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Abstract: The main purpose of this thesis is to examine what problems
may arise when converting class symbols from one classifi-
cation scheme to another. In order to fulfill this purpose, a
conversion table between parts of the Swedish online-
version of the UDC and the Swedish classification system
(SAB) was constructed. For main classes 0 and 3 every class
number from this abridged version of the UDC was conver-
ted, whereas for the rest of the main classes only class num-
bers with fewer than four figures were converted. The con-
version table was constructed using the alphabetical index of
SAB and different UDC-indexed library catalogues. Various
aspects of the conversion table were then analysed using
methods mainly devised by the authors themselves, but in-
spired by lexicography and multilingual thesaurus construc-
tion. The results show that most UDC main classes corres-
pond to between one and four main classes in SAB, which is
slightly more than expected considering that SAB has about
2,5 times as many main classes as the UDC. For UDC main
class 3 as many as 17 SAB main classes were represented by
at least one class symbol in the conversion table. Furthermo-
re the analysis of equivalence levels shows a high degree of
equivalence between terms from the two classification sy-
stems, and that very few UDC-numbers have no equivalent
in SAB. These results may suggest that the structure of the
two systems is largely similar, although the UDC is much
larger than SAB which is the cause of most problems when
converting.
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1.Inledning
…at the moment, we are lacking the fundamental component which is a concordance or
even a range of concordances for classification schemes (Wyly, 1995, s.77)

Till skillnad från katalogiseringsregler där samma regler gäller över nästan hela jord-
klotet, konkurrerar en stor mängd klassifikationsscheman med varandra. Det här leder
till problem när det internationella samarbetet ökar och allt fler kataloger kommer i
kontakt med varandra. Med Internets tillväxt är det inte ovanligt att man som svensk
informationsvetare kommer i kontakt med de stora internationella klassifikationssyste-
men när man söker information i utländska kataloger. Ett mycket rimligt antagande bor-
de därför vara att det föreligger ett behov av att olika system lättare kan jämföras med
varandra, för att komma till rätta med de problem som bibliotekarier och andra använda-
re riskerar att möta när de söker efter information. Även om man lättast hittar ett lämp-
ligt dokument om man känner till dess författare eller titel är den kontrollerade vokabu-
lären i ett klassifikationssystem fortfarande ett mycket effektivt sätt att hitta informa-
tion. Här förs litteratur samman som har ett likartat ämnesinnehåll. Problemet är bara att
denna gruppering av klasser sker på olika sätt i systemen. På grund av de lokala förhål-
landena där systemet en gång skapades samt de skiftande teoretiska utgångspunkterna,
får systemen ibland divergerande klasser. Det är exempelvis etnocentriska övervägan-
den och en önskan att hålla ett begränsat fysiskt omfång på systemet som gjort att kla s-
sifikationssystem för svenska bibliotek (fortsättningsvis kallat SAB-systemet eller bara
SAB) ser ut som det gör.

Vid en jämförelse mellan två klassifikationssystem kan det vara lämpligt att välja två
system som har en likartad utgångspunkt när det gäller vilken litteratur som man klassi-
ficerar. Vi anser därmed att vi för att kunna göra en meningsfull studie bör konvertera
mellan och jämföra två system av samma typ och som dessutom båda används av
svenska bibliotek, och har därför valt den universella decimalklassifikationen (fortsätt-
ningsvis kallat UDK-systemet eller endast UDK) och SAB, som båda är universella.
Med samma typ avser vi i det här sammanhanget att båda systemen är hierarkiska, i hög
grad enumerativa system med ett mer eller mindre utvecklat användande av facetter. I
det här sammanhanget är det viktigt att poängtera att det nästan uteslutande är de klassi-
fikationskoder som står i systemens huvudtabeller och allmänna tilläggstabeller vi tar
med i konverteringstabellen, och inte de mångfaldigt fler som möjliggörs genom syntes
av huvudtal och tilläggstal.

Trots att UDK i den fullständiga versionen innehåller betydligt fler klasser än SAB
anser vi att det går att komma fram till intressanta resultat som går utöver att UDK på
grund av sitt betydligt större omfång logiskt sätt borde ha en mycket mer finindelad
struktur än SAB. Oavsett att det är en förkortad upplaga som utgör ungefär 10% av
UDK vi har använt ser vi spåren av detta. Exakt hur antalet klassifikationskoder förhå l-
ler sig mellan systemen saknar vi emellertid uppgift på.

Vi kan därför säga att det finns ett behov av att studera hur olika system kan ”komma
närmare varandra” genom att jämföra hur man delar upp klasserna i UDK och SAB.
Eftersom det heller inte föreligger någon konverteringstabell mellan dessa system, an-
såg vi att det också kunde vara ett lämpligt delmål för uppsatsen att konstruera en sådan.
Vi har båda en önskan om att den forskning som görs inom det biblioteks- och informa-
tionsvetenskapliga fältet skall kunna komma till praktisk nytta ute på biblioteken och
anser att vårt ämnesval uppfyller det kravet. Vi hoppas att vår konverteringstabell skall
kunna bli en praktiskt användbar källa för översättning av olika klassifikationskoder
mellan de båda systemen, vilket borde vara av intresse för de bibliotek i Sverige som
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klassificerar enligt SAB men har nära samarbete med andra institutioner som använder
sig av UDK. Dessutom bör uppsatsen vara av teoretiskt intresse då den för fram kon-
verteringsproblematiken i ljuset.

Vår förhoppning är att kunna redovisa både ett praktiskt och ett teoretiskt resultat av
vår jämförande studie som går ett steg längre än om vi bara hade gjort en jämförelse
från en rent teoretisk utgångspunkt.

1.1 Problembeskrivning

Klassifikationssystem har olika struktur beroende på när, av vem och i vilket syfte de
konstruerats. Detta får konsekvenser när de av olika anledningar kommer i kontakt med
varandra.

1.2 Problemformulering

Vilka svårigheter innebär det att konstruera en konverteringstabell mellan två klassifi-
kationssystem med olika omfång och struktur?

1.3 Syfte

Syftet med den här uppsatsen har två delar. Dels syftar vår studie till att ge oss praktisk
övning i att konvertera signa från ett klassifikationssystem till ett annat, och dels att
undersöka vilka problem vi då ställs inför, varigenom vi också kan jämföra systemens
struktur på ett övergripande plan.

Med struktur i styckena ovan menar vi exempelvis sådant som i hur hög grad systemen
är facetterade, hur omfångsrika de är och hur specifik klassifikation de möjliggör.

1.4 Avgränsningar

Vi har valt att avgränsa konverteringstabellen så att den i detalj översätter från två hu-
vudavdelningar i UDK till SAB. Utöver detta gör vi endast en översiktlig tabell med det
ungefärliga omfånget alla huvudtal med tre siffror i UDK-systemets svenska Internet-
version och undantag från denna regel motiveras. Detta anser vi ge ett lämpligt omfång
av klassifikationskoder för arbetets storlek, och två huvudavdelningar bör också säga
tillräckligt mycket om svårigheterna i att konvertera signa från ett system till ett annat
och ge en bild av hur kompatibla systemen är. De båda avdelningar vi har valt att de-
taljgranska är avdelning 0 ”Allmänt. Bibliografier. Bibliotek” och 3
”Samhällsvetenskaperna”. Avdelningen 3 valde vi dels för att det är en av de största
avdelningarna i UDK, och dels för att den behandlar områden som i SAB är utspridda
på flera huvudavdelningar och därför utgör ett intressant jämförelseobjekt. Avdelning 0
valde vi för att se hur lika eller olika systemen behandlar vårt eget ämnesområde bibli-
oteks- och informationsvetenskap. Valet av den svenska Internet-versionen gjordes dels
för att den är lättillgänglig, och dels för att vi fann dess omfång lämpligt för en studie på
den här nivån. När det gäller SAB-systemet använder vi uteslutande den sjunde uppla-
gan från 1997, eftersom det är den som används av biblioteken idag. Vi valde att kon-
vertera bara från UDK till SAB och inte tvärt om. Detta för att det är vad som troligast
kan komma till användning ute på biblioteken. Det är mer sannolikt att man på ett
svenskt bibliotek vill kunna översätta ett UDK-tal från en utländsk katalogpost än att
något utländskt bibliotek skulle vilja översätta en SAB-kod. Vi översätter också rele-
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vanta delar av tilläggstabellerna, och urvalsgrunden är att tilläggstalen från UDK måste
ha en direkt motsvarande kod i SAB för att det skall vara meningsfullt för oss att ta med
dem (detta diskuteras utförligare i 7.3.1). I konverteringstabellen tar vi i de flesta fall
inte med de sveprubriker som finns i UDK då dessa snarare är tänkta att göra systemet
mer överskådligt än att användas vid klassifikation av dokument. En sista avgränsning
är att ändringar i den svenska Internet-versionen av UDK införda efter 030409 inte har
tagits med i vår konverteringstabell.

1.5 Frågeställningar

De frågor som vi i den här uppsatsen vill besvara är:

• Hur fördelar sig de ämnen som UDK-talen inom en avdelning uttrycker över de oli-
ka avdelningarna i SAB, och hur kan spridningen förklaras?

• Vad får det för resultat om vi tillämpar teorier om ekvivalensnivåer från lexikografi
och flerspråkig tesauruskonstruktion på vår konverteringstabell? Hur ser fördelning-
en mellan olika ekvivalensnivåer ut i vår och andras undersökningar?

• Vilka problem vållar systemens strukturskillnader för upprättandet av konverte-
ringstabellen, och vilka andra problem innebär konverteringen?

Fråga ett och två kommer vi att söka svaren på genom att underkasta vår konverte-
ringstabell (Bilaga 1) ett antal statistiska undersökningar som beskrivs mer utförligt i
kapitel 5. För att få ett svar på den sista frågan går vi sedan in på enskildheter i konver-
teringstabellen och exemplifierar olika problem vi har stött på under arbetets gång. Sva-
ren på frågeställningarna presenteras i kapitel 8, Diskussion och slutsatser.

1.6 Disposition

Efter inledningen följer ett bakgrundskapitel som mycket kortfattat tar upp våra båda
studerade systems historik och uppbyggnad, förklarar konkordansbegreppet samt ger en
kort historik över konverteringstabeller mellan olika klassifikationssystem i Sverige.
Kapitel tre tar upp tidigare forskning inom områden som berör vårt ämne. Uppsatsens
fjärde kapitel redogör för studiens teoretiska utgångspunkter. Kapitel fem beskriver vårt
metodval. I kapitel sex redovisar vi våra resultat, och dessa analyseras sedan i kapitel
sju. Uppsatsens åttonde kapitel ägnas åt diskussion och slutsatser, varefter följer ett kort
avslutningskapitel och hela uppsatsen sammanfattas slutligen i kapitel tio. Bilaga 1 ut-
görs av konverteringstabellen mellan UDK och SAB.

1.7 Ordförklaringar

begrepp - ”det abstrakta innehållet hos en språklig term till skillnad från dels termen
själv, dels de (konkreta eller abstrakta) objekt som termen betecknar eller appliceras
på.” (Nationalencyklopedin, 2003)
ekvivalens - överensstämmelse (mellan två termer för samma begrepp)
enumerativt klassifikationssystem - ”Classification scheme characterized by prees-
tablished formal term relations” (Henriksen & Lindh, 2002)
facetterat klassifikationssystem - ”Classification scheme characterized by the estab-
lishment of formal term relations when indexing or classifying” (Henriksen & Lindh,
2002)
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huvudavdelning - I denna uppsats definierar vi en huvudavdelning som den första in-
delningen av ett klassifikationssystem. Till exempel tillhör alla de signa som inleds med
A i SAB huvudavdelningen A.
indexeringsspråk - ”Artificial language made to characterize content or form of docu-
ments or data” (Henriksen & Lindh, 2002)
indexeringssystem - se indexeringsspråk
klass - används i denna uppsats synonymt med avdelning, gällande klassifikationssy-
stem
konkordans - ”Alfabetisk ordnet liste over ord med henvisning til alle deres forekoms-
ter i ét eller flere dokumenter” (Friis-Hansen, 1996, s. 85). Används också inom biblio-
teks- och informationsvetenskapen i stort sett synonymt med konverteringstabell.
konverteringstabell - ”Hjælpemiddel til brug ved omklassificering fra ét klassifika-
tionssystem til et andet. En konverteringstabel viser ækvivalenser mellem to systemers
notationer.” (Friis-Hansen, 1996, s. 85)
källspråk - ”språk som man översätter från” (Nationalencyklopedin, 2003)
lexikografi - Verksamheten att framställa ordböcker
målspråk - ”språk som man översätter till” (Nationalencyklopedin, 2003)
signum - Används i denna uppsats synonymt med klassifikationskod.
term - ”ord eller uttryck med fastställd definition i en viss terminologi” (Nationalen-
cyklopedin, 2003)
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2. Bakgrund
I detta kapitel ger vi en kort introduktion till klassifikationssystem och konverterings-
tabeller mellan sådana, och mer specifikt till klassifikationssystemen UDK och SAB.

2.1 Klassifikationssystem

Det finns en mångfald av klassifikationssystem i bruk. Vissa är specialsystem, avsedda
att täcka in ett särskilt kunskapsområde. Andra är universalsystem med ambitionen att
täcka in all mänsklig kunskap. För den här uppsatsen har vi valt att inrikta oss endast på
de senare, och mer specifikt UDK och SAB. Både SAB och UDK är således universella
klassifikationssystem, men deras användningsområden är dock något olika. I SAB-
systemets inledning sägs uttryckligen att det troligen i de flesta fall inte är tillräckligt
finindelat för att användas i specialbibliotek (Klassifikationssystem för svenska biblio-
tek, 1997, s. 10). UDK har emellertid ”been found useful in special collections and ser-
vices” (Universal Decimal Classification, 1994, s. vii). Detta är något vi ofta märkt när
vi suttit och arbetat med konverteringstabellen. UDK är i stora stycken betydligt mer
finindelat än SAB, vilket ger upphov till svårigheter vid översättningen av koder, och
dessa återkommer vi till i kapitel 7.3. I SAB-systemets fjärde och femte upplagor fanns
UDK- och DDC-tal (Dewey Decimal Classification) inskrivna i tabellerna. Även under
det inledande arbetet med den sjätte upplagan fanns de motsvarande DDC-talen med,
men sedan kom man fram till att det vore en bättre idé att utarbeta en separat konverte-
ringstabell, vilket också gjordes (Hansson, 2003).

2.2 Konkordanser och konverteringstabeller

Under arbetets gång har vi funnit att det råder en viss begreppsförvirring. Tabeller som
används för att översätta termer från ett system för kunskapsorganisation till ett annat
kallas omväxlande konkordans och konverteringstabell. Vi har i den här uppsatsen valt
att konsekvent använda termen konverteringstabell då vi talar om vårt eget arbete. Detta
dels för att det verkar vara den oftast använda termen i dagsläget, och dels för att vi an-
ser att den bättre beskriver företeelsen. Den i det närmaste synonyma termen konkor-
dans används även i andra sammanhang varav vissa delvis tangerar det biblioteks- och
informationsvetenskapliga sammanhanget, varför vi anser det kunna vara av värde att
precisera dess betydelse.

Ordet konkordans kommer från latinets concordo som betyder ”vara enig” eller
”överensstämma” och kan som redan antytts stå för olika saker i olika sammanhang. I
geologin betyder till exempel att det råder konkordans mellan två eller flera på varandra
följande jordlager att de är parallella. Inom genetiken är det istället överensstämmelse
mellan olika grupper av individer med avseende på frekvensen av en viss egenskap som
avses. Närmare det biblioteks- och informationsvetenskapliga sammanhanget ligger
betydelsen en alfabetisk lista över de ord som förekommer i ett verk eller ett författar-
skap. (Nationalencyklopedin, 2003)

Inom vårt ämne har ordet dock fått den speciella betydelsen en konverteringstabell
mellan två eller flera system för kunskapsorganisation, till exempel klassifikationssy-
stem. En konkordans mellan två klassifikationssystem är således en lista över det ena
klassifikationssystemets signa och deras motsvarigheter i det andra systemet. Tanken
med en sådan konkordans är att bespara klassifikatörer mödan att omklassificera doku-
ment som redan klassificerats efter ett annat system.
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Att det råder oenighet om terminologin märks också på ett antal boktitlar inom det bib-
lioteks- och informationsvetenskapliga området, där några använder termen konkordans
och andra konverteringstabell. Några exempel:

• ”Konkordans mellan 5. och 6. uppl. av Klassifikationssystem för svenska bibliotek”
utarbetad vid Bibliotekstjänsts katalogsektion av Lennart Enge 1986.

• ”Konkordans mellan Svenska katalogiseringsregler 1974, Katalogregler för svenska
bibliotek 1976 och Katalogiseringsregler för svenska bibliotek” utarbetad av
SAB/DFI:s kommitté för deskriptiv katalogisering genom Marie-Louise Bachman
1984.

