek och som hyllplaceringssystem för andra bibliotek. 
 
Revisionsarbetet genomfördes i första hand av de tre redaktörerna Lars-Olof Hansson, 
Uppsala universitetsbibliotek, Mikael Nilsson, Bibliotekstjänst samt Sigurd Petri, 
Stockholms stadsbibliotek. Till sin hjälp har de en referensgrupp tillsatt av SAB bestående 
av bland andra Kerstin Fridén, Linköpings universitetsbibliotek, Svante Hallgren, 
Bibliotekstjänst och Karin Melin-Fravolini, DFI. Dessutom lämnas bidrag inom olika 
ämnesområden av såväl forskare som bibliotekarier. 
 
Revideringen mynnar så småningom ut i sjätte upplagan, som publicerades år 1984. I 
inledningen redogörs för de bibliotekstyper där systemet är lämpligt att användas – i 
folkbibliotek, förvaltningsbibliotek och i allmänna vetenskapliga bibliotek. För 
specialbibliotek är det troligen i de flesta fall inte tillräckligt finindelat.  
 
Arbetet med revideringen inför sjunde upplagan 1997 leds av Anders Lönn, Statens 
musikbibliotek med Anders Noaksson, Bibliotekstjänst som sekreterare. Kommittén har nu 
bytt namn till SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation. 
Klassifikationsgruppen står för mycket av det praktiska arbetet med revideringen och i 
gruppen har arbetat Eva S.L. Andersson, Bibliotekstjänst, Lennart Enge, Bibliotekstjänst, 
Anita Ericson, KB, Dag Ericson, Stockholms universitetsbibliotek, Unn Hellsten, KB, 
Gunilla Larsson, KB, Anders Noaksson, Bibliotekstjänst, Thor Robertsson, Malmö 
stadsbibliotek, Margareta Rosfelt, Stockholms stadsbibliotek, Karin Segerbäck, 
Bibliotekstjänst, Eva Tedenmyr, KB. Pia Leth, KB har varit gruppens sekreterare.  
 
I förordet till den åttonde upplagan ges en kort historik över klassifikationskommitténs 
sammansättning och arbete mellan 1997 och 2006. År 2000 slogs Svenska 
bibliotekarieförbundet och Sveriges allmänna biblioteksförening samman till Svensk 
biblioteksförening. I samband med sammanslagningen ombildas dåvarande kommittén för 
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katalogisering och klassifikation till två separata kommittéer; Svensk biblioteksförenings 
kommitté för katalogisering respektive Svensk biblioteksförenings kommitté för 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet). I september 2002 har SAB-
kommittén sitt första möte. 
 
Kommittén bearbetar även de resultat som erhållits av den så kallade GEN-praxigruppen 
med sikte på att minimera de skillnader som föreligger mellan forsknings- och 
folkbiblioteksanvändning av systemet. Databasen GEN-praxis SAB innehåller praxis för 
SAB-klassning i det gemensamma fältet för klassifikation i LIBRIS. 
 
SAB-kommittén består fram till publiceringen av åttonde upplagan, år 2006, av Lennart 
Enge, Bibliotekstjänst (ordförande), Göran Berntsson, Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan, Ebbe Fritiofsson, Uppsala universitetsbibliotek, Ebon Gentili, Malmö 
stadsbibliotek (från och med 2003-10-06), Olle Johansson, Statens ljud- och bildarkiv, Pia 
Leth, KB, Margareta Rosfelt Stockholms stadsbibliotek (2002-09-25 – 2003-05-07), Eva 
Tedenmyr, KB (2009-09-25 – 2003-10-06), Kerstin Urberg, KB (från och med 2003-12-
08), Elisabet Viktorsson, Bibliotekstjänst (adjungerad sekreterare). 
 
6.3. SAB och avdelning J 
 
6.3.1. Sjätte upplagan 
 
I de tre sista upplagorna (6:e 1984, 7: e 1997, 8:e 2006) som står för denna presentation 
innehåller den sjätte, omarbetade upplagan de mest omfattande förändringarna. Den 
allmänna reflektionen är att denna rymmer mycket mer information om hur hela 
avdelningen är uppbyggd, med tydliga förklaringar till strecktilläggen och kolontilläggen i 
början. 
 
Termen arkeologi försvinner nästan helt från underavdelningarnas rubriker och hela 
avdelningen består numera av nitton underavdelningar med underklasser. Dessa 
underavdelningar är Arkeologi: allmän, Europa: allmänt, Norden: allmänt, Sveriges 
arkeologi, Övriga Norden, Brittiska öarna, Mellaneuropa, Nederländerna, Belgien och 
Luxemburg, Schweiz, Italien, Frankrike, Spanien, Portugal, Östeuropa, Balkanhalvön, 
Asien, Afrika, Amerika samt Australien och Oceanien och Polarländerna 
 
Redan i inledningen till SAB:s sjätte upplaga (se bilaga 7) ser man att många fler 
tilläggsbeteckningar kan appliceras på respektive avdelningar. För den arkeologiska 
avdelningen är den innehållsliga tilläggsbeteckningen :dd  viktig. Detta förtydligande 
gäller metodlära, som numera separeras från teori och filosofi och används endast på 
huvudsignaturen J. Eftersom metodläran är en så viktig del inom arkeologi ger denna 
specificering klart utökade möjligheter för beskrivning av arkeologisk litteratur.  
 
Man skriver att varje underavdelning kan uppdelas ytterligare enligt avdelning N. 
Dessutom har man lagt till att tilläggsbeteckningen x, som anger verksamhet i annat land, 
inte används i avdelningen J. Vid behov kan man istället dubbelklassificera för 
ursprungslandet. 
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En tydlig förändring ser man genom tidstillägget Medeltiden .3. Medeltidsarkeologi som 
ett begrepp försvinner helt i denna upplaga men med introduceringen av det signifikanta 
tillägget, tolkar vi att man vill markera att medeltidsarkeologin numera kan klassificeras 
inom avdelning J i större omfattning än tidigare. Som vi minns från de förra upplagorna 
hänvisades denna periods arkeologi till religions- respektive konstavdelningen.  
 
Ett annat tillägg som underlättar mycket fortsatt klassificering av fyndmaterialet är det 
specifika z-tillägget som gör det möjligt att särskiljda fyndorter med en egen 
klassifikationskod. Vad man påpekar är dock att det är att föredra att i första hand alltid 
använda den klassiska namnformen i stället för den moderna. 
 
Nytt i den sjätte upplagan är även att huvudavdelningen får 8 särskilda tilläggsbeteckningar 
som kan appliceras på alla underavdelningar och som ger en möjlighet till mycket mera 
nyanserad klassificering. Eftersom avdelningen tillhör de sektioner vilkas uppbyggnad 
baseras helt på geografisk indelning blir dessa särskilda tilläggen viktiga, då de tar upp 
sådana aspekter som verktyg, gravskick, bosättningar eller undervattensarkeologi och 
osteologi.  
 
För avdelningen J:s vidkommande konstaterar vi att, rent allmänt är fler områden 
medtagna och den geografiska indelningen är mycket mer detaljerad. I fallet med de 
tidigare underavdelningarna i klassisk arkeologi Jaa hänvisas all konst numera till 
konstavdelningen I. Här får till exempel klassisk konst: arkitektur, som i den tidigare 
upplagan fick signaturen Jaac, en hänvisning till klassningen Ic.2. Signaturen Jaanö och 
Jaapö som avser det grekiska respektive det romerska kulturområdet utanför det egna 
landets gränser är numera medtagna i klassifikationsträdet. Tidigare fanns denna 
hänvisning endast i kommentarerna.  
Som vi nämnde här ovan är den geografiska indelningen mycket mer detaljerad. I den 
sjätte upplagan är Nordens indelning mer specificerad och alla länder är medtagna. 
Dessutom särskiljs Färöarna under Island och Åland under Finland. Ytterligare indelning 
av de respektive länderna är dock inte möjlig. Det gäller dock inte Sverige, där systemet 
tydligt tillåter en djupare indelning enligt Nc, det vill säga landskapsvis.  
 