• ”Konverteringstabell mellan Dewey decimal classification (19. ed.) och Klassifika-
tionssystem för svenska bibliotek (6. uppl.)” utarbetad på uppdrag av SAB:s kom-
mitté för katalogisering och klassifikation av Lars-Olof Hansson 1987.

• ”Konverteringstabell mellan Dewey decimal classification (21. ed.) och Klassifika-
tionssystem för svenska bibliotek (7. uppl.) utarbetad på uppdrag av SAB:s kom-
mitté för katalogisering och klassifikation av Bodil Gustavsson 2000.

Dessutom innehöll som nämnts ovan den fjärde och femte upplagan av SAB som utkom
1956 respektive 1963 klassifikationssigna från UDK och DDC. Detta kan sägas vara en
konverteringstabell mellan SAB, UDK och DDC, om än grov och vid det här laget för-
åldrad då man använde 1946 års svenska upplaga av UDK som källa för UDK-talen.

2.2.1 Konvertering i Sverige

Vi har varit i kontakt med både Lars-Olof Hansson och Bodil Gustavsson för att få en
inblick i hur man kan arbeta med att skapa konverteringstabeller mellan klassifikations-
system. Vi har fått intrycket att konvertering är en i hög grad praktisk syssla och att det i
stort sett saknas en teoribildning på området. Hansson beskriver hur han och de två
andra redaktörerna tog hjälp av diverse institutioner och diskuterade med bibliotekarier
och ämnesexperter. Dessutom gick man igenom tesaurusar och ämnesordslistor från
specialbibliotek. Han menar att de var tvungna att skaffa sig kunskaper inom alla äm-
nesområden för att kunna kommunicera med ämnesexperterna. Hansson nämner också
att det viktigaste när man gör en konverteringstabell är att man har en god praktisk erfa-
renhet av klassifikation, vilket han själv hade med ett förflutet som redaktör för SAB-
systemets sjätte upplaga. Han menar att om man vill göra en konverteringstabell mellan
två klassifikationssystem är det en klar fördel om man själv har skrivit det ena, helst
båda. (Hansson, e-postmeddelande 10 februari, 2003)

Bodil Gustavssons arbete med den nya upplagan bestod i att överföra hela den ur-
sprungliga konverteringstabellen till datoriserad form, för att sedan uppdatera den till
klassifikationssystemens nyaste upplagor. I och med detta var hon också tvungen att
kontrollera alla ändringar som gjorts i systemen sedan dessa upplagor publicerats. Även
hon hade ämnesexperter till hjälp i sitt arbete. Denna den senaste upplagan av konverte-
ringstabellen mellan DDC och SAB finns också att tillgå i elektronisk form från Libris
webbplats och har utarbetats av Tomas Friberg. (Gustavsson, telefonsamtal, 11 februari,
2003)



7

2.2.1.1 Exemplet ”Konverteringstabell mellan Dewey Decimal Classification (21. ed.)
och Klassifikationssystem för svenska bibliotek (7. uppl.)”

Vi har använt en del av de uppslag om hur man anger lämplig kod vid översättningen
som finns i 2000 års konverteringstabell. Det kan därför vara relevant att kortfattat re-
dogöra för de principer som används där. Det finns 8 olika typer av tabellanvisningar i
konverteringstabellen (Gustavsson, 2000, s. 8)
• Den först nämnda och den vanligast förekommande i konverteringstabellen är att två

eller flera SAB-koder anges för en enstaka DDC-kod. Meningen är att man skall
välja "tillämpligt alternativ". Alla de SAB-signa som anges motsvaras av DDC-
koden men de anges i prioritetsordning.

• En annan möjlig lösning är den när man anger en enda kod följd av plustecken. Det
betecknar att man i SAB klassificerar ämnet på koden i fråga, samt dess underavdel-
ningar.

• En tredje typ av anvisning som används i konverteringstabellen mellan DDC och
SAB är att ange ett exempel på en SAB-kod där flera lösningar kan tänkas, men där
detta exempel är den mest troliga lösningen i praktiken.

• Nästa typ av anvisning i Gustavssons konverteringstabell är att med parentes ange
avvikelser i ämnesindelningen hos SAB jämfört med DDC.

• Den femte typen av anvisning är att översätta DDC-tal med sveprubriker från SAB,
på samma sätt som i SAB-systemet, alltså med bruk av dubbelt bindestreck.

• När SAB-koden inte kan bestämmas entydigt väljer Gustavsson en anvisning av
typen ”resp avd”.

• Den näst sista typen av anvisning är att ge exempel på hur de SAB-koder man valt
att översätta med kan vidareindelas.

• Den sista typen av anvisning är att ange två alternativa översättningar med ett sned-
streck mellan.

I avsnitt 5.1.1 redogör vi för våra praktiska överväganden om beskrivningar och annat
kring vår egen konverteringstabell.

2.3 UDK

I detta kapitel ger vi en kort historisk bakgrund till UDK-systemet samt berättar kort-
fattat om dess uppbyggnad och slutligen redovisas dess huvudavdelningar.

2.3.1 Historik

Med DDC som grund skapade Paul Otlet och Henry Lafontaine ett klassifikationssy-
stem att användas i deras monumentala projekt att skriva en bibliografi över allting som
någonsin tryckts, Répertoire Universel Bibliographique. Denna föregångare till UDK
kom att kallas ”brysselexpansionen” då IIB (Institut International de Bibliographie),
Otlets organisation med uppgift att sammanställa nämnda bibliografi, var resultatet av
en bibliografikonferens i Bryssel 1895. (McIlwaine, 1997, s. 332) Den första egentliga
upplagan av UDK utkom mellan åren 1904 och 1907. Sedan dess har upplagor på ett
tjugotal olika språk och med skiftande omfång utgivits. Sedan 1993 utgår alla nya upp-
lagor, inklusive Miguel Benitos svenska Internet-version, från den officiella elektronis-
ka versionen, den så kallade Master Reference File (härefter förkortat MRF) utgiven av
UDC-konsortiet (UDC, 1994, s. vi).
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Uppdateringsförfarandet var länge en av UDK-systemets svaga punkter. Att på demo-
kratisk väg försöka nå internationella överenskommelser kring ändringar i systemet och
att alls få folk att sitta med i revisionskommittéer blev allt svårare. Därför bestämde
man 1993 efter att UDC-konsortiet inrättats och MRF färdigställts att tillsätta en central
redaktion ledd av en chefredaktör. Sedan dess är det denna redaktion som reviderar sy-
stemet. Ändringar publiceras i Extensions and Corrections och införs därefter i MRF.
(McIlwaine, 1997, s. 334)

2.3.2 Uppbyggnad

UDK har i princip tio huvudavdelningar, med koderna 0-9. Avdelning 4 används dock
inte för närvarande utan är vigd åt framtida vidareutvecklingar av systemet. Var och en
av dessa huvudavdelningar kan vidareindelas genom att man lägger till allt ifrån en siff-
ra till i princip hur många som helst. För var tredje siffra lägger man till en punkt för
läsbarhetens skull. Utöver dessa nio huvudtabeller finns sju hjälptabeller med tilläggstal
för språk, form, plats, folkslag, tid, UDK-främmande notation samt egenskaper, materi-
al och personer.

I UDK kan man dessutom med hjälp av bland annat kolontecken kombinera vilka två
klassifikationskoder man vill med varandra för att ange någon form av relation mellan
två ämnen. Detta gör systemet flexibelt och minskar också behovet av att räkna upp alla
tänkbara ämnen. UDK utvecklas också mot att bli ett allt mer facetterat klassifikations-
system, även om det till stora delar fortfarande är enumerativt. Detta leder till att ämnen
ofta kan uttryckas på två sätt. Dels genom att man själv konstruerar koden för ämnet
med användandet av olika tillägg, och dels genom att använda redan färdiga koder som
står kvar i tabellerna. (McIlwaine, 1997, s. 335f.) Slutligen finns det i UDK speciella
tilläggstal som är tillämpliga endast på den avdelning där de står.

Problemen det innebär att UDK i högre grad än SAB är facetterat återkommer vi till
senare i uppsatsen.

2.3.2.1 Huvudavdelningar i UDK

0 Allmänt. Bibliografi. Biblioteksväsen
1 Filosofi. Psykologi. Etik
2 Religion. Teologi
3 Samhällsvetenskaperna
4 Vakant
5 Matematik. Naturvetenskap
6 Tillämpade vetenskaper. Medicin. Teknik. Närbesläktade vetenskaper
7 Konst. Samhällsplanering. Arkitektur. Fotografi. Musik. Spel. Sport
8 Språk. Lingvistik. Litteratur
9 Arkeologi. Geografi. Biografi. Historia
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2.4 SAB

Det här kapitlet ägnas åt en kort historik om klassifikationssystem för svenska bibliotek,
eller SAB, varefter vi översiktligt beskriver dess uppbyggnad och sedan följer en lista
över dess huvudavdelningar.

2.4.1 Historik

Av de båda klassifikationssystem vi har valt för en jämförande analys och konvertering
är SAB det yngsta, med den första upplagan publicerad år 1921. Systemet har dock sin
grund i äldre svensk bibliotekspraxis, och i den första upplagans förord kan vi läsa: ”I
det alldeles övervägande antalet stads- och folkbibliotek tillämpas i själva verket ett
bokstavssystem, i de större biblioteken omfattande i regel ett tjugotal avdelningar”
(Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 1921, s. 6). Joacim Hansson skriver fö l-
jande i Tillblivelsen av ”Klassifikationssystem för svenska bibliotek”:

Man kan notera vid studiet av äldre svenska bibliotekskatalogers ämnesindelning att de som
valt att göra någon form av ”klassifikationssystem” genomgående har valt att göra det med
en alfabetisk notation som grund. Detta gäller även bibliotek med en ämnesindelning som
med lätthet skulle kunna rymmas inom en decimal ram … ” (1996, s. 58)

Att SAB:s klassifikationskommitté valde en bokstavsnotation framför en decimalnota-
tion var således knappast någon slump. Beträffande det tilltänkta användningsområdet
menar Hansson att: ”Den grundläggande utgångspunkt som kommittén hade i sitt arbete
var att söka skapa ett klassifikationssystem som kunde användas i svenska folk- och
skolbibliotek av alla storlekar.” (1996, s. 81).

SAB föreligger nu i sin sjunde upplaga sedan starten, och det är den vi använder i vår
uppsats. Målet är att en ny upplaga skall gå i tryck ungefär vart tionde år (Klassifika-
tionssystem för svenska bibliotek, 1997, s. 7), vilket innebär att vi kan vänta oss en ny
upplaga tidigast år 2007. Det skall dock sägas att mellan upplaga 6 och 7 dröjde det
tretton år, varför man sannolikt får räkna med att vänta längre än till år 2007 på nästa
upplaga.

2.4.2 Uppbyggnad

SAB har alfabetets bokstäver som bas för notationen i stället för siffror. Det ger syste-
met betydligt fler huvudavdelningar än UDK. De bokstäver som används för dessa är
A-Y och Ä, vilket ger 25 huvudavdelningar. Dessa byggs på med fler bokstäver. Som
en liten jämförelse mellan att använda siffror och bokstäver som bas för notationen kan
nämnas att man med siffror kan åstadkomma tusen klassifikationskoder med längden tre
tecken. Använder man i stället bokstäver blir antalet möjliga koder 15625 stycken. Det
är förklaringen till att SAB-koder (oftast) är betydligt kortare.

Utöver de 25 huvudtabellerna finns också i SAB sju hjälptabeller med geografiska,
kronologiska, innehållsliga- (kolontillägg, relationer mellan ämnen, till exempel :k för
ett ämnes historia) och språkliga tillägg samt tillägg för institutionsnamn, personnamn,
ortnamn, innehållslig form (till exempel (u) för urkunder och lagar) och medier. Även i
SAB har man möjligheten att använda kolon för att ange relationer mellan ämnen på
ungefär samma sätt som i UDK. Slutligen finns det ibland i inledningen av en avdelning
speciella tilläggstal som är tillämpliga endast på den avdelning där de står.
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2.4.2.1 Huvudavdelningar i SAB

A Bok och biblioteksväsen
B Allmänt och blandat
C Religion
D Filosofi och psykologi
E Uppfostran och undervisning
F Språkvetenskap
G Litteraturvetenskap
H Skönlitteratur
I Konst, musik, teater och film
J Arkeologi
K Historia
L Biografi med genealogi
M Etnografi, socialantropologi och etnologi
N Geografi
O Samhälls- och rättsvetenskap
P Teknik, industri och kommunikationer
Q Ekonomi och näringsväsen
R Idrott, lek och spel
S Militärväsen
T Matematik
U Naturvetenskap
V Medicin
X Musikalier
Y Musikinspelningar
Ä Tidningar
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3. Kunskapsöversikt
Vi har inte funnit någon tidigare forskning kring problem runt konvertering mellan
UDK och SAB och tycker oss med fog kunna säga att det här är ett ämnesområde som
det inte har skrivits mycket inom. Kanske har det setts som ett allt för praktiskt ämne för
att kunna problematiseras i en akademisk kontext. Eftersom SAB-systemet är så pass
dominerande i Sverige har behovet kring att utveckla nya tankegångar kring konverte-
ringar kanske varit begränsat. Däremot finns det gott om studier gällande andra delar av
den problematik som vi tar upp i denna uppsats. Vi delar upp genomgången av kun-
skapsläget i tre delar, där vi först tar oss an litteratur som jämför klassifikationssystem i
allmänhet, därefter konverteringstabeller, och slutligen specifika jämförelser mellan
UDK och SAB.

3.1 Jämförelser mellan klassifikationssystem

I en studie gjord av Lynn Silipigni Connaway och MaryEllen C. Sievert (1996) analyse-
rade man hur dokument gällande det särskilda ämnesområdet sjukförsäkringar fördela-
des i de tre klassifikationssystemen Dewey Decimal Classification System (DDC), Lib-
rary of Congress Classification System (LCC) samt National Library of Medicine Clas-
sification System (NLMC).

Författarna hade som inledande hypotes att litteraturen om ett speciellt område skulle
finnas i alla fall inom samma övergripande huvudavdelningar. De finner dock att mate-
rialet kring ämnet är utspritt på ett flertal avdelningar och att man inte ens kan fastställa
med säkerhet till vilket huvudämne som man kommer att föra det här särskilda ämnet.
Det görs alltså en betoning på hur olika systemen är och att inte ens deras huvudavdel-
ningar är direkt jämförbara. För att kunna hitta ett enskilt ämne måste man därför besitta
åtminstone vissa grundläggande kunskaper om systemen. Den här undersökningen är
därför relevant från vårt forskningsperspektiv eftersom författarna granskar hur ett visst
ämne sprids ut när man jämför ett antal klassifikationssystem.

Leonardo Meo-Evoli och Giliola Negrini (1999) har utvecklat ett system de kallar Co-
ReC (Comparison and Relations Classification) för att jämföra begrepp i skilda klassifi-
kationssystem och för att understryka de skilda typer av relationer som existerar mellan
dessa. De olika ekvivalensrelationer de nämner är:

• corresponds to
• includes and is included in
• is about
• union

Den första av dessa ekvivalensrelationer innebär att två signa från olika system är helt
ekvivalenta. Typ två och tre innebär att två klassifikationskoder från olika system täcker
in delvis samma ämnesområde och den sista typen av relation innebär att man med två
eller flera koder i det ena systemet täcker in hela ämnesinnehållet från en kod i det andra
systemet. (Meo-Evoli & Negrini, 1999, kap. 2.3)

Författarna diskuterar dels allmänna förhållanden om hur klasserna ser ut i olika system
och sedan mera specifikt hur relationerna mellan de analyserade klasserna såg ut. De
system de jämförde var Information Coding Classification (ICC), International Classifi-
cation for Standards (ICS) samt UDK.
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Genom att jämföra två system i taget kunde författarna genom att utgå från en klass åt
gången göra fö ljande steg i analysen.
• Visualisera och se hela strukturen av de jämförda systemen.
• Identifiera vilka termer i det jämförda systemet som motsvarades av den ursprungli-

ga klassen i det system som man utgick från.
• Formulera vilket ämneskoncept som det andra systemet hade.
• Slutligen kunde man med ledning av det man hittills inhämtat fastställa vilken rela-

tion som förelåg mellan klasserna. Man fann därvid att 27% av relationerna mellan
UDK och ICC var av typen union, 16% includes and is included in, 37% corres-
ponds to och 17% av typen is about. (Meo-Evoli & Negrini, 1999, kap. 3)

3.2 Konverteringstabeller

Ingo Nöther fann (1994a) att det skulle kunna finnas ett behov av en sorts konkordans-
klassifikation mellan klassifikationssystem för den som söker fakta i informationssy-
stem genom att använda olika typer av klassifikationskoder (Nöther, 1994a, s. 22). Vi
har valt att benämna just denna typ av konverteringstabell, i detta avsnitt gällande
Nöthers modellbygge, konkordans. Detta gör vi eftersom författaren i sin tankekon-
struktion utgår från en lista av termer och inte en lista av klassifikationskoder som i de
andra konverteringstabeller som vi tar upp och i vår egen konverteringstabell. Denna
typ av konkordans skulle alltså ha en termlista som sin bas (och genom att den pekar på
förekomster av olika termer i olika klassifikationssystem liknar den en skönlitterär kon-
kordans, som anger var i ett verk eller ett författarskap olika ord förekommer). Man
väljer vilket ämne som ligger närmast det som man är intresserad av och får tillbaka de
klassifikationskoder som motsvaras av termen i de klassifikationsscheman som ingår i
systemet. Flera till varandra kopplade bibliotekskataloger där olika klassifikationssche-
man används skulle till exempel kunna ha en konkordans i bakgrunden. Detta skulle
möjliggöra för en användare att finna relationer mellan olika scheman utan att ens be-
höva vara medveten om att en sådan överföring mellan olika scheman ägde rum. Om
man exempelvis sökte efter litteratur inom ett visst ämne skulle man därmed automa-
tiskt få litteratur som har koder som motsvarar detta ämne i de andra ingående syste-
men. Nöther tänker sig alltså att konkordansen också skulle kunna integreras i ett
OPAC-system. (Nöther, 1994a, s. 21)

Nöther anser att man vid skapandet av denna typ av konkordans måste tänka på att
det finns ett flertal grundläggande krav som man måste ställa för att man i denna skall
kunna avspegla de strukturella skillnaderna i de olika systemen som man söker över-
sätta mellan.
Konkordansen bör vara så:

• hierarkisk som möjligt.
• analytisk som möjligt
• lite syntaktisk som möjligt.