Ett liknande särskiljande som i fallet med kelterna i femte upplagan, görs med skyterna, 
Jmas. Även här rör det sig om olika indoeuropeiska folkgrupper. På samma sätt som 
kelterna sammanfogas dessa stammar till en geografisk och politisk enhet. Skyterna är ett, 
samtida med kelterna, kulturområde som har sin utbredning öster om Svarta havet. Den 
skytiska arkeologin omfattar därför ett stort geografiskt område och spår efter dessa 
folkgrupper återfinns framför allt i Ryssland, men även i länder som Ungern och Iran.  Den 
huvudsakliga utbredningen av de skytiska folkgrupperna omfattar området mellan floderna 
Dnjepr och Donau, varför detta kulturområde onekligen hamnar direkt under 
underavdelningen Ryssland Jma i 6:e upplagan.  
 
En intressant aspekt är här att man gör en åtskillnad mellan Ryssland och Sovjetiska 
Centralasien. Att landet delas geografiskt efter den kontinentala hemvisten är kanske inte 
så förvånande. Två tredje delar av det stora landet ligger på den asiatiska kontinentplattan. 
Det intressanta i det här fallet, tycker vi är namnformerna. De asiatiska republikerna 
beskrivs med signaturen Joam och man använder namnformen Sovjetiska Centralasien. 
Men man talar inte om Sovjetiska Europa eller om Sovjetunionen i sin helhet trots att detta 
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är den officiella namnformen för hela Ryssland under denna period. Är detta ett försök att 
hålla sig konsekvent till den klassiska namnformen? I kommentaren till klasskoden Jma 
står det att läsa att ”hit även Sovjetunionen i sin helhet”, här återger man den allmänna 
namnformen. Senare i detta kapitel återkommer vi till denna diskussion.  
 
Fram till början av 1990-talet ingick även länderna Estland, Lettland och Litauen i den 
sovjetiska unionen. Ändå är den hierarkiska placeringen utanför Jma. Signaturen Jmc 
placerar dessa länder direkt under Östeuropa Jm.  
 
Vi menar att uppdelningen av Östeuropa i övrigt tyder på en tydlig, politisk influens. Att 
Polen, trots det mycket centrala läget i Europa hamnar i Östeuropa, kan inte tolkas annat 
än det faktum att landet efter andra världskriget hamnade i Sovjetunionens intressesfär, 
vilket varit avgörande för östplaceringen.  
 
Ser vi på Tjeckoslovakien och Ungern blir denna politiska inverkan ännu tydligare. Trots 
att även dessa länder ingick i det kommunistiska östblocket och trots att deras geografiska 
breddgrad är densamma som Polens, placeras de i samma grupp som Tyskland och 
Österrike, det vill säga i Mellaneuropa. Denna placering kan, enligt vår uppfattning, inte 
tolkas på annat sätt än att klassifikationskommittén lät sig påverkas av Tjeckoslovakiens 
och Ungerns politiska historia. 1867 bildades en dubbelmonarki Österrike-Ungern där även 
Tjeckoslovakien ingick. Genom att ingå i den Österrikiska statsstrukturen bedömdes dessa 
länder tillhöra den västerländska kulturen. Denna dubbelmonarki upplöstes efter första 
världskriget. Polen i sin tur var utraderat ur historien under den aktuella perioden och kort 
efter att ha återfått sin självständighet införlivades landet i det kommunistiska östblocket. 
Trots att även Polen kulturellt tillhör den västerländska sfären blir den politiska hemvisten 
viktigare. Här, menar vi, att de ytliga kunskaperna om dessa länders politiska och 
kulturella historia var avgörande för den hierarkiska placeringen i avdelningen J.  
 
Som vi påpekade tidigare delas Ryssland in i respektive europeisk och asiatisk världsdel. 
På samma sätt, anser vi, borde Turkiet delas upp, då en del av landet befinner sig i Europa. 
Men här inträffar det intressanta att namnet Turkiet inte förekommer alls i avdelningen J. 
Detta är inget nytt i denna upplaga av SAB-systemet, då namnet inte heller förekommer i 
de tidigare upplagorna. Den rådande namnformen för detta geografiska område är Mindre 
Asien som avser benämningen på Anatoliska halvön där Turkiet ligger. Mindre Asien har 
signaturen Joaa och motsvarande placering i den geografiska SAB avdelningen N är just 
Turkiet.  
 
Efter att ha varit en stormakt i ca 600 år föll det Osmanska Riket och den självständiga 
republiken Turkiet utropades 1923. Enligt vår uppfattning, om kommittémedlemmars 
ambition var att i första hand använda de klassiska namnformerna borde man inte i det här 
fallet använda sig av namnet Osmanska Riket? Kommentaren om de klassiska 
namnformernas betydelse hittar man vid anmärkningen för särskilda fyndorter, men detta 
borde väl gälla hela avdelningen? Med den mycket mer detaljerad geografisk uppdelning, 
där den tydliga ambitionen är att tydligt särskilja de respektive länderna, ter sig detta 
märkvärdigt att man använder benämningen Mindre Asien i stället för Osmanska Riket 
eller Turkiet. 
I sjätte upplagan tyder indelningen av Asien på en omfattande arbetsinsats. Hela 
underavdelningen detaljeras mycket mer. Mot de tidigare indelningarna av Främre Asien, 
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Indien och Östindien, där endast Joa finfördelades ytterligare tillkommer nu förutom 
Främre Asien även Bortre Asien, Östindiska öarna, Östasien, Centralasien och Sibirien. 
Förutom Sibirien får alla dessa underavdelningar ytterligare klassningar som tillåter en 
mycket mer detaljerad klassning efter respektive länder. En del kommentarer försvinner i 
denna upplaga, som i fallet med Kaukasien Joac, där man tar bort anmärkningen angående 
Georgiens, Azerbajdzjans och ryska Armeniens arkeologi. Här får Armenien egen signatur 
Joach trots att landet fram till 1990 ingick i Sovjetunionen.  
 
Under Östasiatiska Korea Joeb, läser man att klassningen inte uppdelas ytterligare, 
förutom z-tillägget för särskiljda fyndorter. Här är det tydligt att kommittémedlemmarna är 
medvetna om den politiska delningen av landet mellan Nord- och Sydkorea men man 
väljer att inte specificera detta. 
 
Afrikas indelning är högst intressant. Till att börja med, väljer man att specificera 
Nordafrika Jpa, men Egypten och Sudan undantas från denna grupp. Vidare delas den 
nordafrikanska underavdelningen i länder som Marocko Jpaa, Algeriet Jpab, Tunisien 
Jpac och Libyen Jpad. Egypten och Sudan får en gemensam signatur Jpb som delas 
ytterligare i Jpba för Egypten (hit egyptologi) och Jpbb för Sudan. I de föregående 
upplagorna ingick Sudans arkeologi i Egyptens egen signatur.  
 
Resten av Afrikas länder kan finfördelas enligt huvudavdelningen N, men detta uttalas 
endast i introduktionen till avdelningen J. Den preciserade indelningen för kontinenten 
gäller Västafrika, Centralafrika, Södra Afrika, Östafrika och Nordöstafrika. Här är det 
svårt att låta bli att tolka denna detaljering av Nordafrika och ignorering av Afrikas övriga 
länder i det intressesfär som Nordafrika ingick i. Å ena sidan har vi kolonialmakternas 
intresse i de högt kulturellt utvecklade länderna och å andra det historiska värdet då dessa 
länder ingick i de romerska och hellenistiska kulturområdena. 
 