Alla tre punkterna strävar efter att man skall få så exakt motsvarande koder som möjligt
i förhållande till den finindelning som den ursprungliga termen hade. (Nöther, 1994a, s.
23f.)

Det första kravet innebär att Nöther ser på riskerna om termen som man utgår från i
konkordansen inte har någon motsvarighet i det klassifikationssystem som man jämför
med. Om då termlistan är enumerativ snarare än hierarkisk riskerar man att få träffar
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som är för överordnade i förhållande till den term som man är intresserad av. Söker man
exempelvis litteratur om balalajkor och klassifikationssystemet inte har någon kod för
detta skulle man i stället få en hänvisning till det överordnade begreppet stränginstru-
ment (detta förutsatt att termlistan räknar upp alla olika stränginstrument på samma hie-
rarkiska nivå) vilket blir en för ospecifik term. Är konkordansen däremot mer utpräglat
hierarkisk kan man i stället få träff på lutinstrument (Nöther tycks dock mena att bala-
lajkan är en typ av gitarr) om en specifik kod för balalajka skulle saknas i det klassifi-
kationssystem man för tillfället jämför konkordansen med, om man förutsätter att man
alltid automatiskt hänvisas till närmast överordnade term.

 Även det andra kravet innebär att man riskerar att få för trubbiga träffar i den jäm-
förda systematiska katalogen om det inte uppfylls. Om exempelvis instrumentmakeri
har en egen avdelning har man en för lite analytisk konkordans. Det är därför önskvärt
att varje instrument har en egen indelning där instrumentmakeri finns med och att varje
term som man söker hitta klassifikationskoder för har en så analytisk uppställning som
möjligt.

För det tredje menar Nöther att om man har en fastställd syntax för i vilken ordning
rumsliga och tidsmässiga aspekter på ett ämne skall anges, riskerar man att missa rele-
vanta motsvarande träffar. Den syntaktiska friheten motiveras också av att konkordan-
sen i sig själv inte är en systematisk katalog och därför inte behöver ha det ordnings-
tvång som en sådan måste uppvisa. (Nöther, 1994a, s. 23f.)

Författaren menar vidare att just UDK är ett mycket lämpligt system att ha med som
ett av systemen i en jämförelse mellan olika klassifikationssystem. Just genom sin
struktur och flexibilitet kan UDK nästan undantagslöst uppvisa en motsvarande notation
från den termlista som man söker översätta ifrån. (Nöther, 1994b, s.180)

Nöther konstaterar också att man för att få en fullständig överensstämmelse mellan
systemen bör konsultera ämnesexperter inom varje enskilt område för att få en så till-
förlitlig konverteringstabell som möjligt (Nöther, 1994a, s. 25).

Nöther menar att varje bibliotek som använder en eller annan form av systematisk
katalog kan dra nytta av en stor del av de fördelar som konkordansen för med sig. En
stor del av de notationer som man kommer fram till i konkordansen skulle automatiskt
kunna omsättas av lokala bibliotek som vill bygga ut sin egen klassifikation, medan
andra måste utsättas för någon form av granskning innan de praktiskt kan komma till
användning. (Nöther, 1994a, s. 22f.)

Som helhet menar dock Nöther att man måste vara realist när det gäller bibliotekens
användare och de behov som dessa har. Det är helt enkelt så att de flesta inte söker litte-
ratur genom att använda denna väg att finna information. Nöther menar också att för
den bibliotekarie som måste klassificera nyförvärvat material för den egna katalogen
eller för hylluppställningen är en sådan här konverteringstabell "ein nützliches Hilfs-
mittel". (Nöther, 1994a, s. 23)

Slutligen menar Nöther att vi alla nog i hemlighet går och drömmer om en sorts en-
hetsklassifikation som skulle kunna användas överallt, men att ingen riktigt vill erkänna
det. En sådan sorts klassifikation är det enda som skulle kunna göra en konkordans
mellan flera olika system överflödig. Eftersom en enda gemensam klassifikation dock
för överskådlig tid hör till "Reich Phantasia" så är det värt att åtminstone försöka för-
verkliga den här tanken om att harmonisera olika informationssystem. (Nöther, 1994b,
s. 186f)

Brendan Wyly (1995) betonar vikten av att det skapas konverteringstabeller mellan oli-
ka system för att ännu flera brukare skall kunna dra nytta av de fördelar som man kan få
när man använder flera system. Man tänker sig att fördelarna skulle öka i lika propor-
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tion till hur många system som man får tillgång till genom att använda en konverte-
ringstabell. Författaren tar också upp andra hoppfulla tecken på att system skall komma
närmare varandra genom att samarbeta på olika sätt. Författaren nämner särskilt i detta
sammanhang DDC och UDK. Förutom att dessa system har en gemensam bakgrund så
har det också diskuterats andra sätt på vilka dessa scheman kan komma närmare var-
andra (s. 77).

Bjarne Andersson och Sören Møller (2001) tar upp vad som skulle underlättas vid de
stora forskningsbiblioteken i Danmark om man fick tillgång till en konverteringstabell
mellan klassifikationssystem. Vid en undersökning av vilka klassifikationssystem som
fanns vid de elva största forskningsbiblioteken fann författarna att dessa använde minst
nio olika system nämligen UDK, DDC, DK5 (Decimalklassedeling, 5. udgave), LCC
(Library of Congress Classification), DBC (Dansk Biblioteks Center), CRCS (Compu-
ting Review Classification System), SAB, Europeisk Pedagogisk Tesaurus samt egna
lokala notationer. Författarna menar därmed att en naturlig lösning på problematiken
med olikartade system skulle vara att utarbeta ett "meta-system" som inbegrep alla des-
sa självständiga modeller för klassifikation. Författarna redovisar också ett antal expe-
riment som gjorts för att underlätta samarbete mellan olika kataloger. Exempelvis har
Roskilde universitetsbibliotek i samarbete med ett bibliotek vid universitetet i Oslo ut-
arbetat ett webb-baserat sökformulär (EmneWeb) där man efter en ämnessökning med
naturligt språk får tips om vilka klassifikationskoder som det är lämpligt att gå vidare
med i de båda katalogerna. På så sätt skulle man även enligt författarna kunna låta fler
bibliotek ingå och på så sätt låta flera olika system komma i samklang med varandra.
(Andersson & Møller, 2001)

Eugeniusz Scibor och Joanna Tomasik-Beck (1994) utgår från den polska situationen
där flera indexeringsspråk förekommer som utarbetats självständigt och därför var in-
kompatibla. Liksom vi fann författarna därför att det var viktigt att jämföra vokabulären
i de i undersökningen ingående indexeringsspråken samt att upprätta konverteringsta-
beller mellan dem. I sin undersökning gjorde författarna en konvertering mellan fyra
universella indexeringssystem. Den konverteringstabell som blev resultatet kallades för
CDIL (Concordance Dictionary of Indexing Languages). De system som man jämförde
var UDK, PTC (Polish Thematic Classification), TCT (Thesaurus of Common Topics)
samt SHL (Subject-Heading Language of the National library in Warsaw). (Scibor &
Tomasik-Beck, 1994, s. 203)

Man utgick från PTC som källspråk och hade således de tre andra ingående indexe-
ringssystemen som målspråk. Till var och en av de 1330 rubrikerna i PTC tilldelade
man en mer eller mindre ekvivalent motsvarighet från vart och ett av de andra ingående
systemen. Konstruktionen av konverteringstabellen gjordes med hjälp av ett datorpro-
gram. För varje huvudrubrik i PTC lade man till en notation från de andra systemen,
och/eller en beskrivning hämtad från målspråket samt en symbol som betecknade vilken
grad av ekvivalens som fanns gällande de jämförda relationerna mellan indexeringssy-
stem. Det är givetvis så att när man översätter till ett informationssystem som använder
ämnesord som exempelvis SHL i denna undersökning så är ämnesorden sin egen nota-
tion och man använder oftast inte några koder. Huvudkategorierna i ekvivalensrelatio-
nerna liknar de vi i något modifierad form använder i vår egen undersökning det vill
säga full ekvivalens, partiell ekvivalens och nollekvivalens. (Scibor & Tomasik-Beck,
1994, s. 208)
Ett av de konkreta resultaten man nådde fram till efter sin undersökning var att man
kunde vidareutveckla och fördjupa PTC som var källspråket i författarnas konverte-
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ringstabell. Genom att göra jämförelser mellan de ingående indexeringsspråken fann
man att 380 uttryck förekom i alla tre målspråken men inte i PTC:s huvudavdelningar.
Dessa uttryck bedömdes därför som lämpliga att berika PTC med eftersom de visat sig
viktiga i flera andra system. (Scibor & Tomasik-Beck, 1994, s. 211)

Författarna finner slutligen minst fyra andra användningområden för sin egen kon-
verteringstabell.
• För det första kan tabellerna användas som en källa för att vidareutveckla och fö r-

bättra redan existerande och kommande system
• För det andra kan arbetet underlättas för att indexera och omindexera dokument från

ett system till ett annat.
• Den tredje fördelen är att CDIL kan vara ett instrument för att studera hur en jämfö-

relse mellan indexeringssystem kan göras.
• Slutligen kan man använda den som en bas för framtida forskning. (Scibor & Toma-

sik-Beck, 1994, s. 211)

Jacques Maniez (1997) liknar dagens läge, gällande de förekommande mängderna av
olika informationsspråk, med den situation som varit för handen sedan Babels torn fö r-
bistrade människornas språk (Maniez, 1997, s. 214). Han menar att det finns två möjliga
vägar att gå för att nå en ökad enhet mellan de många indexeringsspråk som finns i dag.
Antingen skulle man kunna komma fram till ett allmänt accepterat gemensamt indexe-
ringsspråk. Detta skulle kunna ske genom att konsensus uppstår om vilket system som
är det bäst lämpade för universell användning. Alternativt skulle det sociala trycket
tvinga fram ett övergående till ett enda gemensamt språk. Författaren hävdar att det har
funnits tankar om att UDK skulle kunna spela denna roll men att det ändå måste anses
som ganska utopiskt att man skall kunna nå dithän i dagens läge. Bland annat skulle de
strukturella förändringar som UDK just nu konfronteras med inte tala för att systemet
skulle kunna bli ett universellt använt system. Maniez menar att det andra alternativet är
att man söker förena eller koppla samman de system som redan föreligger i dagens läge.
På så sätt skulle man kunna ta del av det enorma nätverk av kunskap som samlats i des-
sa system. Problemen är dock även här omfattande eftersom det ofta råder en viss riva-
litet mellan systemen och de som står bakom informationssystemen är intresserade av
att behålla det egna systemets särdrag. (Maniez, 1997, s. 215)

Författaren argumenterar för ett övergivande av den traditionella diskussionen om
vad som skiljer ett naturligt språk från ett indexeringsspråk. Genom att i stället utöka
perspektivet gällande jämförbarhetsproblem även till det naturliga språket menar för-
fattaren att ny kunskap kan vinnas. Maniez menar att det är datortekniken som gjort att
man smidigt kan finna ekvivalensrelationer genom att använda automatiska informa-
tionsbehandlingssystem. (Maniez, 1997, s. 213)

Fokus läggs alltså vid "the classical device of translation" (Maniez, 1997, s. 214)
med vilket menas att man utan att förlora någonting i betydelse kan översätta en term i
ett indexeringsspråk till en annan term i ett annat språk. Maniez anser att det finns
"many common features between natural and information languages in the process of
translation "(Maniez, 1997, s. 218). Författaren menar dock att egenheterna när det gäll-
er informationsspråk är så omfattande att man inte direkt kan överföra analysmetoderna
när det gäller mänsklig och automatisk översättning till indexeringsspråkskonvertering-
ar. Dessa tre invändningar är som följer.

• För det första menar Maniez att de utsagor som produceras när det gäller informa-
tionsspråk endast är ämnen, "topics likely to stimulate the interest of an author or a
searcher". Problemet är alltså att de lingvistiska objekt som man skall översätta i ett
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indexeringsspråk är mycket mindre exakta och tydligt definierade än när det gäller
naturligt språk. Det blir därför översättaren som måste fylla termerna med innehåll
och detta blir naturligtvis en subjektiv process.

• Den andra invändningen mot att använda metoder utvecklade för naturligt språk vid
konverteringen av olika indexeringsspråk är att översättningar där datorer används
som hjälpmedel inte bara är önskvärt utan även är en "absolute economical necessi-
ty", eftersom kostnaden för manuell konvertering skulle vara för hög. Problemet är
här alltså att det relativt osofistikerade indexeringsspråket i kombination med nöd-
vändigheten av automatiserade konverteringar leder till osäkra resultat.

• Slutligen finns den grundläggande skillnaden mellan termbaserade informationssy-
stem som exempelvis en tesaurus samt system som baseras på ämnesinnehåll som
enumerativa klassifikationssystem. Diskrepansen mellan dessa båda typer leder till
att en automatisk tvåvägs-konvertering mellan två system blir svår att genomföra.
Författaren tar som exempel att en konvertering mellan ett klassifikationssystem
som DDC och en tesaurus blir "highly unlikely", eftersom man inte kan väga in alla
de otaliga kombinationsmöjligheter av deskriptorer som är möjliga att göra i en te-
saurus. Det här gör alltså att man endast kan bygga en bro som går åt det ena hållet
men inte det andra. Den här strukturella skillnaden måste man ta hänsyn till när man
konstruerar sin egen konverteringstabell. (Maniez, 1997, s. 218)

Därefter sammanfattar Maniez de största svårigheterna i att upprätta konverteringsta-
beller mellan olika informationssystem. Dessa är att omfånget av kunskapsfältet skiftar,
att man har olika hög grad av specificitet samt att systemen är prekoordinerade i olika
grad. Det vanligaste problemet är enligt Maniez graden av specificitet och är gemen-
samt för både informationssystem och naturliga språk. Om ett språk har flera termer för
ett och samma begrepp, där ett annat språk bara har en enda, leder det till att man ham-
nar i en återvändsgränd om man söker översätta till språket med flera, mer specifika
termer. Detta eftersom det utan att man vet sammanhanget kan vara svårt att veta vilken
av termerna i det andra språket man skall översätta med. Sammanfattningsvis anser Ma-
niez att det kan verka som att upprättandet av konverteringstabeller kan verka ganska
grundläggande men att "their creation remains nonetheless painstaking and costly"
(Maniez, 1997, s. 219). Det här förklarar varför så få konverteringstabeller finns till-
gängliga (ibid.).

Sammanfattningsvis betonar alla de studerade författarna de stora fördelarna med kon-
verteringstabeller mellan klassifikationssystem som finns, men konstaterar att dessa på
grund av de stora praktiska svårigheterna ännu inte i någon större utsträckning blivit till.