För första gången ger Amerikas indelning inte bara möjlighet att separera Nordamerika 
från Central- och Sydamerika, utan den ger även möjlighet att klassificera de stora 
indianfolkens kulturområden, det vill säga mayaindianerna, aztekerna och inkaindianerna. 
När det gäller en vidareindelning i Amerikas respektive länder är endast Förenta staterna, 
Kanada, Mexiko och Peru uttalade. De andra länderna får ingå i större underavdelningar 
som Centralamerika, Västindien och Sydamerika.   
 

6.3.1. Sjunde och åttonde upplagorna 
 
De mest omfattande förändringarna jämte den sjätte upplagan hittar vi i den sjunde 
upplagan (se bilaga 8). Åttonde upplagan (se bilaga 9) innehåller ytterst få ändringar och 
diskuteras därför i denna framställning endast i ett fall. 
 
Under 1990-talet sker det en hel del politiska omvälvningar. Nya stater bildas i Europa och 
Asien. Förutom att Tjeckoslovakien faller sönder i Tjeckien och Slovakien innebär 
Sovjetunionens upplösning att Ukraina, Vitryssland och Moldavien får sin suveränitet. 
Även Jugoslavien delas upp i många fler små stater. 
  
Dessa ändringar på den politiska kartan får motsvarande ändringar i framför allt den 
europeiska arkeologins underavdelning. Detta är ju inget märkvärdig i sig. Det 
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märkvärdiga är att kommittémedlemmarna väljer att istället för att lägga dessa nya klasser i 
en logisk, hierarkisk följd i samma nivå som övriga europeiska länder, finfördelar de 
signaturerna under de länder i vilka dessa stater ingick i förr i tiden. Med det, menar vi att 
istället för att finfördela det tidigare Tjeckoslovakien Jfd i Jfda respektive Jfdb, borde Jfd 
gälla för Tjeckien och Jfe för Slovakien.  
 
Ännu mer ologiskt blir denna indelning i fråga om de forna sovjetiska länderna. Ukraina, 
Vitryssland och Moldavien hamnar fortfarande inom ramen för Ryssland, då dessa länder 
erhöll signaturer Jmad, Jmae och Jmaf.  
 
Den politiska indelningen är likaså svår att förstå eftersom Estland, Lettland och Litauen 
har placerats under den Östeuropeiska underavdelningen, trots att även dessa länder fick 
sitt oberoende samtidigt som de övriga länderna i forna Sovjetunionen.  
 
Samma princip gäller för vidareindelningen av balkanländerna. Både i sjunde och åttonde 
upplagorna väljer kommittén fortfarande att använda namnet Jugoslavien trots att denna 
stat inte längre existerar. Här kan man ju verkligen inte tala om en klassisk namnform då 
denna federation av de balkanska länderna uppstod efter andra världskriget 1945 och 
upplöstes 1992. De nya staterna delas konsekvent under Jugoslaviens signatur Jnb i Jnba-
Jnbf.  
 
Samma hänsyn till vedertagna namn verkar man inte längre ta till i sjunde upplagan, som i 
fallet med det asiatiska landet Burma. I denna upplaga ändrar man namnet från Burma till 
Myanmar som antogs av den kommunistiska regimen 1989 och som skapade starka 
protester i så väl det egna landet som utanför. FN godkände den nya namnformen bara 
några dagar efter dess officiella ändring, men många länder använder fortfarande den forna 
namnformen. Inom EU använder man ofta båda namnen tillsammans och i Sverige 
refererar man oftast till Burma. Under signaturen Joca Myanmar hittar man en kort 
kommentar: Före detta Burma. Att man i SAB-systemet tar så tydligt avstånd från den 
tidigare termen och okritiskt ersätter med det nya, kontroversiella namnet är förundrande. 
Ännu märkligare ter sig detta då namnformen Burma återinförs i den åttonde upplagan 
utan någon vidare förklaring.  
 
6.4 Sammanfattning 
 
Under denna period ersätts den ”röda vågen” av en ”blå våg” och marknadsekonomi och 
privatisering bli nya honnörsord i det svenska samhället. Inom den svenska arkeologin får 
postprocessuell arkeologi genomslagskraft. Den kännetecknas av att den arkeologiska 
forskningen ses som en del i ett kulturellt sammanhang där forskaren inte kan frigöra sig 
från egna, oftast omedvetna föreställningar. Människan ses som en aktiv individ som inte 
låter sig styras av ett inbyggt ”samhällsförnuft”. Även under denna period kommer fler 
studenter än tidigare på grund av högskolesatsningar, nu är det dessutom fler kvinnor än 
män. Under början av perioden ökar bibliotekens expansion då ekonomin fortfarande är 
god. Men från början av 1990-talet och framåt har kommunernas ekonomi blivit allt sämre 
och stora neddragningar har gjorts och alternativa driftsformer har prövats.  
 
Inom SAB-systemet har mycket hänt i de tre upplagor som givits ut under perioden. 
Framför allt sker det ändringar på grund av ändrade politiska förhållanden, såsom 
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placeringen av ett land som Polen i Östeuropa trots att det geografiskt har ett centralt läge. 
På samma sätt förhåller det sig med ändringen av Burma till Myanmar och tillbaka till 
Burma igen. 
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7. SAB-systemet och nuläge 

Efter publiceringen av åttonde upplagan i mars 2006 har det ännu inte aviserats om och när 
en ny upplaga kommer att ges ut. SAB-kommittén fortsätter emellertid med sitt arbete 
genom att kontinuerligt hålla sina möten. Anders Noaksson från Bibliotekstjänst är numera 
ordförande i kommittén sedan 17 september 2007. De andra medlemmarna i kommittén är 
Göran Berntsson, BHS, Lennart Enge, Bibliotekstjänst (ordförande fram till 2007-04-25), 
Ebbe Fritjofsson Uppsala universitetsbibliotek (fram till 2006-12-04), Ebon Gentili Malmö 
Stadsbibliotek, Olle Johansson, Statens ljud- och bildarkiv, Pia Leth (fram till 2007-02-01) 
, KB, Thomas Lindström, Göteborgs universitetsbibliotek (från 2007-04-25), Ingrid 
Sjöberg-Thylander, Bibliotekstjänst (adjungerad sekreterare 2007-09-17 – 2008-12-01), 
Ann-Marie Säfvestad (adjungerad ledamot från 2007-09-17), Kerstin Urberg, KB, Elisabet 
Viktorsson,  Bibliotekstjänst (sekreterare). Vid behov tar man in andra personer med 
specialistkunskaper för att få expertråd. 
 
Som vi konstaterat tidigare har det i varje inledning till SAB-systemet diskuterats om 
Sverige hellre borde övergå till Dewey-systemet (DDC). Denna fråga aktualiserades åter 
för tre år sedan då den behandlades i delstudie 3 av Katalogutredning avseende svenska 
forskningsbibliotek (Svanberg, 2006). Magdalena Svanberg som förespråkar en sådan 
övergång till DDC utreder bland annat frågan vad en övergång skulle innebära för de 
svenska biblioteken och vilka insatser som skulle krävas.  
 
Svanberg konstaterar bland annat att det inledningsvis främst är forskningsbiblioteken som 
kommer att övergå till DDC och att folkbiblioteken kommer att ha kvar SAB-systemet, 
vilket troligen kommer att påverka underhållet av SAB-systemet (Svanberg, 2006 s.22f). 
Denna åsikt delas av Anders Noaksson som menar att folkbiblioteken kommer att dra sig 
för att gå över till DDC, främst på grund av de stora kostnader det skulle medföra för 
kommunerna (Noaksson, 2009).  
 