3.3 Jämförelser mellan UDK och SAB

Som en del i en jämförelse mellan fyra olika system (däribland SAB och UDK) gjorde
Petra Schipper och Anna Öst (1998) en undersökning om vilket system som var lämpli-
gast att införa i Jerusalems SCSC (Swedish Christian Study Centre). Författarna jäm-
förde systemen utifrån fyra olika kriterier, hur schemat var uppbyggt och hur man kunde
uttrycka sammansatta ämnen, notationens korthet, utbyggnaden av organisationen bak-
om systemet samt slutligen hur ämnesregistret var uppbyggt i de system som jämfördes.
Författarna gör en deskriptiv analys av hur förhållandena ser ut för de studerade syste-
men gällande de utvalda kategorierna. När det gällde hur lätt det var att klassificera med
de olika systemen fann man att det var lättast att klassificera med SAB eftersom det
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sällan uppstod några tveksamheter på grund av att det inte fanns så många valmöjlighe-
ter (s. 81). Även UDK var ganska lätt att använda. Det system som slutligen sågs som
bäst för att införa vid SCSC på grund av de lokala behoven var BC 2 (Bibliographic
classification) (Schipper & Öst, 1998, s. 95).

Jesper Pettersson (2002) studerar också fyra klassifikationssystem (däribland SAB och
UDK) och hur dessa förmår att uttrycka vilken dokumenttyp ett visst dokument tillhör.
De genrekategorier som sakprosan exempelvis kan indelas i är avhandling eller utred-
ning (s. 4). Författaren finner att de universella system som han studerat "visar upp re-
lativt likartade resultat" (s. 64). När det gäller just hur UDK och SAB förmår uttrycka
beteckningar för genre visas det att UDK var det system som hade flest genrebeteck-
ningar (98 stycken) medan SAB hade det minsta antalet med endast elva stycken. (s. 54)
Det som jämförs rent konkret i den här studien är alltså hur omfattande de allmänna
tilläggen för form är i de båda systemen.

Annica Åberg (2001) tar i sin magisteruppsats vid BHS upp hur UDK och SAB skiljer
sig åt när det gäller hur de representerar minoriteter. De klasser som författaren speciellt
utgick från var avdelningarna för religion, etnografi samt samhällsvetenskap eftersom
hon ansåg att dessa bäst skulle spegla "stora kulturskillnader" (s. 8). Författaren gör
dock också en konkret jämförelse av hur alla huvudämnen i SAB speglas i de båda sy-
stemen. Här jämförs vilka uppdelningar som kan göras i de båda systemen och där det
föreligger skillnader i vad som kan uttryckas. Författaren utgår alltså här från SAB:s
huvudavdelningar och hur ämnena kan indelas i UDK (s. 18-26). Hon kommer fram till
att SAB till sin norm har den "svenske, kristne mannen (i Svealand och Stockholm)" (s.
41) men att inte heller UDK kan sägas vara rent objektivt och neutralt. Den stora förde-
len med UDK sägs i alla fall vara att det är ett internationellt system som lättare kan
accepteras av de flesta länder (s. 43). SAB däremot bygger på de svenska förhållanden
som var rådande när systemet skapades och är därmed svårare att anpassa till dagens
mångkulturella samhälle.

Som helhet visar dessa jämförelser mellan SAB och UDK att inriktningen ligger i att
skildra hur väl utbyggda systemen är på de avdelningar som författarna praktiskt jämför.
Det går inte att komma ifrån att en del av resultaten därmed måste bygga på att UDK är
ett betydligt mer omfattande system än SAB. Ett ämne kommer med ganska stor sanno-
likhet att få en större finindelning i UDK i jämförelse med SAB.
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4. Teoretiska utgångspunkter
Som vi tidigare konstaterat är ämnet för vår studie mestadels outforskad mark ur ett
teoretiskt perspektiv. I detta kapitel presenterar vi dock teorier som är tillämpliga på
delar av vår undersökning. Dessa hämtas dels utifrån, och då närmare bestämt från lexi-
kografin, och dels från en specialiserad del av biblioteks- och informationsvetenskapen,
närmare bestämt konstruktionen av flerspråkiga tesaurusar. I kapitel 5.1.2 redovisar vi
hur vi har valt att använda dessa teorier i vår analys.

4.1 Lexikografi

En av de teoretiska utgångspunkter vi har för vår uppsats är de principer som har ut-
vecklats inom lexikografin. Det som gör att vi anser oss kunna föra in denna teori från
språkvetenskapen till vårt biblioteks- och informationsvetenskapsperspektiv är att vi ser
ett klassifikationssystem som ett indexeringsspråk. När vi därför översätter termer från
ett system till ett annat kan vi dra nytta av hur man ser på dessa frågor inom lexikogra-
fin.

En definition av lexikografi som också täcker in vårt ämnesområde är:

Lexikografi är en verksamhet som går ut på att observera, samla, utvälja och beskriva en-
heter ur ett eller flera språks förråd av ord och ordkombinationer. I de fall två eller flera
språk är inblandade samtidigt, får beskrivningen karaktär av en jämförelse mellan de ingå-
ende språkens ordförråd. (Svensén, 1987, s. 1)

Mera specifikt är vår konverteringstabell jämförbar med en tvåspråkig ordbok där ord
från källspråket (UDK i vårt fall) skall översättas på ett så överensstämmande sätt som
möjligt till målspråket (SAB). Uppgiften blir därmed mera formellt uttryckt att "förse
ord och uttryck på källspråket med semantiskt och bruklighetsmässigt så likvärdiga
motsvarigheter som möjligt på målspråket" (Svensén, 1987, s. 134). Det är nu som svå-
righeterna att hitta de mest passande översättningarna kommer in. En fullständig öve r-
ensstämmelse (ekvivalens) är ganska sällsynt (ibid.).

På samma sätt som språken har utvecklats olika på grund av "bl.a. historiska, geogra-
fiska, sociala, kulturella och ekonomiska skillnader mellan de länder där de olika språ-
ken används" (Svensén, 1987, s. 134) så har klassifikationssystemen olika bas för de
termer som man strukturerar inom sitt system. Omfånget på den betydelse som ett ord
har i det ena språket jämfört med dess betydelse i ett annat kan också skilja sig åt på ett
avsevärt sätt. Det här gör att det inte blir oproblematiskt att bara översätta ett ord från
källspråket med ett annat i målspråket. Man kan bara reflektera över hur pass ovanligt
det är i det egna språket att hitta ord som verkligen är fullständiga synonymer med va r-
andra. Hur likartade två ord än kan tyckas så finns det oftast en liten betydelseskillnad
som gör att de inte kan anses som fullständigt ekvivalenta. När man så söker att över-
sätta till ett annat språk betonas dessa svårigheter på ett ännu mera konkret sätt.

Bo Svensén räknar upp tre typer av ekvivalensrelationer som kan förekomma:

• Fullständig ekvivalens
• Partiell ekvivalens
• Frånvaro av ekvivalens (nollekvivalens) (1987, s. 137ff.)
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Den förstnämnda typen är alltså ganska ovanlig medan den andra täcker in sådana rela-
tioner som inte har fullständig överensstämmelse mellan de båda jämförda språken. Ett
förhållande kan vara att begreppet som åsyftas i målspråket har "färre karakteristiska
drag … än begreppet bakom det källspråkliga ordet och alltså kan betraktas som ett
överordnat begrepp" (Svensén, 1987, s. 138). Det omvända förhållandet innebär att må l-
språket har fler karakteristiska drag än källspråket och därmed kan ses som ett under-
ordnat begrepp. Frånvaro av ekvivalens uppträder framför allt i sådana begrepp som är
av kulturspecifik art. (s. 139) Ett enkelt sätt att komma till rätta med skillnaderna är att i
klartext specificera vad som faktiskt skiljer åt.

4.2 Flerspråkiga tesaurusar

En för det biblioteks- och informationsvetenskapliga området specifik aktivitet som har
beröringspunkter med ordbokskonstruktion är utvecklandet av flerspråkiga tesaurusar.
Också här talar man om det språk man översätter från som källspråk och det eller de
språk man översätter till som målspråk. Till skillnad från det vi i den här uppsatsen äg-
nar oss åt, konvertering mellan två olika klassifikationssystem, finns det på det här om-
rådet internationella standarder för hur man skall gå till väga, till exempel ISO 5964
(som motsvaras av BS 6723) med titeln Guidelines for the establishment and develop-
ment of multilingual thesauri. (Aitchison, Gilchrist & Bawden, 2000, s. 139)

Jean Aitchison, Alan Gilchrist och David Bawden (2000, s. 141) återger en figur från
BS 6723 som visar fem typer av ekvivalens mellan termer på olika språk:

Figur 1. Ekvivalensrelationer.
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Kortfattat kan de olika typerna av ekvivalens beskrivas som följer:

1. Exakt ekvivalens - termerna på käll- och målspråket är helt synonyma.
2. Inexakt ekvivalens - termerna på käll- och målspråket är nästan synonyma, och be-

traktas som synonyma.
3. Partiell ekvivalens - som föregående, med skillnaden att en av termerna har en något

bredare eller snävare betydelse.
4. En-till-flera ekvivalens - i det här fallet behövs det i det ena språket två eller fler

termer för ett begrepp som i det andra språket täcks av en ensam term. En-till-flera
ekvivalens föreligger också då vi i det ena språket har en allmän term som i det
andra motsvaras av två ungefär likvärdiga allmänna termer av vilka det är svårt att
välja en som den bästa.

5. Icke-ekvivalens - enkelt uttryckt innebär detta att det inte finns någon direkt motsva-
righet i målspråket. (Aitchison et al. 2000, s. 140ff.)
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5. Metod
I detta kapitel redogör vi först under rubriken arbetssätt för hur vi praktiskt gått till väga
när vi gjort vår konverteringstabell, och hur vi har valt att presentera den. Därefter be-
skriver vi vår analysmodell, som består av ett antal av oss framtagna statistiska under-
sökningssätt av konverteringstabellen och delvis har sin grund i de teorier vi redogjorde
för i kapitel 4. Kapitel 5 avslutas sedan med en diskussion om vårt valda arbetssätt och
alternativa tillvägagångssätt.

5.1 Arbetssätt

Vår konverteringstabell utgår, som nämnts ovan, från den svenska Internet-versionen av
UDK som underhålls av Miguel Benito. Vi fick denna som en Word-fil. För att få ett
rimligt omfång skalade vi sedan bort UDK-tal med fler än tre siffror. Denna princip
kunde vi dock inte rätta oss efter till hundra procent, då det ledde till att till exempel
159.9 psykologi inte kom med i konverteringstabellen vilket måste anses orimligt även i
en översiktlig konverteringstabell av den typ vi avsåg åstadkomma. När denna sållning
var gjord på alla avdelningar utom 0 och 3, i vilka vi tagit med alla notationer, satte vi
igång med själva översättningsarbetet, då vi snart insåg att för att komma underfund
med vilka problemen med konvertering är och därmed kunna besvara vår tredje fråge-
ställning var vi tvungna att börja arbeta praktiskt med konverteringstabellen så tidigt
som möjligt.

I översättningsarbetet var registret till SAB ett oumbärligt hjälpmedel. Rent konkret
gick vi så till väga att vi slog upp ord från UDK-beskrivningarna i detta, och om dessa
inte fanns sökte vi synonymer. För att få definitioner av ämnen vars innebörd vi var
osäkra på konsulterade vi sökmotorer såsom Google, och även National-encyklopedin
på Internet. I de fall vi var osäkra på vad som i UDK klassificeras på ett givet tal använ-
de vi oss av den tryckta upplagan av UDK från 1994, den så kallade ”medium edition”
och vi tittade även ibland i den så kallade ”outline” över systemet som finns på UDK-
konsortiets webbplats. För att se exempel på hur UDK tillämpas praktiskt använde vi
oss av Ålborgs universitetsbiblioteks onlinekatalog (som vi stötte på genom browsing
vid en sökning i Google efter bibliotek som klassificerar sina samlingar med UDK) där
UDK-talen utgör en sökingång, samt även Danmarks biblioteksskolas katalog på Inter-
net. Libris söktjänster använde vi oss också flitigt av för att på motsvarande sätt få en
bild av hur olika SAB-koder används i praktiken, samt för ämnesordssökningar. Ett an-
nat hjälpmedel i arbetet var den senaste upplagan av konverteringstabellen mellan DDC
och SAB som vi använde för att få en uppfattning om hur en konverteringstabell kan se
ut.

I bakgrundsavsnittet beskrev vi hur arbete med konverteringstabeller i Sverige har
bedrivits tidigare. Precis som Hansson hade vi kunnat rådfråga ämnesexperter inom
områden vi har dålig kunskap om, men då vårt huvudsyfte är att utforska problematiken
kring konvertering och inte att utarbeta en fullständig konverteringstabell mellan syste-
men såg vi inte behovet av att göra detta. Däremot lät vi under arbetets gång vår hand-
ledare lägga ut delar av konverteringstabellen på webbplatsen för den svenska Internet-
versionen av UDK (ungefär halvvägs in i uppsatsarbetet lade också den ansvariga för
KB:s webbplats upp en länk till denna) och på så sätt gjorde vi det möjligt för utomstå-
ende att ge oss synpunkter på tabellerna. Några sådana synpunkter fick vi dock knap-
past, så när som på att någon efterlyste bättre täckning på fysik och kemi.
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5.1.1 Praktiska överväganden kring konverteringstabellen

Som vi nämnde i bakgrunden har Gustavssons konverteringstabell (2000) fungerat som
en inspirationskälla för oss. Många gånger har vi också följt dess bruk av tabellanvis-
ningar. Vi valde till exempel att använda oss av en SAB-kod följd av plustecken för att
ange att UDK-talet översätts med denna kod i SAB samt alla dess underavdelningar. Vi
använde oss också av anmärkningen resp. avd. (respektive avdelning) när vi ville ange
att det inte entydigt gick att bestämma en eller flera SAB-koder. Enligt Gustavssons
exempel angav vi också sveprubriker i SAB-kolumnen i konverteringstabellen för att
konvertera breda UDK-ämnen. Till skillnad från konverteringstabellen mellan DDC och
SAB angav vi dock inte våra SAB-koder i prioritetsordning där fler än en kod behövs,
utan i den ordning som anges av beskrivningen till UDK-talet.

Gustavsson har valt att förse endast DDC-tal som slutar på noll med beskrivningar, och
det är de ursprungliga beskrivningarna på engelska från DDC som används (på motsva-
rande sätt har man tagit med beskrivningarna från SAB-koder med en och två bokstäver
i den del som konverterar från SAB till DDC). Att hämta beskrivningarna från källsprå-
ket har vi hållit fast vid, dock har vi valt att ta med beskrivningar för samtliga klassifi-
kationskoder. Dels som en hjälp för oss själva under arbetets gång, och dels för att göra
tabellen så användarvänlig som möjligt. Detta är emellertid en princip som inte alltid
har varit möjlig att följa, och avvägningarna har ibland varit svåra. Vi funderade länge
på att i de fall där endast delar av ett UDK-tals ämnesinnehåll kan uttryckas i SAB kon-
struera egna beskrivningar som betecknar det ämnesinnehåll som är gemensamt för
båda klassifikationssystemen. Efter långt övervägande valde vi dock att förkasta den
idén och i stället ange sådana avvikelser i fotnoter. Vi måste hela tiden ha konverte-
ringstabellens praktiska användbarhet i tankarna, och att då i undantagsfall frångå prin-
cipen att använda UDK:s beskrivningar blir missvisande. Även om vi förutsätter att
användare av konverteringstabellen är mer förtrogna med SAB än UDK bör vi konse-
kvent återge UDK:s ursprungliga beskrivningar i sin helhet. Annars kan man förledas
att tro att UDK-talen har ett smalare ämnesinnehåll än de verkligen har.

Det finns dock fortfarande fall där vi har valt att konstruera egna beskrivningar.
Detta är dels då vi för att exemplifiera användandet av speciella tillägg konstruerat
sammansatta ämnen för vilka inga beskrivningar finns i den svenska Internet-versionen
av UDK (Ett exempel på detta är 22-5 ”Riter inom östasiatisk religionsutövning”) och
dels rena korrektur av originaltexten. Sådana modifierade eller av oss konstruerade be-
skrivningar markeras med en asterisk *.

Kommentarer om hur tabellen skall användas, som till exempel ”se även”-
hänvisningar hade vi länge i själva tabelltexten, men för renhetens skull valde vi till slut
att i stället använda noter. Således används noter när vi på något sätt vill klargöra för-
hållandet mellan ett givet UDK-tal och de SAB-koder vi använder för att översätta det-
ta.

För sammansatta ämnen i UDK, till exempel kolonrelationer och tal konstruerade
med speciella tillägg, för vilka det inte heller finns någon enskild kod i SAB, har vi valt
att ange dubbelklassificeringar i konverteringstabellen. Ett exempel på detta är
336.71:004.738.5 ”Internetbank” som översätts med Qaeb [Pucb].

På vissa ställen i tabellen valde vi att lägga till (485) på UDK-talen för att på så sätt
konstruera signa för specifikt svenska förhållanden. Detta gör vi dels där den svenska
Internet-versionen av UDK rekommenderar bruk av tillägg för ort och dels i andra fall
när vi finner det motiverat. I det förstnämnda fallet har vi till exempel 069
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”Riksmuséer” där Internet-versionen har kommentaren ”indelas efter land”. Ett exempel
på det senare är 32 ”Politik” där vi valt att även ta med 32(485) ”Svensk politik”.