Vidare rekommenderar Svanberg i utredningen att DDC översätts till svenska eftersom 
fördelarna med att ha en fullständig översättning är så stora trots kostnaderna för en sådan 
översättning (Svanberg, 2006 s. 42). En annan av fördelarna med att införa DDC är att vi 
inte behöver klassificera en majoritet av den utländska litteraturen eftersom de redan är 
klassificerade enligt DDC (Svanberg, 2006 s. 43).  
 
I november 2008 beslutade så KB att gå över till DDC sedan Nationella referensgruppen 
ställt sig positiva till en övergång. Målet med övergången är främst ökad 
internationalisering och en ökad effektivisering av klassifikationsarbetet. (Svanberg, 2009) 
Flera andra bibliotek har följt efter KB:s beslut. Svensk biblioteksförening ställer sig 
positiv till en övergång till Dewey i en rapport från Utvecklingsrådet för media och 
samlingar publicerad i december 2008, och förordar att samtliga allmänna svenska 
bibliotek går över till DDC (Svensk biblioteksförenings utvecklingsråd för media och 
samlingar, 2008 s. 8). 
 
Under 2009 har KB startat ett Dewey-projekt som bland annat skall arbeta med att 
översätta Dewey till svenska, mappning av Svenska ämnesord till Dewey, samt förbättring 
av den befintliga konverteringstabellen SAB-Dewey. Detta projekt beräknas pågå under tre 
år (Svanberg, 2009). 
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Vad detta innebär för SAB-systemets framtid vet vi i skrivande stund inte. Mycket tyder 
dock på att de svenska biblioteken så småningom går över till DDC med start bland 
forskningsbiblioteken som kanske har det största behovet. I längden är det troligen inte 
rimligt att underhålla två klassifikationssystem parallellt i ett så pass litet land som Sverige. 
 
 
 



 

65 
 

8. Slutdiskussion och uppsummering 

Detta sista kapitel vill vi inleda med att påminna om vilka frågor vi ställde i början av vår 
resa in i SAB-systemets och i synnerhet den arkeologiska avdelningens värld. 
 
Uppsatsens huvudfrågeställning lyder: 
 

1. Finns det ett samband mellan förändringarna inom den arkeologiska 
vetenskapsgrenen och förändringarna av utformningen av avdelningen J och i så 
fall på vilket sätt yttrar den sig? 

 
För att kunna besvara denna övergripande fråga var vi tvungna att närmare studera de 
sociopolitiska förändringarna före och under hela den perioden, från att den första 
upplagan av SAB-systemet gavs ut 1921, fram till publiceringen av den sista, åttonde 
upplagan 2006.   
 
8.1. Idéer, värderingar och normer inom arkeologin under 1900-talet 
 
Därför gällde vår andra fråga den arkeologiska verksamheten i Sverige under slutet av 
1800-talet och hela 1900-talet och frågan lydde: 
 

2. Vilka idéer, värderingar eller normer existerade inom den arkeologiska 
vetenskapsgrenen i Sverige under 1900-talet? 

 
För att lättare besvara detta spörsmål ställde vi oss några ytterligare hjälpfrågor: 
 

a. Hur påverkades den arkeologiska vetenskapsgrenen av de sociopolitiska 
idéerna/värderingarna/normerna under tiden före första världskriget? 

b. Hur påverkades den arkeologiska vetenskapsgrenen av de nationalistiska 
idéerna/värderingarna/normerna under mellankrigstiden och under och 
några år andra världskrigets slut? 

c. Hur påverkades den arkeologiska vetenskapsgrenen av de nya 
idéerna/värderingarna/normerna som växte fram efter andra världskriget? 

 
 
Under arbetets gång fann vi att det inte alltid var så lätt att besvara dessa frågor. Svaren 
blir, som det ofta är i sådana fall, komplicerade och inte helt entydiga.  
 
Som vi har visat i vår analys, hade många vetenskapsmän, både internationellt och i 
Sverige, diskuterat arkeologins beroendeställning till staten. Den tidiga perioden av 
arkeologisk forskning kring sekelskiftet och några decennier framåt präglades av 
definitionen av arkeologin som en vetenskap i nationens tjänst. De nutida, svenska 
forskarna som vi presenterade i denna uppsats är ganska överens och menar att om någon 
period i den svenska arkeologin kan betecknas som nationalistisk, då är det just denna 
epok. Via skapandet av en kulturhistorisk utvecklingsprocess genom hela stenåldern, hade 
de första arkeologerna försökt beskriva nationalstatens och svenskarnas förhistoria. Den 
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ideologiska samsynen utgjorde grunden då de materiella skillnaderna också tolkades som 
resultat av vissa gruppers överlägsenhet gällande den kulturella bildningen. 
 
Efter första världskrigets slut och innan utbrottet av det andra, var många svenska 
arkeologer influerade av den tyska kulturforskning, som ofta var fylld med nazismens 
hårda yttringar. Retoriken som användes i de svenska, arkeologiska översiktsarbeten som 
oftast var riktade mot allmänheten var fyllda med nations- och rasbegrepp och de 
humanosteologiska fynden tolkades gärna utifrån den rasbiologiska läran. Petersson menar 
dock att man under denna period kan se att språkbruket inom den arkeologiska litteraturen 
förändras och den rasbiologiska läran tonas ner. Han menar vidare att det inte går att 
förneka att retoriken ofta tyder på en elitistisk, nationalistisk samhällsideologi, men att det 
samtidigt fanns forskare som undvek eller direkt motsatte sig dessa formuleringar. Enligt 
Petersson beskrev många forskare sina analyser utan förankring till samtida politisk retorik 
(Petersson, 2005 s. 120, 136). Men både Baudou och Welinder är överens om att intresset 
för nationalistiska tolkningar ökar just under denna period och att en del svenska 
arkeologer representerade den rasistiska världsåskådningen och uttryckte svensk 
chauvinism (Welinder, 2003 s 86 ; Baudou, 2002, s. 58-60).  
 
Skillnaderna i tolkningen av denna periods retorik kan ligga i att det fanns vissa 
kulturskillnader mellan de olika universitetsinstitutionerna i Sverige under seklets första 
decennier. Under tiden som det i östra Mellansverige och i synnerhet i Uppsala bedrevs 
forskning med tydlig koppling till den nationalistiska samhällsuppfattningen, hade man i 
Skåne en mer nationalromantiserande syn, skonad från politiskt inflytande. Men då det 
mesta av forskningen bedrevs, och de flesta avhandlingar lades fram vid 
Uppsalainstitutionen fick det nationalistiska språkbruket en starkare ställning (Welinder, 
2003 s. 86f). 
 
Efter andra världskrigets slut blev politikens inflytande över den arkeologiska forskningen 
ett ämne som diskuterades i mycket stor utsträckning. Samtidigt utvecklades den 
samhällsorienterade arkeologin i takt med att lagstiftning om kulturminnesvård tog form 
och att klyftan mellan forskningen och samhället minskade avsevärt. Samförståndsandan 
reflekteras också i form av en tilltagande avideologisering. Anledningen är snarare en 
önskan att bedriva arkeologisk forskning i den positivistiska andan än en medveten 
avpolitisering av disciplinen. Objektiviteten är den nya ledstjärnan i takt med etablerandet 
av nya samhällsteorier på 1970- och 1980-talet, där man hellre studerade de ekonomiska 
och i viss mån sociala processerna. Idealen fanns i naturvetenskapernas empiriska 
arbetsmetoder. Man ansåg att fram tills nu var arkeologin ofta partisk och man ville att 
forskningen skulle sträva mot objektivitet och saklighet. 
 
Samtidigt ser vi att i takt med att det i Sverige växer fram protester mot USA:s krigföring i 
Vietnam, sker en vänsterradikalisering inom den akademiska sfären. De svenska 
studenterna protesterar mot regeringens utbildningsreformer som enligt ungdomarna 
påverkas av de kapitalistiska krafterna inom näringslivet. Den arkeologiska forskningen 
anklagas för att vara förankrad i en borgerlig och patriarkalisk syn och frustrationen över 
arkeologernas brist på politisk profilering och engagemang ökar.  
 