I de avdelningar av UDK vi valt ut till detaljgranskning har vi också konverterat alla
speciella tillägg. På de övriga avdelningarna har vi konverterat de speciella tillägg som
har en självständig betydelse där de står i systemet. Övriga har vi kombinerat med tal
från huvudtabellerna för att ge exempel på sammansatta ämnen där tilläggen ingår. Så
har vi till exempel själva på religionsavdelningen konstruerat 22-5 ”Riter inom östasia-
tisk religionsutövning”. Speciella tillägg som uttrycker ämnen som helt saknar motsva-
righeter i SAB har vi i vissa fall helt avstått från att ta med på de avdelningar vi bara
konverterat översiktligt (grundprincipen att ta med högst tre siffror har tillämpats även
här, det vill säga att vi för tillägg som konstrueras med punkt följd av nolla som mest
tagit med tre siffror efter punkten). Detta kommer att diskuteras mer i detalj i kapitel
7.3.

5.1.2 Analysmodell

Det empiriska materialet för vår studie utgjordes av den konverteringstabell mellan
UDK och SAB som återfinns i bilaga 1. Denna underkastade vi ett antal olika statistiska
undersökningar vars resultat står att läsa i kapitel 6. Först undersökte vi spridningen i
SAB av UDK:s olika huvudavdelningar. Detta gjorde vi genom att räkna förekomsten
av klassifikationssigna med samma begynnelsebokstav i SAB-kolumnen i konverte-
ringstabellen för en huvudavdelning i UDK. Därefter räknade vi fram de olika SAB-
huvudavdelningarnas kvoter av det totala antalet SAB-koder som vi använde för att
konvertera en huvudavdelning i UDK. På så sätt fick vi fram procenttal för hur en hu-
vudavdelning i UDK sprids i SAB. Dessa data sammanställde vi sedan i tabeller och
diagram. För att göra cirkeldiagrammen så lättöverskådliga som möjligt valde vi att i
dem redovisa de SAB-avdelningar som har högst procentuell förekomst då de lägsta
värdena annars hade motsvarats av väldigt små cirkelsektorer. Vi sammanställde också
dessa data i ett diagram som visar vilka huvudavdelningar i SAB som har störst repre-
sentation i konverteringstabellen för var och en av UDK:s huvudavdelningar. När vi
undersökte spridningen bortsåg vi således från de fall där vi inte fann någon eller några
SAB-koder för att översätta ett UDK-tal, då vi inte fann att detta sade något konkret i
sammanhanget.

I nästa steg räknade vi hur många huvudavdelningar i SAB var och en av UDK:s hu-
vudavdelningar sprider sig över och sammanställde detta i ett diagram som ytterligare
ett mått på hur spridningen ser ut.

Fullständig ekvivalens, partiell ekvivalens och icke-ekvivalens diskuteras både inom
lexikografin och vid konstruktion av flerspråkiga tesaurusar, och vi valde därför dessa
tre typer av ekvivalensrelationer som utgångspunkt för analysen av ekvivalensnivåer i
den här uppsatsen för att i någon mån göra en syntes av de båda teorierna. En ensam
SAB-kod som översättning av ett UDK-tal kan innebära, men innebär inte alltid, full
ekvivalens. I vår analysmodell har vi ändå av praktiska skäl valt att betrakta alla kon-
verteringar som görs med en enda SAB-kod som likvärdiga. Här ryms således både fall
av full ekvivalens, och ekvivalensrelationer av den typ som i Aitchison, Gilchrist och
Bawden (se figur 1) benämns inexakt ekvivalens (vi använder bara en SAB-kod vid
konverteringen, men den motsvarar inte exakt det givna UDK-talet). Denna ekvivalens-
nivå väljer vi att benämna typ I. Vidare motsvarar användandet av flera SAB-koder som
översättning av ett UDK-tal partiell ekvivalens, som vi i denna uppsats kallar typ II.
Beteckningen typ III använder vi för den typ av ekvivalensrelation som hos Aitchison,
Gilchrist och Bawden (se figur 1) benämns nollekvivalens, således där ingen motsva-
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rande SAB-kod finns (de fall där vi i tabellen använder oss av anmärkningen resp.
avd.). För att analysera ekvivalensnivåerna räknar vi därför förekomsterna av en, flera,
eller ingen SAB-kod såsom konvertering av ett UDK-tal. Enkelt uttryckt definierar vi
således våra ekvivalensnivåer på följande sätt:

Typ I - Ett UDK-tal motsvaras av en SAB-kod
Typ II - Ett UDK-tal motsvaras av två eller flera SAB-koder
Typ III - Ett UDK-tal har ingen klar motsvarighet i SAB

5.2 Diskussion kring det valda arbetssättet

Vi har, som redan nämnts, valt att studera två avdelningar i den svenska Internet-
versionen av UDK detaljerat och resten översiktligt. Detta påverkar sannolikt reliabili-
teten i våra resultat. Det är till exempel möjligt att vi om vi studerat ett större urval klas-
sifikationskoder även på resterande avdelningar kommit fram till att vi genom att göra
ett så pass litet urval av koder kan ha missat en del av spridningen av UDK-talen över
SAB-systemet. Vi bedömer dock att detta bortfall inte borde vara så stort att det gör
våra översiktliga jämförelser meningslösa. Vi finner det således rimligt att till exempel
en avdelning med brett ämnesinnehåll som UDK 3 ”Samhällsvetenskaperna” sprider sig
betydligt mer i SAB än avdelning 2 ”Religion. Teologi”. Vi skulle alltså i vissa fall ha
kunnat göra mer tillförlitliga jämförelser, men däremot kan vi inte se att det föreligger
någon risk att vi har mätt något annat än det vi avsett varför vi bedömer validiteten hos
vår studie som god.

I litteraturen har vi stött på andra möjliga tillvägagångssätt vid konstruktion av kon-
verteringstabeller. Andersson och Hegna (1999) beskriver ett projekt där katalogerna
vid Roskildes universitetsbibliotek och biblioteket för informatik vid Oslo universitet
skulle kopplas till varandra genom en konverteringstabell mellan Roskildes lokala ver-
sion av UDK och en likaledes lokal version av The ACM Computing Classification
System använt i Oslo. Här använde man sig av de cirka 1000 titlar som ingick i båda
bibliotekens bestånd för att skapa konverteringstabellen. Med hjälp av dessa kunde man
se vilka koder från de olika systemen som användes för att klassificera samma titlar, och
på så sätt kunde man få fram relationerna mellan dem.

En för oss framkomlig väg för att göra en konverteringstabell mellan UDK och SAB
skulle således vara att välja ut ett bibliotek som klassificerar med UDK och ett som an-
vänder SAB och med hjälp av de titlar som ingick i båda bibliotekens bestånd analysera
förhållandet mellan koder från de båda systemen. Vi har dock bedömt att det skulle vara
svårt att finna två jämförbara bibliotek i Sverige, då UDK här mest används på specia l-
bibliotek. Då vi vill åstadkomma en översiktlig konverteringstabell för hela UDK skulle
det kanske därför krävas att vi jämförde ett ganska stort antal bibliotek för att täcka in
hela systemet, varför vi har avstått från att prova den här vägen. Dessutom förutsätter ett
sådant här tillvägagångssätt kunskaper i statistik och programmering vi inte besitter.
Fördelen med den här metoden hade varit att vi sluppit ifrån många av problemen med
subjektivitet då vi i det här fallet hade använt oss av faktisk klassifikationspraxis. Klas-
sifikation är förvisso alltid en i någon mån subjektiv process, men med detta tillväga-
gångssätt hade vi åtminstone kunnat använda oss av mer erfarna klassifikatörers sub-
jektiva bedömningar.
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6. Resultat
Resultaten som presenteras i detta kapitel grundar sig på den i bilaga 1 bifogade kon-
verteringstabellen mellan UDK och SAB.

6.1 Spridning i SAB av UDK:s huvudavdelningar

I detta avsnitt kommer vi att redovisa spridningen för var och en av UDK:s nio huvud-
avdelningar över huvudavdelningarna i SAB.

6.1.1 Huvudavdelning 0 i UDK

Huvudavdelning 0 i UDK har beskrivningen ”Allmänt. Bibliografi. Biblioteksväsen”
vilket i stort sett sammanfaller med SAB:s avdelningar A ”Bok- och biblioteksväsen”
och B ”Allmänt och blandat”. Av de SAB-koder vi har använt för att konvertera UDK 0
faller 70,8% inom dessa båda avdelningar. Utöver dessa två avdelningar är ytterligare
fjorton av SAB:s huvudavdelningar representerade i konverteringstabellen med minst en
klassifikationskod. Totalt sprider sig således avdelning 0 i UDK över sexton av SAB:s
25 huvudavdelningar. Detta gör avdelning 0 till en av de två huvudavdelningar i UDK
som sprids över flest huvudavdelningar i SAB.

Tabell 1. Procentuell fördelning av signa från SAB-systemets olika huvudavdelningar som konve r-
tering av UDK-systemets avdelning 0

A 54,9 T 1,4
B 15,9 G 1,4
P 9,7 F 1,1
Q 4,3 O 0,7
D 2,9 N 0,4
H 2,5 U 0,4
I 1,8 M 0,4
E 1,8 R 0,4

Tabell 1 visar den procentuella fördelningen av UDK:s huvudavdelning 0 över SAB-
systemets olika avdelningar, även åskådliggjord i figur 2.

Figur 2. Fördelning i SAB av huvudavdelning 0 i UDK.
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6.1.2 Huvudavdelning 1 i UDK

Avdelning 1 i UDK, ”Filosofi. Psykologi. Etik” motsvaras helt, med det översiktliga
urval av klassifikationstal vi gjort, av SAB:s huvudavdelning D ”Filosofi och psykolo-
gi”. Därför blir det inte meningsfullt att presentera spridningen i tabell- och diagram-
form.

6.1.3 Huvudavdelning 2 i UDK

Här har vi samma situation som i avdelning 1. Avdelning 2 ”Religion. Teologi” i UDK
motsvaras i vårt begränsade urval av klassifikationskoder av SAB:s huvudavdelning C
”Religion”. Således avstår vi i detta avsnitt från att redovisa resultaten i tabell- och dia-
gramform.

6.1.4 Huvudavdelning 3 i UDK

Beskrivningen av avdelning 3 i UDK lyder ”Samhällsvetenskaperna”, vilket är närmast
jämförbart med huvudavdelning O i SAB, ”Samhälls- och rättsvetenskap”. Även här
sprids dock ämnena ut över stora delar av SAB. I konverteringstabellen för avdelning 3
i UDK finns sjutton av SAB:s 25 huvudavdelningar representerade, men bara sex av
dessa med fler än tio klassifikationskoder. Detta är den största spridningen vi har upp-
mätt sett till antal huvudavdelningar i SAB. Liksom var fallet för avdelning 0 är koderna
i konverteringstabellen trots det till största delen samlade inom två huvudavdelningar i
SAB. Avdelning O ”Samhälls- och rättsvetenskap” och Q ”Ekonomi och näringsväsen”
står tillsammans för 75,6% av det totala antalet konverteringskoder.
Tabell 2. Procentuell fördelning av signa från SAB-systemets olika huvudavdelningar som konve r-
tering av UDK-systemets avdelning 3

O 47,3 C 0,6
Q 28,3 B 0,4
E 8,7 U 0,3
S 5,1 G 0,3
K 3,1 T 0,2
M 3,1 F 0,1
D 0,8 R 0,1
V 0,8 I 0,1
P 0,7

Tabell 2 beskriver den procentuella fördelningen av huvudavdelning 3 i UDK över
SAB:s olika huvudavdelningar. Denna åskådliggörs grafiskt i figur 3 på nästa sida.
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 Figur 3. Fördelning i SAB av huvudavdelning 3 i UDK.

6.1.5 Huvudavdelning 5 i UDK

UDK:s avdelning 5, ”Matematik. Naturvetenskap” sprider i SAB ut sig över i huvudsak
två huvudavdelningar, nämligen U ”Naturvetenskap” och T ”Matematik”. Koder här-
ifrån utgör sammanlagt 98,3% av det totala antalet SAB-koder i konverteringstabellen
för UDK 5. Resterande andel står varsitt signa från SAB:s huvudavdelningar N och P
för (koderna Ny för kartografi och Pm för kemikalier). Totalt finns fyra olika huvudav-
delningar representerade.

Tabell 3. Procentuell fördelning av signa från SAB-systemets olika huvudavdelningar som konve r-
tering av UDK-systemets avdelning 5

U 90,7
T 7,6
N 0,8
P 0,8

Tabell 3 visar hur huvudavdelning 5 i UDK fördelar sig procentuellt över SAB-
systemets olika huvudavdelningar. Denna fördelning visas också i figur 4.

Figur 4. Fördelning i SAB av huvudavdelning 5 i UDK.
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6.1.6 Huvudavdelning 6 i UDK

”Tillämpade vetenskaper. Medicin. Teknik. Närbesläktade vetenskaper” lyder beskriv-
ningen för huvudavdelning 6 i UDK, och den motsvaras också till största delen av
SAB:s P ”Teknik, industri och kommunikationer” samt V ”Medicin”. Dock faller också
stora delar av ämnesinnehållet från avdelning 6 inom avdelning Q ”Ekonomi och när-
ingsväsen” i SAB. Tillsammans utgör signa från dessa tre avdelningar 98,2% av det
totala antalet konverteringskoder. Spridningen över avdelningarna P och V i SAB ges
redan av beskrivningen till UDK 6. Den höga andelen Q motsvaras till stor del av Qd
”Lantbruk” och Qf ”Skogsbruk”.

Tabell 4. Procentuell fördelning av signa från SAB-systemets olika huvudavdelningar som konve r-
tering av UDK-systemets avdelning 6

P 52,3
V 24,8
Q 21,1
U 0,5
S 0,5
A 0,5
I 0,5

Ovanstående tabell visar procenttalen för hur UDK:s huvudavdelning 6 är utspridd över
SAB, vilket också presenteras i figur 5.

Figur 5. Fördelning i SAB av huvudavdelning 6 i UDK.

6.1.7 Huvudavdelning 7 i UDK

Redan beskrivningen av avdelning 7 i UDK ”Konst. Samhällsplanering. Arkitektur.
Fotografi. Musik. Spel. Sport” ger vid handen att den har ett ämnesinnehåll som sprids
över ett ganska stort antal avdelningar i SAB. Det stora flertalet av SAB-koderna i kon-
verteringstabellen, 70,1%, hör dock till avdelning I ”Konst, musik, teater och film”.
Näst störst representation har avdelning P, där delar av litteraturen om arkitektur hamn-
ar. I SAB är denna nämligen uppdelad på avdelningarna I där ämnets estetiska sida
klassificeras och P, där de byggtekniska aspekterna klassificeras. Den tredje största re-
presentationen har SAB:s avdelning R ”Idrott, lek och spel”. Totalt har vi i vår konver-
teringstabell åtta av SAB:s huvudavdelningar representerade i tabellen för UDK 7.
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Tabell 5. Procentuell fördelning av signa från SAB-systemets olika huvudavdelningar som konve r-
tering av UDK-systemets avdelning 7

I 70,1 K 1,8
P 16,7 O 1,4
R 7,2 X 0,5
Q 1,8 B 0,5

Tabell 5 visar den procentuella fördelningen av UDK:s huvudavdelning 7 över huvud-
avdelningarna i SAB, vilken också visas i figur 6.

Figur 6. Fördelning i SAB av huvudavdelning 7 i UDK.

6.1.8 Huvudavdelning 8 i UDK

Endast tre SAB-huvudavdelningar krävs för att täcka in ämnesinnehållet i UDK:s hu-
vudavdelning 8 ”Språk. Lingvistik. Litteratur”. Merparten av konverteringskoderna är
från avdelning F ”Språkvetenskap” med över 50% av koderna. Resten fördelar sig
ganska jämnt mellan G ”Litteraturvetenskap” och H ”Skönlitteratur”.

Tabell 6. Procentuell fördelning av signa från SAB-systemets olika huvudavdelningar som konve r-
tering av UDK-systemets avdelning 8

F 55,8
G 23,6
H 20,5

Tabell 6 beskriver hur UDK:s avdelning 8 fördelar sig över huvudavdelningarna i SAB
procentuellt, och figur 7 på nästa sida ger en grafisk bild av samma fördelning.
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Figur 7. Fördelning i SAB av huvudavdelning 8 i UDK.

6.1.9 Huvudavdelning 9 i UDK

UDK:s huvudavdelning 9, som har beskrivningen ”Arkeologi. Geografi. Biografi. Hi-
storia” sprider sig över fyra olika avdelningar i SAB. Dessa är: N ”Geografi”, J
”Arkeologi”, K ”Historia” och L ”Biografi”. Av dessa har N fått störst representation i
vår konverteringstabell med 35,3% av klassifikationskoderna och L minst med 5,9%.