Vänsterradikaliseringen bland de nya, unga arkeologiska forskarna innebar att man ansåg 
att en önskvärd utvärdering av det egna forskningsfältet skulle leda till synliggörandet av 
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den borgerliga ideologin och dess påverkan på den riktning arkeologiforskningen hade 
antagit. Arkeologin skulle inte längre ses som ett redskap för att försvara den rådande 
kapitalistiska samhällsstrukturen. 
 
Fallenheten för den marxistiska historiematerialismen och dess interpretation av den 
materiella produktionens historiska drivkraft började dock bedarra i takt med 1980-talets 
förändring av samhällsideologin. Den nya liberaliseringsvågen i samhället i stort och 
därmed även bland arkeologer, innebar att en ny syn på tolkningsprocesser av det 
arkeologiska fyndmaterialet vann mark. Den postprocessuella arkeologin, som i 
verkligheten fortfarande är dominerande idag, har en kontextuell och hermeneutisk 
inställning till forskningen. Förståelsen av hela den historiska kontexten, strukturer, 
materiella kulturer och individer betonas starkt. Det finns även en förståelse för den 
enskilde forskarens oförmåga att frigöra sig från de egna föreställningarna då forskaren ju 
ingår i ett kulturellt sammanhang.  
 
Samtidigt skall man komma ihåg att den samhällsorienterade och samhällsintegrerade 
arkeologin är en del av en mångsidig verksamhet. Forskningens tolkningsramar utgör 
oftast samhällspolitiska ställningstaganden. Det är kanske därför omöjligt att bedriva en 
ideologiskt neutral forskning, men det är också viktigt att komma ihåg att vår perception 
och förståelse av historien förändras med tiden.  
 
8.2. De sociopolitiska förändringarna och utformningen av avdelningen J 
 
Den sista frågan vi ställde oss i den här uppsatsen lyder: 
 

3. Har de sociopolitiska förändringarna under dessa perioder påverkat även 
utformningen av avdelning J i SAB-systemet? 

 
a. Hur motiverade den nytillsatta kommissionen 1917 skapandet av Sveriges 

egna klassifikationssystem SAB istället för att följa det internationella 
klassifikationssystemet DDC?  

b. Vilken konsekvens fick skapandet av Sveriges eget klassifikationssystem 
SAB för den arkeologiska avdelningen J?  

c. Hur ser den textuella och hierarkiska uppbyggnaden av avdelning J ut i de 
respektive upplagorna? 

 
Frågan om införande av DDC har diskuterats i inledningen till nästan varje ny upplaga av 
SAB-systemet. Redan från början fanns det förespråkare för denna idé, då man menade att 
systemet, tack vare sifferkombinationer, var lätt att uppfatta, minnas och tillämpas. I Norge 
hade man redan valt det amerikanska systemet och gjort vissa anpassningar för de norska 
förhållandena. Sådana specifika tillämpningar, menade man kunde göras även i Sverige 
(Steenberg, 1916 s. 118). 
 
Men idén hade likaledes starka motståndare. Man opponerade sig mot införandet av DDC 
med motiveringen att det skulle krävas allt för stora arbetsinsatser eftersom införandet av 
systemet i sin oförändrade form var helt omöjligt. Det vinnande konceptet blev slutligen ett 
eget, svenskt klassifikationssystem som vilade på den gamla praxisen som redan användes 
i Accessionskatalogen (AK) och likaså i Grundkatalogen (GK). 
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Trots detta, i den fjärde upplaga som kom ut 1956, ser vi tydliga influenser på SAB:s egna 
system då facksignaturerna i de reviderade huvudtabellerna i stor utsträckning 
kompletterades med motsvarande DDC- men även UDK-beteckningar. Motivering till 
dessa kompletteringar var att denna anpassning skulle underlätta revidering av SAB:s 
framtida upplagor. 
 
Det faktum att Sverige valde att skapa ett eget klassifikationssystem har fått till följd att det 
i avdelning J, liksom övriga delar av systemet, tydligt avspeglas att det i mångt och mycket 
är akademikernas klassifikationssystem som vi läser. Det är en konservativ anda som 
sköljer genom i stort sett hela systemet.  
En av SAB-kommitténs huvudsakliga kritik och ovilja mot att implementera det 
amerikanska systemet DDC var att detta system var alltför koncentrerat kring de 
amerikanska förhållandena och därför inte passade in på bestånden i de svenska 
biblioteken. Att nu det svenska klassifikationssystemet fått en så utpräglad etnocentrisk 
hållning förklarades med de praktiska aspekterna för folkbiblioteken i landet, för vilka 
systemet ju skapades.  
 
Samtidigt måste man betrakta den arkeologiska avdelningens uppbyggnad och de 
kulturområden som representeras eller utesluts från systemet, som ett bevis på en viss 
ideologisk hållning och den nationalistiska och imperialistiska tidsandan – en tidsanda 
som, enligt oss, är så framträdande i framför allt avdelningens tidigaste men även i de 
senare upplagornas konstruktion. 
 
Ett av de mest iögonfallande exemplen är klassisk arkeologi som fått en betydande plats 
redan från första början. Klassisk historia med dess kopplingar till de grekiska och latinska 
språken var synnerligen viktiga ämnen för den akademiska världen vid den tid då systemet 
bildades. Genom att låta dem få en framträdande placering, bibehölls deras betydelse även 
i framtiden. Även i den senaste upplagan av SAB-systemet har den klassiska arkeologin sin 
plats inom underavdelningen Ja, en av de allra första. De akademiska biblioteken hade 
med andra ord svårt att släppa den bibliografiska kontrollen som var en av deras viktigaste 
kärnuppgifter. 
 
Ett annat påtagligt exempel på de akademiska influenserna inom SAB-systemet är 
ordningsföljden som givits avdelningarna sinsemellan. Kommittén har valt att inleda 
systemet med en huvudavdelning för bok- och biblioteksväsen, följt av religion, 
humaniora, samhällsvetenskap och sist naturvetenskap. Accessionskatalogen (AK) vars 
klassificeringssystem vi konstaterat legat till grund för SAB-systemet har denna följd i sina 
avdelningar.  
 
Vi finner det mycket intressant att man fram tills idag har behållit underavdelningen Jaa- 
Jaaq (Klassisk arkeologi) istället för att välja att lägga till ett tidstillägg, som man gör i 
många andra fall vid klassificering av tidstypiska förhållanden. En möjlig förklaring kan 
vara att den klassiska arkeologin är en viktig, separat institution inom universitetsvärlden. 
En annan aspekt kan ju vara att den kronologiska indelningen i treperiodssystemet bygger 
på de tidsepoker rådande i Norden. Motsvarande treperiodssystem för den klassiska 
historien omfattar andra tidsrammar och tillämpningen skulle i så fall kräva en utveckling 
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av det kronologiska tillägget. Återigen kan man se här att det är just de svenska 
förhållandena som präglar avdelningens struktur.  
 
De enda kulturgrupperna som presenteras uttryckligen i SAB systemets 
klassifikationskoder är kelter och skyter (mayaindianerna, aztekerna och inkafolket 
förekommer endast i kommentarerna). Vi finner detta märkvärdigt, då dessa 
indoeuropeiska folkgrupper ju inte var de enda som satte prägel på arkeologiskt material i 
Europa. Varken germaner eller slaver, som ju var lika stora folkgrupper, tas med i 
klassifikationssystemet. 
 