Tabell 7. Procentuell fördelning av signa från SAB-systemets olika huvudavdelningar som konve r-
tering av UDK-systemets avdelning 9

N 35,3
J 30,9
K 27,9
L 5,9

Tabell 7 visar den procentuella fördelningen av UDK:s huvudavdelning 9 över SAB-
systemet, också åskådliggjord genom figur 8.

Figur 8. Fördelning i SAB av huvudavdelning 9 i UDK.
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6.1.10 Sammanställning av UDK-huvudavdelningarnas spridning i SAB.

En sammanställning av figur 2-8 visas i figur 9. Här ser man således för varje huvudav-
delning i UDK vilka huvudavdelningar i SAB som används för att klassificera minst
fem procent av koderna från denna. På så sätt ger diagrammet en snabb överblick av hur
spridningen ser ut.

Figur 9. Motsvarande huvudavdelningar i SAB för var och en av UDK:s huvudavdelningar.

Staplarna i figur 10 står för hur många olika huvudavdelningar i SAB som klassifika-
tionskoderna från var och en av UDK:s huvudavdelningar sprids ut över. Avdelning 0 i
UDK är således spridd över 16 av SAB:s huvudavdelningar.

Figur 10. Antal huvudavdelningar i SAB per UDK-huvudavdelning.

6.2 Ekvivalensrelationer

I detta avsnitt kommer vi enligt vad som redan sagts i vår metodbeskrivning att under-
söka ekvivalensrelationer mellan UDK-tal och SAB-koder i vår konverteringstabell.
Som en jämförelse gör vi också motsvarande undersökning utifrån Bodil Gustavssons
(2000) konverteringstabell mellan DDC och SAB.
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6.2.1 Mellan UDK och SAB

Tabell 8. Fördelning mellan de olika ekvivalensnivåerna i konverteringstabellen mellan UDK och
SAB

0 1 2 3 5 6 7 8 9
I 73,1 73,2 92,0 77,5 74,4 78,4 77,1 71,5 80,6
II 13,7 26,8 8,0 22,3 25,6 21,6 22,3 27,3 17,7
III 13,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,6 1,2 1,6

Tabell 8 och figur 11 (på nästa sida) visar den procentuella fördelningen mellan de olika
ekvivalensnivåerna (definierade i 5.1.2) i vår konverteringstabell för var och en av hu-
vudavdelningarna i UDK. Dessa ekvivalensnivåer är:

Typ I - Ett UDK-tal motsvaras av en SAB-kod
Typ II - Ett UDK-tal motsvaras av två eller flera SAB-koder
Typ III - Ett UDK-tal har ingen klar motsvarighet i SAB

Figur 11. Förekomsten av olika ekvivalensnivåer för var och en av UDK:s huvudavdelningar.

6.2.2 Mellan DDC och SAB

Tabell 9. Fördelning mellan de olika ekvivalensnivåerna i konverteringstabellen mellan DDC och
SAB

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I 65,8 69,0 63,3 67,3 71,4 87,4 84,0 77,6 10,5 84,0
II 32,1 29,0 35,8 31,4 27,5 12,3 14,4 20,4 88,4 15,6
III 2,1 1,9 0,8 1,3 1,1 0,3 1,6 2,0 1,1 0,3

I tabell 9 och figur 12 (som återfinns på nästa sida) visas hur de olika ekvivalensnivåer-
na fördelar sig procentuellt i Gustavssons konverteringstabell mellan DDC och SAB.
Kolumnerna står för DDC:s olika huvudavdelningar och raderna för de olika ekviva-
lensrelationerna.
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Figur 12. Förekomsten av olika ekvivalensnivåer för var och en av DDC:s huvudavdelningar.
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7. Analys
I detta kapitel analyserar vi dels de i det föregående kapitlet redovisade resultaten gä l-
lande spridning och ekvivalensnivåer samt gör en jämförelse av systemen utifrån dem
själva och de erfarenheter vi gjort då vi konstruerat vår konverteringstabell.

7.1 Spridning i SAB av UDK:s huvudavdelningar

Vi kan se två huvudskäl till spridningen i SAB av UDK:s huvudavdelningar. Det första
har med systemens struktur att göra. SAB har 25 huvudavdelningar medan UDK endast
har 10 (i praktiken 9). Det är därför naturligt att UDK har bredare huvudavdelningar än
SAB. Det andra skälet kan vi återknyta till den lexikografiska teorin (kapitel 4.1).
Samma terms betydelse i de olika systemen kan stämma mer eller mindre väl överens,
vilket i sin tur leder till att ämnena sprids i olika grad.

På avdelning 0 och 3 kan vi göra mer långtgående analyser än på systemet i övrigt då
vi studerat dessa avdelningar mer i detalj, och våra mått på spridning torde också vara
säkrare på dessa båda avdelningar.

7.1.1 Spridning till följd av strukturskillnader

När vi betraktar resultaten i kapitel 6 ser vi att det i de allra flesta fall förhåller sig så att
varje huvudavdelning i UDK till största delen är utspridd över de huvudavdelningar i
SAB som används för att översätta denna ensiffriga kod. På grund av att SAB har mer
än dubbelt så många huvudavdelningar som UDK behövs det således nästan alltid mer
än en huvudavdelning i SAB för att konvertera en huvudavdelning i UDK (rent statis-
tiskt borde man behöva två eller tre huvudavdelningar i SAB för var och en av UDK:s
huvudavdelningar).Vi ser till exempel att UDK:s avdelning 0 mestadels sprids över hu-
vudavdelningarna A och B i SAB. På denna avdelning spelar strukturskillnaderna ytter-
ligare en roll. En del av denna avdelning benämns ”Allmänt”, vilket i SAB motsvaras
av B ”Allmänt och blandat”, och det är naturligt att ett klassifikationssystem med nio
huvudavdelningar får en ämnesmässigt bredare allmän avdelning än ett system med 25
huvudavdelningar Här har sådant hamnat som av det ena eller andra skälet inte kunnat
beredas plats någon annanstans i systemet, vilket borde hända oftare ju färre huvudav-
delningar ett klassifikationssystem har. Dessutom är termen ”allmän” av naturen sådan
att den svårligen låter sig definieras entydigt, och därför är det också rimligt att de båda
klassifikationssystemen har olika syn på vad som skall ingå under denna term. Datave-
tenskap har till exempel hamnat här, på den allmänna avdelningen, i UDK och har ko-
den 004, vilken föregås av 003 ”Skrift. Skrivtecken” och följs av 005 ”Management”
(reviderad 2001 men ännu inte med i den svenska Internet-versionen av UDK och såle-
des inte heller i vår konverteringstabell, varför vi också avstår från att översätta termen
till svenska). I SAB återfinns motsvarande ämne ”Datorer och databehandling” på Pu
föregånget av Pt ”Patentbeskrivningar”. Datavetenskap är således ett exempel på ett
ämne som står på olika platser i de båda systemen.

Ytterligare två avdelningar av SAB som återfinns i konverteringstabellen för avdel-
ning 0 i UDK och i detta system (men inte i SAB) sorterar under ”Allmänt” kan vara
värda att kommentera något. Q finns representerad genom ett antal förekomster av Qbb
”Standardisering” som översättning av 006 ”Standardisering. Normer” med underavdel-
ningar. UDK-talet 001 ”Vetenskap och kunskap i allmänhet” med underavdelningar har
i SAB motsvarigheten Ddc ”Vetenskapsteori”.
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Vi gör tolkningen att huvudorsaken till spridningen av UDK:s tredje huvudavdelning
också är de båda klassifikationssystemens olika indelning i huvudavdelningar. Då anta-
let huvudavdelningar är mer begränsat i UDK har ämnen som ekonomi och undervis-
ning inte kunnat ges självständig status i den mening att de inte får några egna huvud-
avdelningar. Även militärväsen, huvudavdelning S i SAB, återfinns i UDK till största
delen inom avdelning 3. Här finns dock en viktig skillnad. I UDK finns militärhistoria
samlad på avdelning 355, medan den i SAB klassificeras dels på S för arbeten av ut-
präglat teknisk karaktär, och dels på K för krigshistoria i allmänhet. Detta är således
skälet till att även K återfinns i konverteringstabellen för UDK 3 (ett liknande exempel
från avdelning 7 i UDK är arkitektur som återfinns både på P och I i SAB, men hålls
samman i UDK). Slutligen kan vi nämna att inte heller etnografi har någon egen huvud-
avdelning i UDK utan även detta ämne är där underordnat samhällsvetenskaperna.
SAB:s avdelning M ”Etnografi, socialantropologi och etnologi” är också den sista av
SAB:s huvudavdelningar som finns representerad i konverteringstabellen för UDK 3
med mer än några enstaka koder.

Analogt med datavetenskap är skogsbruk och lantbruk två ämnen UDK:s och SAB:s
konstruktörer valt att placera på väldigt olika platser i systemen. Möjligen kan detta ses
som att man vid konstruktionen av de båda systemen haft olika syn på dessa ämnen så-
tillvida att SAB:s konstruktörer betonat den ekonomiska sidan av skogsbruk och lant-
bruk och därför placerat in ämnena under Q medan UDK:s författare i stället lagt ton-
vikten på de tekniska aspekterna och i stället valt att klassificera dessa ämnen på avdel-
ningen för teknik.

I UDK:s avdelning 8 har vi ett exempel på när hela spridningen i SAB kan förklaras
med systemens olika struktur. UDK har slagit ihop språken och dess litteraturer under
samma huvudavdelning, och man har heller inte lagt litteraturvetenskap och skönlitte-
ratur på skilda huvudavdelningar. Även avdelning 9 i UDK sprids uteslutande till de
avdelningar som man kan förvänta sig av beskrivningen. Mer om denna avdelning står
att läsa i kapitel 7.1.2 nedan.

7.1.2 Sammanhållna huvud- och underavdelningar

Vi ser också exempel på hela huvudavdelningar och underavdelningar som hålls sam-
man både i SAB och UDK.

UDK:s avdelning 1 ”Filosofi. Psykologi. Etik” är en av de två som i vår konverte-
ringstabell inte ”sprids” över mer än en avdelning i SAB, nämligen avdelning D
”Filosofi och psykologi”. Vi ser således här ett fall av att synen på termerna och syste-
mens systematiska indelning i hög grad sammanfaller. Detta är väl heller inte särskilt
förvånande då åtminstone filosofi är en av de äldsta vetenskapliga disciplinerna, och
synen på hur litteraturen om den skall indelas är därför rimligen ganska likartad i två
system som utvecklats inom den västerländska kulturkretsen. Psykologi är en yngre
disciplin, men har av hävd placerats tillsammans med filosofi.

Det andra exemplet där en huvudavdelning i UDK helt sammanfaller med en huvud-
avdelning i SAB är avdelning 2 i UDK ”Religion. Teologi”. Motsvarande avdelning är
här C ”Religion”. Inte heller här kan vi bli särskilt överraskade av resultatet. Det är svårt
att tänka sig att någonting som klassificeras på religion i ett klassifikationssystem kan
komma att hamna någon annanstans än på religionsavdelningen i ett annat.

Vi finner också flera fall av underavdelningar som hålls väl samman i de båda sy-
stemen. Delämnena matematik och naturvetenskap i UDK 5 faller exempelvis nästan
uteslutande inom SAB:s avdelningar T och U. Liksom i fallet filosofi och psykologi har
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vi här att göra med gamla etablerade vetenskapliga discipliner. Det borde därför råda
god konsensus om vilka ämnen som faller inom områdena naturvetenskap och matema-
tik. Att de hålls väl samman i båda systemen är därför föga uppseendeväckande.

Vi kan också notera att de SAB-avdelningar som motsvarar avdelning 9 i UDK i liten
grad förekommer på andra avdelningar i konverteringstabellen. Avdelning N finns bara
representerad på två andra ställen, i båda fallen med koderna Ny ”Kartografi”, som
konverteringskod för både 003.63 ”Diagram. Kartogram. Scheman” och 528 ”Geodesi.
Lantmäteri. Fotogrammetri. Kartografi”. I UDK kan man således välja att betona an-
tingen den grafiska eller den naturvetenskapliga aspekten av kartografi. SAB:s avdel-
ning K finns, förutom för militärhistoria vilket behandlats ovan, representerad på avdel-
ning 7 i UDK. 73 ”Skulptur. Numismatik, Keramik. Konstsmideri” har Kyh
”Numismatik” som en av konverteringskoderna. SAB-koden Kyh används också till-
sammans med Kyc ”Sfragistik” för att översätta 736 ”Glyptografi. Sigillografi”. Ky
med underavdelningar i SAB betecknas ”Historiska hjälpvetenskaper”, och återfinns i
SAB på samma huvudavdelning som historia i övrigt. I UDK finns dock historia och
dess hjälpvetenskaper som vi har sett på skilda avdelningar. Avdelningarna J och L
finns inte med någon annanstans i konverteringstabellen än på UDK 9.

Att UDK 9 motsvaras av de SAB-avdelningar man kan förvänta sig av beskrivningen
och inga andra, samt att dessa i mycket liten omfattning återfinns på andra ställen i kon-
verteringstabellen, visar på att de här ingående ämnena hålls samman väl i båda syste-
men.

7.2 Analys av ekvivalensnivåer

När vi analyserar våra data från kapitel 6.2.1 bör vi fästa störst vikt vid resultaten som
avser avdelningarna 0 och 3 i UDK. På de övriga avdelningarna är vårt urval av UDK-
tal ibland så begränsat att hur vi konverterar varje enskilt tal får för stor inverkan på
resultatet. Som exempel kan nämnas att på avdelning 1 i UDK har vi i vår konverte-
ringstabell ett urval av 42 UDK-tal. Ändrar vi i konverteringstabellen där ett UDK-tal
konverteras med två SAB-koder så att vi i stället använder en enda ökar vi därmed an-
delen ekvivalens av typ I med över två procent. Dessutom för vår urvalsprincip att en-
dast konvertera UDK-tal med högst tre siffror automatiskt med sig att andelen breda
klassifikationssigna blir högre där vi konverterar översiktligt än där vi konverterar i de-
talj. Detta bör påverka den uppmätta förekomsten av olika ekvivalensnivåer, men vi har
ändå valt att redovisa förekomsten av de olika ekvivalensnivåerna för alla huvudavdel-
ningar i UDK.

Ekvivalens av typ I har vi i de olika huvudavdelningarna i UDK för mellan 71,5%
och 92% av UDK-talen. Typ II-ekvivalens har vi för mellan 8% och 27,3% av UDK-
talen i de olika huvudavdelningarna, och typ III-ekvivalens har vi slutligen i mellan 0%
och 13,3% av fallen. Vi kan se att styrkeförhållandena mellan de olika ekvivalensrela-
tionerna är ganska likvärdiga i de olika huvudavdelningarna i vår konverteringstabell,
men vissa avvikelser kan vi ändå notera. Ekvivalens av typ III har vi till exempel myck-
et liten förekomst av i alla avdelningar utom UDK 0. På avdelning 06 i UDK finner vi
”Sammanslutningar. Möten. Kongresser. Muséer. Utställningar”. Till 06 kan en rad spe-
ciella tillägg tillfogas, och det är i hög grad dessa som i vår konverteringstabell har fått
anmärkningen ”resp. avd.”. Ett problem i det här sammanhanget är att dessa tilläggstal
inte har någon självständig betydelse i UDK utan behöver läggas till följande UDK-tal.
Således gäller anmärkningen ”resp. avd.” egentligen också i UDK-systemet självt.
Samma situation har vi för vissa av de speciella tilläggen i avdelningen för dataveten-
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skap i UDK, 004. Här finner vi orsaken till överrepresentationen för nollekvivalens i
UDK 0.

I konverteringstabellen för UDK:s avdelning 2 har vi en klart högre förekomst av ek-
vivalens av typ I än på de övriga avdelningarna, vilket skulle peka på att de båda klassi-
fikationssystemens behandling av ämnet religion sker på ett likartat sätt, åtminstone på
den översiktliga nivå vi har jämfört systemen.

För att i någon mån mäta ”träffsäkerheten” i vår egen konvertering har vi undersökt hur
vanliga olika typer av ekvivalensrelationer är även i Gustavssons konverteringstabell,
vilket redovisades i kapitel 6.2.2. För alla avdelningar utom avdelning 8 i DDC ser fö r-
hållandena mellan de olika ekvivalensnivåerna likadana ut i denna konverteringstabell
som i vår, det vill säga att en stor majoritet av DDC-talen konverteras med en enda
SAB-kod, betydligt färre med två eller flera, och mycket få förses med anmärkningen
”resp. avd.” (det finns också enstaka fall där SAB-kolumnen lämnats helt blank vilket i
vår analys har räknats som ekvivalens av typ III).