En tänkbar förklaring som vi tycker oss se här är att den keltiska respektive den skytiska 
konsten är så påtaglig särskiljd. Om detta särskiljande av dessa folkgruppers konst är 
korrekt eller inte kan vi inte utveckla mer ingående i denna uppsats. Klart är, att inom 
konstvetenskapen och arkeologin har man isolerat dessa konstformer och tilldelat dem 
gemensamma benämningar för, enligt oss, mer diffusa kulturella enheter. Som vi påpekade 
tidigare befann sig de olika stammarna inom denna grupp ofta på olika sociala, och därmed 
även konstnärliga utvecklingsstadier. Det finns idag många argument som talar mot att 
betrakta kelter och skyter som kulturella enheter. I de grekiska och romerska skrifterna 
kallades alla folkgrupper som befann sig norr om Alperna för kelter och folkgrupper som 
befolkade områden öster och norr om Balkanhalvön och Svarta havet kallades för skyter. 
Varken kelter eller skyter utvecklade egna skriftspråk och därför är det ännu svårare att 
bevisa hur sammanhållna dessa kulturområden var. Inom arkeologin har man dock ofta 
påpekat de keltiska influenserna bland de föremål som ändå ansågs vara onekligen 
germanska. Diskussioner om huruvida kelter och skyter är en modern 
efterhandskonstruktion eller inte får vi nog följa framöver då fler arkeologer idag är 
skeptiska till denna sammanfogning. 
 
En tänkvärd utgångspunkt, som vi på grund av uppsatsens karaktär och utrymme inte 
utvecklar vidare, kan vara att dessa kulturers framträdande roll beror på den moderna, 
europeiska mytbildningen. Dessa kulturer finns i den populära kulturen i form av 
symbolvärden, smycken, konst samt sägner och myter. Är de keltiska eller skytiska 
folkslagen historiskt sätt förtjänta av den uppmärksamhet som tilldelats dem i avdelningen 
J, trots förekomsten av andra, lika välutvecklade folkgrupper, som till exempel germaner 
eller slaver? Vi menar att denna mytbildning kring dessa två grupper kunde ha haft en 
”spill over”-effekt på klassifikationen av arkeologiämnet. 
 
En något provocerande tanke kan vara att, då dessa kulturers intåg i avdelningen J är synlig 
först efter diskussionerna kring arkeologins roll inom nazismen, har vi att göra med en 
förtigningseffekt då germanerna ju kan förknippas med nazismens och fascismens 
förintelseideologi. Kan i så fall, för jämviktens skull, slaverna ha åsidosatts då även dessa 
folkslag kan förknippas med kommunismens massmord? 
 
Likgiltigheten i den senaste upplagan av SAB-systemet inför sönderdelningen av de 
postsovjetiska länderna samt den politiska historiens inverkan på klassifikation av många 
av de europeiska länderna, tyder på att intresset för den korrekta indelningen av de 
kulturellt ofta avlägsna länderna inte alltid var så stor bland kommitténs medlemmar.  
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Ett implicit, politiskt ställningstagande är, enligt oss, förändringen i den femte upplagan då 
hebreisk arkeologi försvinner och ersätts med Palestinas arkeologi. De politiska 
händelserna i området och Sveriges engagemang i ämnet kan ha varit orsaken till denna 
förändring. Å andra sidan, måste vi erkänna att detta kan vara fråga om analogi med att 
kommittén numera i större utsträckning använder sig av geografiska landindelningar. 
 
Endast i ett fall ser vi ett tydligt, politiskt ställningstagande. Att man i sjunde upplagan (år 
1997) förändrar namnformen Burma till det, av militärdiktaturens införda officiella namn 
Myanmar, kan enligt oss vara tecken på stödet för landets politik. Att man senare i åttonde 
upplagan (år 2006) återgår till den ursprungliga namnformen måste tyda på att kommittén 
hade uppmärksammat den politiska debatten kring namnbytet och därmed velat vara 
opartisk och neutral i sin tolkning.  
 
Samtidigt kan vi inom arkeologi se att då arkeologer inom den processuella arkeologin 
försökte undvika tydliga ställningstaganden, vid tidpunkten för formuleringen av den 
sjunde upplagan är det den postprocessuella arkeologin med en växande vilja till att vara 
strukturerad, och att ge meningsfulla tolkningar som är allmänt rådande.  
 
En av den samhällsorienterade forskarens uppgifter är därför att få människor att 
ifrågasätta samt kritiskt betrakta sin samtid och levnadssituation utifrån de kunskaper 
forskningen skapar i sina studier av människans långa utvecklingshistoria. Vi kan till 
exempel påpeka att dagens argument ”så har det alltid varit” som ofta möter oss, är 
historiskt omöjligt att verifiera. Föreställningen om nationalstaten bör kanske i vårt alltmer 
globaliserade världssamhälle i ännu högre grad bytas ut mot studier som problematiserar 
utvecklingen av mänskliga fenomen i sig och hur de förändras både geografiskt och 
kronologiskt. 
 
Som vi skrivit tidigare, tydde retoriken i de arkeologiska verken ofta på en elitistisk och 
nationalistisk samhällsideologi. Analogt till vad Petersson skriver om den ideologiska 
samsynen på vissa gruppers överlägsenhet kan man i hela arkeologiavdelningens 
uppställning skönja kommitténs önskan att dela in systemet i de framträdande 
kulturområdena.  
Avdelningens indelning i respektive kulturområde skulle här kunna ses som en 
överensstämmelse till den kulturhistoriska arkeologi, där betydelsen av de enskilda 
folkgruppernas utvecklingshistoria under lång tid var mycket framträdande.  
 
En annan aspekt som vi funderar över är att trots den tyska kulturens stora inflytande på 
svenskt kulturellt och intellektuellt liv i allmänhet och arkeologin i synnerhet, under första 
hälften av 1900-talet, syns detta inte i avdelningens uppbyggnad. Det förekommer ingen 
explicit indelning eller särskiljande av den germanska kulturen. Kan detta bero på att det 
svenska biblioteksväsendet vid tidpunkten för skapandet av SAB-systemet blickade över 
kontinenten där man letade efter inspiration från Amerika som i det avseendet var ett 
föregångsland? Inom klassifikationssystemet finns ju andra avdelningar som vittnar om 
den germanska kulturens framträdande roll. Ett exempel på detta är språkavdelningen F, 
där den germanska språkfamiljen fick företräde.  
 
Ytterligare en aspekt som inte är synlig i den arkeologiska avdelningen J, men som var av 
stor betydelse inom den arkeologiska forskningen är kronologin. Tydligt är att i de första 
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upplagorna valde kommittémedlemmarna att snarare dela in avdelningen i kulturområden 
än i perioder som ju redan vid den tidpunkten var definierade i stenålder, bronsålder och 
järnålder. Vidare kan man dock se att detta treperiodsystem gällde endast de nordiska 
förhållandena och införandet av detta tidstillägg i avdelningens struktur innebar en 
förenkling av klassificering av arkeologisk litteratur med nordisk anknytning. 
 
Den geografiska uppbyggnaden av arkeologiavdelningen kan ha skapat problem i 
ytterligare ett avseende. I den nuvarande formen är z-tillägget tilldelat den geografiska 
klassificeringen av enskilda fyndorter. Detta måste vara förklaringen till att man i nuläge 
inte har möjlighet att klassificera enskilda kulturer, som till exempel Trattbägarkulturen, 
Ertebøllekulturen eller den Gropkeramiska kulturen. 

 
För att avsluta denna diskussion vill vi återigen titta på uppsatsens huvudfrågeställning:  
 

1. Finns det ett samband mellan förändringarna inom den arkeologiska 
vetenskapsgrenen och förändringarna av utformningen av avdelningen J och i så 
fall på vilket sätt yttrar den sig? 

 
Svaret på denna fråga måste bli att det inte finns ett entydigt samband mellan 
förändringarna inom den arkeologiska vetenskapsgrenen och förändringarna av 
utformningen av avdelningen J. Tydligt är dock att arkeologernas ställning i samhället har 
varit inflytelserik under olika decennier och de hade ofta möjligheter att påverka 
samhällets bild av dess egen kultur. I sin tur var arkeologerna och de arkeologiska 
forskarna ofta ett redskap i kampen om de olika ideologirepresentanternas maktställning. 
Tydligt är också att även de människor som var verksamma i det svenska 
biblioteksväsendet lät sig påverkas av de politiska tongångarna. I sin strävan att skapa ett 
väl fungerande klassifikationssystem kunde de inte kritiskt förhålla sig till den världsbild 
och de ideologier som de representerade 
 
I vår analys har vi kunnat påvisa att de sociopolitiska förändringarna och därmed de 
rådande ideologierna, normerna och värderingarna i stor utsträckning påverkat det sätt som 
klassifikationsstrukturen utformades på. I likhet med  Hanssons avhandling (1999), som 
denna uppsats i stort grundar sig på, har vi kunnat bevisa att hela avdelningen J 
genomsyrades och till en viss del fortfarande genomsyras av etnocentrismen. Detta ser vi 
bland annat på det egna kulturområdets särställning. Ju längre bort från de europeiska 
inflytelseområdena desto mindre detaljerad blir systematiseringen av den arkeologiska 
avdelningen. Konsekvenser av denna etnocentrism är även att den hierarkiska utbyggnaden 
inte alltid är logisk. Ett exempel är den svenska arkeologin som har en överordnad 
ställning jämte de övriga nordiska länderna. 
 
Kanske kan den klassiska arkeologins viktiga position inom huvudavdelningen J ha sin 
upprinnelse i den viktiga särställning som denna arkeologigren har inom disciplinen. Vi 
kan dock inte entydigt säga att så är fallet. De hellenistiska och romerska kulturernas 
påverkan på de europeiska samhällena i stort och därmed även dess betydelse för den 
svenska, akademiska världen kan också vara en möjlig förklaring.  
 
Klart är att den exponentiella utvecklingen av kunskapsmängden tvingade fram denna 
uppdelning av klassifikationssystemet, eftersom det underlättade återfinnandet av 
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informationen i den stora mängden av litteraturmaterial. Att man i många fall utvecklade 
befintliga underavdelningar utan att ta hänsyn till den logiska uppbyggnaden kan tolkas 
med att arbetsinsatserna och därmed kostnaderna för så omfattande förändringar skulle 
vara oöverskridliga. Konsekvenserna för biblioteken skulle vara att samlingarna skulle 
behöva flyttas om, då vissa länders arkeologi skulle tilldelas nya hyllsignum. 
 
Ett fält som vi i vår studie inte berörde alls men som vi tycker skulle vara mycket 
intressant att utforska är det arkeologiska ämnesordregistret. En ideologianalys utifrån de 
begrepp och ord som förekommer i tesaurusen skulle kunna ytterligare belysa de 
ideologiska riktningarnas inverkan på avdelningen i det svenska SAB-systemet. 
 
När nu det Kungl. biblioteket slutligen har beslutat att gå över till det anglosaxiska 
klassifikationssystemet DDC blir det intressant att se vilka konsekvenser denna övergång 
får för de svenska biblioteken och utformningen av den arkeologiska avdelningen J. 
 
 

*** 
 

För vår egen del har det varit en lång resa in i SAB-systemets klassifikationsvärld samt 
arkeologernas och bibliotekariernas världsbild. När vi nu summerar våra tankar kan vi inte 
bortse från att även vi lät oss påverkas av vårt tankesätt, inte minst vid valet av vårt 
uppsatsämne. Vi hade våra förutfattade åsikter om den historiska utvecklingen av det 
samhälle vi lever i och de strukturer vi befinner oss i. Den förförståelse, som grundar sig på 
våra erfarenheter som tidigare arkeologer och numera bibliotekarier, utgör en del av våra 
ideologier. När vi åter igen reflekterar över den hermeneutiska ansatsen i vår studie, måste 
vi hålla med Ricouers och Habermas tvivel ifall det någonsin är möjligt att återge en 
korrekt tolkning av det studerade objektet. En kvalitativ, hermeneutisk studie kan aldrig 
vara helt objektiv vilket vi har varit fullt medvetna om under arbetets gång. Vår strävan har 
dock varit att genomföra en grundlig studie av avdelningen J och dess tillblivelse i en 
historisk kontext och därmed minimera risken att vara allt för subjektiva i vår slutliga 
bedömning av den studerade avdelningen i det svenska klassifikationssystemet SAB. 
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Sammanfattning 

Den här uppsatsens huvudsakliga syfte var att undersöka sambandet mellan de ideologiska 
förändringarna inom den svenska arkeologin och förändringarna av utformningen av SAB-
systemets arkeologiavdelning J.  
 
För att avslöja detta samband valde vi att göra en jämförande studie, där det svenska 
klassifikationssystemets utveckling i tiden belystes utifrån de åtta upplagorna av SAB-
systemet. Analysen utfördes med en hermeneutisk ansats. Upprinnelsen till denna studie 
hittar man i Joacim Hanssons avhandling som är en kritisk, hermeneutisk studie av hela 
SAB-systemet. Uppsatsen stödjer sig på arkeologins egen ämnesforskning och har 
betoning på de ideologiska strömningarnas inverkan på ämnet, rådande under de olika 
decennierna av 1900-talet. 
 
SAB-klassifikationssystemets första upplaga kom ut 1921 och uppstod under den tid då det 
politiska läget i Sverige var, minst sagt omtumlande. Detta system ger ett utryck åt den 
världsbild som var dominerande vid denna tidpunkt, där imperialismen var ett arv från det 
föregående seklet. I hela Europa och övriga västerländska världen hade de nationalistiska 
och så småningom också de rasistiska tendenserna vuxit sig allt starkare i början av 1900-
talet. Den svenska förkärleken till den tyska kulturen innebar att även här var dessa 
riktningar starka, dock aldrig så entydigt xenofobiska som i Tyskland.  
 
Det är otvivelaktigt att arkeologins uppgift att hitta den egna kulturens utbredningsgränser, 
både territoriellt och kulturellt, resulterade i en besvärlig beroendeställning till staten. 
Arkeologin har genom tiderna utnyttjats i politiska syften för att stödja olika ideologiska 
strömningar, men med detta menas inte att arkeologerna var ofrivilliga verktyg i statens 
tjänst. De arkeologiska forskarnas inte sällan höga status i samhället innebar att de ofta tog 
tydlig ställning och var mycket aktiva i den politiska debatten. Arkeologerna hade makt att 
återskapa historien och därmed stärka den nationella eller nationalistiska identiteten. 
 
I det svenska SAB-systemets arkeologiavdelning kan man tydligt se en världsbild som 
koncentrerar sig på de egna nationella förhållandena. Även om de svenska förhållandena är 
viktiga är de inte påfallande. Det är däremot den västerländska strukturen och den 
västerländska världens värderingar och normer som framträder tydligt. Ju mer kulturellt 
avlägsen ett kulturområde är desto mindre viktigt blir dess indelning. Denna obalans har 
det svenska klassifikationskommittén försökt åtgärda under årens lopp. Det har gjorts två 
betydande revideringar av SAB-systemets arkeologiavdelning. Dessa genomfördes i tider 
då betydande förändringar av samhällsideologier och därmed samhällsmönster hade skett. 
Även om den västerländska och svenska dominansen återstår, är avdelningen idag något 
mer neutral i sin framtoning och mycket mer detaljerad än då den skapades. 
 