7.3 Systematisk jämförelse mellan UDK och SAB

I detta avsnitt jämför vi UDK och SAB avdelning för avdelning med avsikten att peka
på skillnader och likheter som är av betydelse för upprättandet av en konverteringstabell
dem emellan. Vi börjar med tilläggstabellerna och fortsätter därefter med huvud-
avdelningarna och fokuserar där särskilt på avdelningarna 0 och 3 i UDK.

 7.3.1 Tilläggstabeller

Som redan nämnts i bakgrunden har såväl UDK som SAB sju allmänna tilläggstabeller.
Deras användning skiljer sig dock väsentligt, varför översättningen av dem inte blir
oproblematisk. Vi har valt att i konverteringstabellen endast ta med sådant som är all-
männa tillägg i båda systemen. Även om geografiska tillägg oftast kan göras i SAB har
vi alltså valt att inte översätta dessa, då det på vissa avdelningar i SAB avråds från att
göra landsindelning, så kallade ”strecktillägg”. Dessutom är användandet av dem för-
hållandevis okomplicerat. Dock har vi valt att i många fall göra ett tillägg av -c för att få
med "så många Sverige-specifika koder som möjligt" (Gustavsson, 2000, s. 4). Det
samma gäller för tillägg för folkgrupper. Dessa fungerar som ett allmänt tillägg i UDK,
medan SAB har möjligheten till sådana tillägg ”som strecktillägg på tillämpliga avdel-
ningar där geografisk uppdelning enl N rekommenderas” (Klassifikationssystem för
svenska bibliotek, 1997, s. 13) för ett begränsat antal folkgrupper. Så betecknas till ex-
empel samer med -cs.

UDK har allmänna tillägg för tid, medan man i SAB gör tidsindelning på olika sätt
på olika avdelningar av systemet. På vissa avdelningar finns speciella tillägg för tid vil-
ket i så fall anges i texten, medan man på andra får ange historisk aspekt med :k och
vidareindela enligt avdelning K. De siffror som används för tidsindelning i de olika fa ll-
en skiljer sig åt, varför vi inte kan göra någon generell konvertering av tid. Värt att
nämna är också att UDK har möjlighet att ange tidsindelning enligt andra kalendrar än
den gregorianska som vi använder, vilket inte är möjligt i SAB. Med tidstillägg kan man
här ange årtal enligt de buddhistiska, judiska och islamiska tideräkningarna. Dessutom
finns det tidstillägg som anger frekvensen hos företeelser, såsom ”kontinuerlig företeel-
se”, ”engångsföreteelse” och ”aldrig eller nästan aldrig” och inte heller detta är möjligt i
SAB. Av dessa skäl har vi valt att inte heller behandla tidstillägg i konverteringstabel-
len.
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I UDK finns också en tilläggstabell för egenskaper, material och personer. Egenskaper
kan här vara till exempel så kallade existentiella egenskaper (verkligt, overkligt) och
stilmässiga egenskaper så som ”förkortat”, ”komplett” och ”schematiskt”. På vissa av-
delningar görs i SAB en uppdelning efter personer med avseende på till exempel kön
och ålder, men det sker då i huvudtabellerna och inte som ett tillägg. Någon indelning
efter material görs heller inte, varför denna tilläggstabell i UDK också saknar motsva-
righet i SAB.

I tilläggstabell B i SAB finns vad som kallas ”Innehållsliga tilläggsbeteckningar” el-
ler ”kolontillägg”. Dessa påminner om, och är säkert influerade av, UDK:s användning
av kolon för att ange relationer mellan ämnen. Båda systemen möjliggör på detta sätt att
två ämnen kopplas samman med varandra. Skillnaden är att i UDK kan detta göras i
stort sett utan begränsningar, medan det på varje avdelning av SAB anvisas vilka rela-
tioner av detta slag som får göras. Vissa av dessa kan i SAB betraktas som allmänna
tillägg i bokstavlig mening, som exempelvis tillägg av :k för att beteckna historiska
aspekter av ett ämne, varför just :k är ett exempel på kolontillägg vi valt att ta med i
konverteringstabellen för formtillägg (notera dock att det i UDK i detta fall inte blir ett
kolontillägg!).

Både i SAB och UDK kan man var som helst i systemet göra tillägg för språk, och de
görs också på samma sätt, med likhetstecken följt av en språkkod.

Slutligen använder både UDK och SAB utöver de allmänna tilläggstabellerna också
speciella tillägg, och dessa finns inskrivna direkt i huvudtabellerna och översätts därför
också i konverteringstabellen. De speciella tilläggen kommenteras ytterligare i kapitlen
för respektive avdelning.

7.3.1.1 Språktillägg

Som helhet vållar UDK:s tilläggstabell för språk inga större problem. Här noterar vi
dock att olika språk har olika långa sifferkoder, men vi diskvalificerar inte koder med
fler än tre siffror då det hade lett till skevheter i tabellen så att till exempel engelska fick
plats, men inte tyska. Dessa språk måste anses stå på samma hierarkiska nivå bland de
germanska språken, vilket också avspeglas i SAB. Språken indelas annars på liknande
sätt i SAB och UDK. Dock finns här några koder av en typ som saknar motsvarighet i
SAB. Det gäller koderna =00 Flerspråkiga, =02 Originalversion och =03 Översättning.
Vad gäller de flerspråkiga verken torde de klassificeras på det språk som anses minst
känt, och eftersom det inte existerar någon kod för flerspråkighet i SAB blir =00 omöj-
lig att översätta enhetligt varför vi tvingas avstå. Originalversioner av verk klassificeras
på det språket, såvida det inte är ett av de så kallade skolspråken (engelska, tyska, frans-
ka, danska, norska) då man helt avstår från tillägg, och likadant för översättningar förut-
om skönlitterära verk. Där har SAB möjligheten att i klassifikationskoden ange både
original- och översättningsspråk, men därvid tillämpas inte språktillägg på det vanliga
sättet och det är därför inte överförbart på resten av systemet. Vidare har vi i UDK ett
antal språkkoder som betecknar språkfamiljer varav somliga, till exempel =134 Ibero-
romanska språk, saknar motsvarighet i SAB och andra som =1/2 Indoeuropeiska språk
eller =11 Germanska språk finns med också i SAB, men vi väljer ändå bort dem ur kon-
verteringstabellen med motiveringen att vi i denna så långt som möjligt bara vill ha med
UDK-tal som används i praktiken. Att vi tar med =622.82 Polynesiska språk kan tyckas
inkonsekvent vid en första anblick, men texten i SAB vid Fxrd anger att samoanska,
tahitiska och maori klassificeras på denna kod och den blir därför relevant att ta med.
Samma resonemang gäller för =713 Papuaspråk där motsvarande kod i SAB används
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för att klassificera papuanska. Fxrf Australiska språk har ingen vidareindelning i SAB
och därför väljer vi att ta med den som översättning för =72.

7.3.1.2 Form

I UDK har klassifikatören rikare möjligheter att ange ett verks formmässiga egenskaper
än i SAB. Precis som i SAB kan man ange både innehållslig form och medieaspekter,
eller yttre form. Skillnaden är att i UDK hålls den yttre och inre formen samman som ett
parentestillägg, medan man i SAB använder olika typer av tillägg. Bland UDK:s så
kallade speciella tilläggstal för form som mestadels anger yttre form finns också tillägg
för olika målgrupper. Även i SAB sammanförs verkens yttre form och målgrupper.
Dessa finns i tabell G. Koder för den innehållsliga formen hämtas från tabell E. Som
exempel blir tillägget för en elektronisk tidskrift (051.034) i UDK medan motsvarande i
SAB blir (p)/DR. Båda systemen ger således möjligheter att ange både medium och
innehållslig form samtidigt, men antalet formtillägg är större i UDK och därför har vi
fått sålla ganska kraftigt bland UDK:s formtillägg. Som exempel på indelningar som
görs i UDK men inte i SAB kan nämnas att man här har möjligheten att dela in doku-
ment efter storlek (stora, medelstora, små, miniatyrer). SAB tar heller inte hänsyn till
om dokumenten är i färg eller svartvitt.

Även om möjligheterna till syntes är ganska likvärdiga i systemen vad beträffar
formtillägg, finns det en skillnad också här. SAB gör det i vissa fall möjligt att samtidigt
ange innehållslig form och medium samt målgrupp. En elektronisk tidskrift för barn och
ungdom skulle till exempel kunna klassificeras med tilläggen (p),u/DR medan man i
UDK får välja att antingen ange målgrupp eller att det rör sig om ett datorläsligt doku-
ment. Man kan också ha synpunkten att det är lättare att se vad som är vad i SAB då de
olika typerna av formtillägg skiljer sig åt typografiskt, men det är väl närmast en smak-
sak.

7.3.2 Huvudtabeller

Detta avsnitt ägnas åt att för varje huvudavdelning i UDK belysa skillnader mellan
UDK och SAB som är av betydelse då vi vill konstruera en konverteringstabell mellan
dessa båda system. De problem som här diskuteras har således sitt ursprung i just dessa
system och skall inte ses som generella resonemang om konvertering. Till skillnad från
kapitel 7.1 där faktorer som påverkar spridningen diskuterades tar vi här upp sådant som
komplicerar konverteringen och tonvikten läggs i högre grad än tidigare på UDK:s hu-
vudavdelningar 0 och 3.

7.3.2.1 Huvudavdelning 0 i UDK

Den underavdelning till UDK 0 som är mest komplicerad att konvertera är 004
”Datavetenskap och datateknik”. Här är det ofta svårt att i SAB klassificera med samma
grad av specificitet som i UDK. Till exempel måste vi i SAB använda den breda klassi-
ficeringen Puag ”Minnen” för att beteckna både 004.25 ”Dataminne. Cacheminne” och
004.083.72 ”Hårddisk”. I UDK skiljer man således på primär- och sekundärminnen,
men i SAB klassificeras de på samma kod. Vidare möjliggör de speciella tilläggen i
UDK en mer specifik klassificering än i SAB. Vi har valt att i tabellen ge anmärkningen
”resp. avd.” för 004.031.2 till och med 004.032.34. Dessa har ingen självständig bety-
delse, och tillsammans med följande koder ger de upphov till koder på en högre nivå av
specificitet än vad som är möjligt i SAB. Till exempel skulle 004.7.031.4 ”Datasystem.
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Online” få samma översättning som 004.7 ”Datasystem”, nämligen Puc ”Datanät och
datakommunikation”, även om den till viss del sammanfaller med Pucb ”Internet”.

Skillnader i indelningsgrunder hittar vi också på 006.9 ”Standardisering av vikt, mått
och tidmätning”. Dels skiljer SAB inte på metriska- och andra måttsystem som UDK,
och dels får vi som konvertering av 006.915.2 ”Nationella måttsystem” nöja oss med Tf
”Mått, mål och vikt” då SAB här inte kan landsindelas vilket tydligt framgår i inled-
ningen av avdelning T. I UDK vidareindelar man 006.915.2 med parentestillägg för ort.

På avdelning 06 ”Sammanslutningar. Möten. Kongresser. Muséer. Utställningar”
stöter vi på konverteringsproblem av samma art som på avdelningen för datavetenskap
och datateknik. Också här har vi en rad speciella tillägg som dels inte har någon själv-
ständig betydelse, och dels vidareindelar olika slag av föreningar och deras verksamhet
på ett sätt som i SAB inte är möjligt. Som exempel på dessa kan nämnas att man i UDK
kan använda 061.236.053.7 för att klassificera ”Esoteriska, mer eller mindre hemliga
rörelser. Protokoll”. I SAB blir man dock tvungen att använda den mindre specifika
koden Bk ”Allmänna sällskap och föreningar” (där texten under beskrivningen anger att
denna kod används för att klassificera hemliga sällskap). En vidare precisering att det
rör sig om mötesprotokoll är inte möjlig.

7.3.2.2 Huvudavdelning 1 i UDK

Metafysik är ett ämne som är mer finindelat i UDK än i SAB. Här får vi i de flesta fall
nöja oss med Dj ”Verklighetsuppfattningar” för mer specifika ämnen i UDK. Denna
kod används till exempel för både 117 ”Materia” och 118 ”Kraft. Energi”. För 114
”Rum” kan vi dock göra en mer tillfredsställande konvertering och använda Djc
”Rummets och tidens filosofi”. Situationen är något bättre för 122/129 ”Speciell meta-
fysik”. Här kan vi använda koder mer specifika än Dj som konvertering av allt utom
125 ”Ändlighet. Oändlighet”. 122 ”Kausalitet. Orsak och verkan” har till exempel en
motsvarighet i Dja ”Determinism”. Överhuvudtaget är UDK:s avdelning 1 betydligt mer
finindelad än avdelning D i SAB, vilket gör att vi ofta likt ovanstående exempel får
konvertera UDK-tal med mindre specifika SAB-koder.

7.3.2.3 Huvudavdelning 2 i UDK

Här är det analogt med avdelning 0 de speciella tilläggen som vållar oss mest problem
vid konverteringen. I och med att detta inte är en av de avdelningar vi har valt att grans-
ka i detalj har vi också valt bort många av dessa i de fall de saknar självständig betydel-
se, något vi redan diskuterat i kapitel 5.1.1.

Vidare har SAB ingen specifik kod för religiösa originaltexter, medan man i UDK
kan klassificera på till exempel 27-232 för originaltexter för bibeln. Här får man i SAB i
stället använda sig av språktillägg. Annars finner vi att man på den översiktliga nivå vi
har konverterat UDK:s avdelning 2 i de allra flesta fall kan uppnå samma grad av speci-
ficitet i SAB.

7.3.2.4 Huvudavdelning 3 i UDK

I inledningen av UDK:s tredje huvudavdelning finner vi ett par speciella tillägg som
skulle kunna sägas ha en självständig betydelse, men som vi ändå i konverteringstabel-
len får förse med anmärkningen ”resp. avd.” då 3.07 ”Administrativa myndigheter” kan
innebära många olika saker och därför finns på åtskilliga avdelningar i SAB. 3.08
”Personal. Tjänstemän” klassificeras i SAB på den tillämpliga koden för myndigheten i
fråga. För exempelvis 303.01 ”Teoretiska aspekter” finner vi dock en direkt motsvarig-
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het i SAB-koden O:d. SAB skiljer däremot inte på olika metoder inom samhällsveten-
skaperna, varför alla UDK-tal som betecknar metoder av olika slag konverteras med
O:dd.

Det finns många fler exempel på att avdelning 3 i UDK är mer finindelad än motsva-
rande avdelningar i SAB. Ett av dessa är demografi som i UDK kan vidareindelas på
314.145 ”Socialdemografi”, 314.146 ”Familjedemografi” och 314.148 ”Historisk de-
mografi” medan man i SAB i dessa tre fall får använda Oj ”Demografi”.

En egenhet SAB har jämfört med UDK är att sammanföra så motsatta termer som
republik och monarki (Ocgab) respektive demokrati och diktatur (Ocgaa) under samma
klassifikationssigna. I UDK hålls dessa termer isär.

UDK har koder för fler olika sorters partier än vad SAB har, och då blir det ett pro-
blem var dessa skall placeras. Det bästa vi hittar är Occ.06 ”Sveriges statskunskap och
politik. Politiska partier” respektive Ocf.06 ”Främmande länders statskunskap och poli-
tik. Politiska partier” där man med z-tillägg kan klassificera specifika partier. Eftersom
detta är den enda möjligheten i SAB att skilja partierna från varandra och det i UDK
inte finns inskrivet namn på specifika partier får vi nöja oss med denna något otillfreds-
ställande konvertering för samtliga typer av partier.

UDK-talet 339.984 ”Ekonomisk nationalism” är problematisk att konvertera. Det
finns ingen enskild SAB-kod på Q som motsvarar denna. Vi fastnade till slut för använ-
dandet av dels Qad ”Ekonomiska förhållanden” och Ocgac ”Nationalism”. Vi överväg-
de också att i konverteringstabellen ange detta som en dubbelklassificering, men avstod
då vi såg att inte en enda titel i Libris hade denna dubbelklassificering och vår strävan är
att konverteringstabellen skall vara en hjälp att hitta litteratur klassificerad enligt SAB
när man känner till motsvarande UDK-tal.

Slutligen har vi på avdelning 354 i UDK valt att i konverteringstabellen ta med bara
de departement som existerar i nuläget i Sverige.

7.3.2.5 Huvudavdelning 5 i UDK

Som vi diskuterar mer utförligt i kapitel 7.3.2.6 är det ibland inte helt okomplicerat att
vid konverteringen hålla isär naturvetenskap och teknik. För 534-8 ”Ultrakorta sväng-
ningar” hade vi därför i en tidig version av konverteringstabellen även SAB-koden Pcjc
”Radio”, vilken vi senare tog bort för att så långt det går renodla de naturvetenskapliga
och tekniska avdelningarna även i konverteringstabellen (vi har dock valt att konvertera
54-4 ”Kemikalier” med Pm ”Kemisk teknik och kemisk industri”). I det här samman-
hanget kan vi också nämna att alla typer av svängningar klassificeras Uccd ”Elektricitet
och magnetism” i SAB medan man i UDK har olika signa för olika frekvensområden.