Uppsatsens konklusion är, att även då det fanns starka politiska krafter inom den 
arkeologiska världen, har dessa sällan påverkat indelningen och utvecklingen av den 
arkeologiska avdelningen inom SAB-systemet. Det är dock obestridligt att strömningar och 
de sociopolitiska förändringarna i samhället i stort har haft en påtaglig inverkan på 
utformningen av den arkeologiska avdelningen J i det svenska klassifikationssystemet 
SAB.
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Bilaga 1. Jämförandetabell - Avdelning J Arkeologi från första, tredje och sjätte upplagorna av 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek (1921, 1956, 1984). 

 
1:a uppl. 4:e uppl. 6:e upplaga 
J Arkeologi: allm. J Arkeologi: allmän 

 
J Arkeologi: allmän 

Ja Europeisk 
Jaa Klassisk 
  Jaaa Grekisk 
  Jaab Romersk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jab Nordisk 
  Jaba Svensk 
Jac Runologi 

Ja Europas arkeologi 
Jaa Klassisk arkeologi 
  Jaaa  Jaan 
  Jaab  Jaap 
  Jaab Klassisk konst: allmänt 
  Jaac Klassisk konst: 
arkitektur 
  Jaad Klassisk konst: 
skulptur 
  Jaae Klassisk konst: måleri 
  Jaaf Klassisk konst: 
ikonografi 
  Jaah Klassisk konst: 
konsthantverk 
  Jaan Grekisk arkeologi 
  Jaao Etruskisk arkeologi 
  Jaap Romersk arkeologi 
  Jaaq Fornskristen arkeologi 
Jab  Jb 
Jaba  Jc 
Jac  Fbr 
Jb  Jo 

Ja--Jn  Europa 
Ja Europa: allmänt 
Jaa Klassisk arkeologi 
  Jaan Grekisk arkeologi 
    Jaanö Det grekiska 
kulturområdet utanför Grekland 
  Jaao Etruskisk arkeologi 
  Jaap Romersk arkeologi 
    Jaapö Det romerska 
kulturområdet utanför Italien 
  Jaaq Fornkristen arkeologi 
Jak Keltisk arkeologi 
 

Jb Asiatisk 
Jba Assyrisk-Babylonisk 
Jbb Hebreisk 
Jbc Övrig främre asiatisk 
Jbd Iransk 
Jbe Indisk 

Jb Nordens arkeologi: 
allmänt  

Jb--Jd  Norden: allmänt  
Jb Norden: allmänt  
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Jbf Kinesisk-japansk 
Jc Afrikansk 
Jca Egyptisk 

Jc Sveriges arkeologi  
 

Jc Sveriges arkeologi 
 

Jd Amerikansk Jd Övriga Nordens 
arkeologi 

Jd Övriga Norden 
Jda Danmark 
Jdb Norge 
Jdc Island 
  Jdcf Färöarna 
Jdd Finland 
  Jddå Åland 
 

 Je Brittiska öarnas 
arkeologi 

Je Brittiska öarna 
Jer Wales 
Jes Skottland 
Jet Irland 
 

 Jf Mellaneuropas arkeologi Jf Mellaneuropa 
Jfa Tyskland 
Jfb Österrike 
Jfc Ungern 
Jfd Tjeckoslovakien 
 

 Jg Hollands och Belgiens 
arkeologi 

Jg Nederländerna, Belgien och 
Luxemburg  
Jga Nederländerna 
Jgb Belgien 
Jgc Luxemburg 
 

 Jh Schweiz’ arkeologi Jh Schweiz 
 Ji Italiens arkeologi Ji Italien 

Jiv Malta 
 

 Jj Frankrikes arkeologi Jj Frankrike 
 Jk/Jl Iberiska halvöns 

arkeologi 
Jk--Jl  Iberiska halvön 
Jk Spanien 
Jl Portugal 

 Jm Östeuropas arkeologi Jm Östeuropa 
Jma Ryssland 
  Jmas Skyterna 
Jmb Polen 
Jmc Estland, Lettland, Litauen 
 

 Jn Balkanhalvöns arkeologi 
 

Jn Balkanhalvön 
Jna Rumänien 
Jnb Jugoslavien 
Jnc Bulgarien 
Jnf Albanien 
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 Jo Asiens arkeologi  
Joa Främre Asiens arkeologi 
Joaa Mindre Asiens arkeologi 
Joac Cyperns arkeologi 
Joad Assyrisk-babylonisk 
arkeologi 

 
Joae Syrisk och fenicisk 
arkeologi 
Joaf Hebreisk arkeologi 
Joak Iransk arkeologi 
Job Indiens arkeologi  
Joe Östasiens arkeologi  

Jo Asien 
Joa Främre Asien 
  Joaa Mindre Asien 
  Joab Cypern 
  Joac Kaukasusien 
    Joacb Armenien 
  Joae Syrien och Libanon 
    Joaea Syrien 
    Joaeb Libanon 
  Joaf Palestinai 
  Joag Jordanien 
  Joah  Arabien 
  Joai  Mesopotamien  
  Joak  Persien 
  Joal Afganistan 
  Joam Sovjetiska Centralasien 
Job Främre Indien 
  Joba Indien 
  Jobb Pakistan och Bangladesh 
  Jobc Bhutan 
  Jobd Nepal 
  Jobe Sri Lanka 
Joc--Jod  Sydostasien 
Joc Bortre Indien 
  Joca  Burma 
  Jocb Thailand 
  Jocc Malaysia, Singapore och 
Burnei 
  Jocd Indokina 
Jod Ostindiska öarna 
  Joda Indonesien 
  Jodc Filippinerna 
Joe Östasien 
  Joea Kina 
    Joeak Tibet 
  Joeb Korea 
  Joec Japan 
Jof Centralasien 
  Jofc Mongoliet 
Jog Sibirien 
 

 Jp Afrikas arkeologi 
Jpa Nordafrikas arkeologi 
 
 
 
 
Jpb Egyptens arkeologi 

Jp Afrika 
Jpa Nordafrika utom Egypten 
  Jpaa Marocko 
  Jpab Algeriet 
  Jpac Tunisien 
  Jpad Libyen 
Jpb Egypten och Sudan  
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(egyptologi) 
  

  Jpba Egypten 
  Jpbb Sudan 
Jpc Västafrika 
Jpd Centralsfrika 
Jpe Södra Afrika 
Jpf Östafrika 
Jpg Nordöstafrika 

 Jq Amerikas arkeologi) Jq Amerika 
Jqa Förenta staterna 
Jqb Kanada 
Jqc Centralamerika, Mexico och 
Västindien 
  Jqca Mexico 
Jgd Sydamerika 
  Jqdk Peru 

 Jr Australiens och 
Oceaniens arkeologi 

Jr Australien och Oceanien 
Jra Australien 
Jrb Nya Zeeland 
Jrc Melanesien, Polynesien och 
Mikronesien 

  Js Polarländerna  
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Bilaga 2. Avdelning J Arkeologi från första, andra och tredje upplaga av 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek (1921, 1943, 1950). 
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Bilaga 3. Avdelning J Arkeologi från fjärde upplagan av Klassifikationssystem för svenska 
bibliotek (1956). 
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Bilaga 4. Avdelning J Arkeologi från femte upplagan, första tryckningen av 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek (1963).  
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Bilaga 5. Avdelning J Arkeologi från femte upplagan, andra tryckningen av 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek (1967). 
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Bilaga 6. Avdelning J Arkeologi från femte upplagan, tredje tryckningen av 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek (1974). 
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Bilaga 7. Avdelning J Arkeologi från sjätte upplagan av Klassifikationssystem för svenska 
bibliotek (1984). 
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Bilaga 8. Avdelning J Arkeologi från sjunde upplagan av Klassifikationssystem för svenska 
bibliotek (1997). 
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Bilaga 9. Avdelning J Arkeologi från åttonde upplagan av Klassifikationssystem för svenska 
bibliotek (2006). 

 
 

 
 



 

107 
 

 
 
 



 

108 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

109 
 

 
 
 
 
 
 



 

110 
 

 