7.3.2.6 Huvudavdelning 6 i UDK

Med naturvetenskap och teknik får man se upp något vid konverteringen då gränserna
inte alltid är helt klara och man ibland för ett UDK-tal från avdelning 6 kan tycka sig
hitta en bättre motsvarighet i SAB:s avdelning för naturvetenskap än på avdelningen för
teknik. Även om det gör att vi ibland får använda termer som tycks ligga längre ifrån
den som används i UDK har vi valt att så långt det går även i konverteringstabellen
hålla isär naturvetenskap och teknik så att ett ”tekniskt” UDK-tal alltid får sin motsva-
righet i en kod från huvudavdelning P i SAB. Analogt med detta skall UDK-tal från
avdelning 5 i största möjliga utsträckning motsvaras av SAB-koder från avdelning U.
Som exempel kan nämnas 62-4 ”Ämnestillstånd. Yttillstånd. Yttre form av föremålen”
där den första termen skulle kunna konverteras med koder för olika aggregationstill-
stånd från SAB:s avdelning Uc för fysik och kemi, men där vi i stället för att betona att
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det är tekniska aspekter som avses konverterat med P.01 som i SAB står för materiallä-
ra.

I övrigt är det som på flera andra avdelningar de speciella tilläggen som ger upphov
till de flesta svårigheterna vid konverteringen. I synnerhet gäller detta tilläggen på av-
delning 62. UDK har rika möjligheter att indela maskiner, så som efter storlek, efter
rörlighet eller efter vikt. I samtliga dessa fall får man i SAB välja den mindre specifika
koden Pb ”Maskinteknik”. Vidare finns det i UDK:s avdelning 62 tilläggstal för enskil-
da maskinelement och där kommer vi i SAB ofta inte längre än Pba ”Maskinelement”.

7.3.2.7 Huvudavdelning 7 i UDK

I likhet med vad som diskuterats ovan i kapitel 7.3.2.3 har vi också här gjort en viss
sållning bland de speciella tilläggen och valt bort sådana som inte har någon självstän-
dig betydelse. Så har vi till exempel valt att inte konvertera 7.014 ”Kolonnordningen”
utan att i stället konvertera detta speciella tillägg endast på avdelningen för arkeologi
och mer bestämt koden 72.014 ”Kolonnordningen i klassisk arkitektur”.

7.3.2.8 Huvudavdelning 8 i UDK

I UDK finns på avdelning 81 möjligheten att med speciella tillägg tidsindela varje en-
skilt språk på samma sätt. ’01 står för ”Äldre period i ett språk”, ’02 ”Klassisk period i
ett språk” och ’04 för ”Modern period i ett språk”. I SAB skiljer sig emellertid tidsin-
delningen för språken sinsemellan, varför vi har valt bort dessa tilläggstal från konverte-
ringstabellen då vi inte kan konvertera dem på ett generellt sätt och vi inte skall detalj-
granska avdelning 8 i UDK. I övrigt har avdelning 8 inte vållat några specifika svårig-
heter vid konverteringen.

7.3.2.9 Huvudavdelning 9 i UDK

Två skillnader i indelningsgrunder på arkeologiavdelningarna i SAB respektive UDK
kan vara värda att nämna. Dels är UDK betydligt mer flexibelt vad gäller att klassificera
olika typer av lämningar (i SAB får man till exempel använda samma kod för lergods,
glasföremål och textilvaror) och dels kan man i UDK genom det samtidiga användandet
av två olika typer av speciella tilläggstal klassificera vilken typ av lämningar som be-
handlas i dokumenten och från vilken tidsepok de kommer. I SAB tvingas man här att
använda dubbellklassificering.
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8. Diskussion och slutsatser
Det tvådelade syftet med vår uppsats var dels: ” … att ge oss praktisk övning i att kon-
vertera klassifikationssigna från ett klassifikationssystem till ett annat, och dels att un-
dersöka vilka problem vi då ställs inför, varigenom vi också kan jämföra systemens
struktur på ett övergripande plan.”

Vi inledde arbetet med att konstruera en konverteringstabell mellan UDK och SAB.
Detta gjorde vi i stort sett förutsättningslöst, då det inte finns mycket skrivet i ämnet.
Genom denna praktiska konverteringsövning och därefter genom att studera den resulte-
rande konverteringstabellen kunde vi besvara frågorna vi ställde oss inledningsvis. Den
första frågan löd:

• Hur fördelar sig de ämnen som UDK-talen inom en avdelning uttrycker över de oli-
ka avdelningarna i SAB, och hur kan spridningen förklaras?”.

Likt Connaway och Sievert (1996) förväntade vi oss att finna att våra undersökta klassi-
fikationssystems huvudavdelningar inte var direkt jämförbara, och med denna fråge-
ställning ville vi undersöka om vi kunde se att UDK:s huvudavdelningar spred sig över
fler av SAB-systemets avdelningar än vad man kan förvänta sig på grund av detta sy-
stems mer än dubbelt så många huvudavdelningar jämfört med UDK. Vi fann att hu-
vuddelen av spridningen oftast kunde härledas till att UDK har färre huvudavdelningar,
men att de flesta av UDK:s huvudavdelningar ändå spred sig till betydligt fler huvudav-
delningar i SAB än vi hade väntat oss. Detta noterade vi särskilt på de båda huvudav-
delningarna 0 och 3 i UDK som vi valde att konvertera i sin helhet (det vill säga alla tal
som finns med i den svenska Internet-versionen). Här hade det varit intressant att se hur
våra resultat hade förändrats om vi hade haft tid att konvertera även resten av UDK på
samma detaljnivå. Vi har dock även bland de huvudavdelningar som vi har konverterat
översiktligt funnit exempel på spridningar större än vad man kan förvänta sig när man
betraktar beskrivningen på den högsta nivån (ett ensiffrigt UDK-tal). Strukturskillna-
derna är således mer komplexa än det enkla faktum att SAB har fler huvudavdelningar.
Exempel på detta nämnde vi i analysavsnittet, så som att vissa ämnen hålls samman i
UDK men delas upp i SAB (till exempel militärhistoria och arkitektur). Att i detalj
analysera hur olika ämnesområden hålls ihop i de båda klassifikationssystemen vore ett
uppsatsämne i sig, och det har också gjorts flertalet gånger vilket vi gav exempel på i
kunskapsöversikten, kapitel 3.3. Vårt syfte har heller inte i huvudsak varit att gå in på
enskildheter, utan att på ett övergripande sätt redovisa hur spridningen ser ut.

Vi såg också att två huvudavdelningar i UDK inte spreds alls i SAB, det vill säga att
alla de ingående ämnena även i SAB återfinns inom en och samma huvudavdelning.
Dessa var avdelning 1 i UDK som motsvarar D i SAB, och på samma sätt motsvaras
avdelning 2 i UDK av C i SAB. Vi ser detta som ett tecken på att de ämnen som klassi-
ficeras på dessa avdelningar (till exempel religion, filosofi och psykologi) är relativt
okomplicerade ur klassifikationssynpunkt, och vi finner det naturligt att två klassifika-
tionssystem med liknande kulturell bakgrund har ungefär samma syn på hur de skall
indelas.

Vi noterade också att klassifikationssigna från var och en av SAB:s huvudavdelningar
förekom som konvertering av tal från i huvudsak en huvudavdelning i UDK. Ett un-
dantag är avdelning P som har mer än fem procent av konverteringskoderna för både
avdelning 0, 6 och 7 i UDK. Även Q kommer över denna femprocentsgräns för två hu-
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vudavdelningar i UDK, nämligen 3 och 6. Slutligen observerade vi att fyra huvudavdel-
ningar i SAB inte har mer än fem procent av konverteringskoderna för någon av UDK:s
huvudavdelningar. Dessa är M, X, Y och Ä. I fallet Ä är detta inget märkligt, då avdel-
ning Ä i SAB endast består av en kort förklaring som anger att tidningar klassificeras på
Ä direkt följd av landsbokstäver från avdelning N vilket gör Ä till SAB:s i särklass
minsta huvudavdelning. I UDK finns dessutom ingen avdelning för tidningar, utan des-
sa klassificeras med ett formtillägg. Ä förekommer för övrigt inte alls i vår konverte-
ringstabell, och inte heller Y. Situationen är här snarlik den för tidningar. Det finns ing-
en specifik avdelning för musikinspelningar i UDK, utan dessa klassificeras på musik,
med ett formtillägg som anger att det rör sig om musikinspelningar. Detta innebär att vi
hade fått med koder för musikinspelningar i konverteringstabellen om vi hade konverte-
rat från SAB till UDK, och det är också ett exempel på att UDK är mer facetterat än
SAB. I fallet X ”Musikalier” har vi en enda förekomst i vår konverteringstabell där
UDK-talet 78.089 ”Publicerade musikverk” översätts med just X. Den ringa representa-
tionen är här dels ett resultat av att vi har konverterat UDK:s huvudavdelning 7 endast
översiktligt, och dels att vår konverteringstabell inte gör anspråk på att vara fullständigt
enumerativ. Vi räknar med andra ord inte upp möjliga ämnen som inte står i huvudta-
bellerna. Genom syntes med speciella tillägg har dock UDK lika goda möjligheter att
klassificera musikalier som SAB.

• Vad får det för resultat om vi tillämpar teorier om ekvivalensnivåer från lexikografi
och flerspråkig tesauruskonstruktion på vår konverteringstabell? Hur ser fördelning-
en mellan olika ekvivalensnivåer ut i vår och andras undersökningar?

Svensén (1987) talar om förekomsten av tre olika ekvivalensnivåer när man överför
termer från ett språk till ett annat vid konstruktion av ordböcker medan Aitchison,
Gilchrist och Bawden (2000) nämner fem typer av ekvivalensrelationer i samband med
flerspråkiga tesaurusar. Inspirerade av dessa båda synsätt ställde vi upp tre olika typer
av ekvivalens mellan UDK-tal och SAB-koder i vår konverteringstabell.

Typ I - Ett UDK-tal motsvaras av en SAB-kod
Typ II - Ett UDK-tal motsvaras av två eller flera SAB-koder
Typ III - Ett UDK-tal har ingen klar motsvarighet i SAB

Vi tycker att det hade varit intressant att i ett konverteringssammanhang genomföra en
analys av Aitchison, Gilchrist och Bawdens samtliga fem typer av ekvivalensrelationer,
men med vårt empiriska materials omfattning (en konverteringstabell på 39 sidor) i re-
lation till den tid vi haft till vårt förfogande och våra för ändamålet kanske otillräckliga
kunskaper i lingvistik har det inte låtit sig göras. En sådan analys skulle till exempel
kräva att man för varje förekomst av en ensam SAB-kod som konvertering av ett UDK-
tal fastställde om det motsvarar vad Aitchison, Gilchrist och Bawden benämner som
exakt ekvivalens eller inexakt ekvivalens. För att särskilja mellan dessa båda typer
skulle vi behöva hålla isär de fall när två klassifikationssigna från de olika systemen
verkligen är helt likvärdiga (exakt ekvivalens), och de fall där vi valt att behandla två
signa som likvärdiga trots att de inte betecknar exakt samma ämne (inexakt ekvivalens).
Vi tycker ändå att våra tre typer av ekvivalensrelationer, inordnade efter fallande grad
av ekvivalens, kan säga tillräckligt mycket för våra syften om hur lika varandra de båda
klassifikationssystemen är.
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När Scibor och Tomasik-Beck (1994) konverterade mellan UDK och PTC uppmätte de
71,3% full ekvivalens, 26,5% partiell ekvivalens och 2,3% nollekvivalens. Meo-Evoli
och Negrini (1999) uppmätte i sin tur att 37% av relationerna UDK och ICS var av ty-
pen corresponds to vilket motsvarar full ekvivalens i Scibor och Tomasik-Becks termi-
nologi. Resten av de ekvivalensrelationer Meo-Evoli och Negrini använder bedömer vi
inte vara jämförbara med varken de som används i vår eller Scibor och Tomasik-Becks
modell.

Vi fann att vår analysmodell gav liknande resultat för vår egen konverteringstabell och
för Bodil Gustavssons (2000) konverteringstabell mellan DDC och SAB. För de flesta
av DDC:s och UDK:s huvudavdelningar får vi resultatet att runt 70% av ekvivalensre-
lationerna med SAB är av typ I, och även relationerna av typ II och III förekommer of-
tast i ungefär lika stor utsträckning i de båda konverteringstabellerna. Då UDK bygger
på DDC och de båda systemen i sina huvudtabeller fortfarande ligger nära varandra, och
därför också borde förhålla sig på ungefär samma sätt till ett tredje system, finner vi
detta vara ett rimligt resultat av jämförelsen. Vi finner också att våra procenttal är gans-
ka lika de Scibor och Tomasik-Beck redovisar för sin jämförelse mellan UDK och PTC
(se ovan). Här får vi dock komma ihåg att olika modeller används. Vår ekvivalensnivå
av typ I motsvarar inte till fullo vad de kallar full ekvivalens. Scibor och Tomasik-Beck
nämner två huvudorsaker till den höga graden av ekvivalens mellan UDK och PTC.
Dels menar de att UDK har ett ”exceptionally rich vocabulary” (1994, s. 211) och dels
att PTC och UDK har liknande struktur. Båda är hierarkiska, disciplinorienterade sy-
stem. En viktig skillnad mellan vår och Scibor och Tomasik-Becks undersökningar är
dock att i deras fall var UDK målspråk, vilket innebär att om vi ville göra en god jämfö-
relse av de båda undersökningarnas resultat i stället skulle konvertera från SAB till
UDK. Vad vi ändå kan konstatera är att också våra resultat visar på en hög nivå av ek-
vivalens, och att detta skulle peka på att även UDK och SAB har stora strukturella lik-
heter. Möjligen hade vi fått en något högre förekomst av ekvivalens av typ III om vårt
urval av UDK-tal varit större.

• Vilka problem vållar systemens strukturskillnader för upprättandet av konverte-
ringstabellen, och vilka andra problem innebär konverteringen?

I kapitel 7.3 ägnade vi ganska mycket utrymme åt att belysa skillnader i systemen på
detaljnivå. Vi fann, som väntat, att UDK var betydligt mer finindelat vilket vi återkom-
mer till. Tidigare undersökningar har gett samma resultat. Så fann till exempel Petters-
son (2002) att UDK har 98 genrebeteckningar medan SAB endast har elva. Det är också
i tilläggstabellerna, där bland mycket annat dessa genrebeteckningar finns, som vi har
tvingats utelämna flest UDK-tal på grund av att ingen motsvarighet finns i SAB, eller
att motsvarande klassifikation i SAB inte är ett allmänt tilläggstal. Generellt kan vi där-
för säga att tilläggstabellerna är mer problematiska att konvertera än huvudtabellerna.
Både SAB och UDK är i hög grad enumerativa, men med allt större inslag av facetter. I
de allmänna tilläggstabellerna liksom bland de speciella tillägg som finns inskrivna i
huvudtabellerna märker vi emellertid att det i UDK finns många exempel på facetter
som helt saknas i SAB. Ett exempel på detta är att UDK har allmänna tilläggstal för
material vilket helt saknas i SAB. Då tilläggstalen i UDK genom användandet av speci-
altecken (bindestreck i fallet material) alltid är lätt identifierbara minskar inte detta an-
vändbarheten av vår konverteringstabell nämnvärt. Tilläggstalen används inte självstän-
digt i någon större utsträckning, vilket gör att det för en titel klassificerad enligt UDK i
de allra flesta fall finns ett konverterbart huvudtal. Saknas motsvarande tillägg i SAB
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får man nöja sig med en mindre detaljerad klassificering i detta system. Som exempel
kan nämnas att ett dokument om att bygga trähus, i UDK klassificerat 69-035.3 inte kan
klassificeras mer detaljerat än Ppb ”Husbyggnad” i SAB.

Även om bruket av tillägg skiljer sig åt mellan systemen finns det också likheter. Vi
fann exempelvis att UDK och SAB klassificerar språken på vilka dokument är skrivna
på ett likartat sätt, till och med användandet av likhetstecken för att markera att det är ett
språktillägg är likadant. Vi noterade dock att det i UDK finns koder för språkfamiljer
som saknar motsvarighet i SAB, till exempel =134 ”Ibero-romanska språk”. Eftersom vi
förmodligen kan utgå från att man aldrig kommer att behöva ange på en bokrygg att
boken är skriven på ibero-romanska språk, eller för den delen på språk av någon annan
familj som finns i UDK:s tilläggstabell för språk valde vi bort dessa koder ur konverte-
ringstabellen även då det fanns en motsvarande kod i SAB. På detta sätt har vi dels
kommit runt problemet med att översätta en kod som saknar direkt motsvarighet i SAB,
och dels sett till den praktiska nyttan av konverteringstabellen genom att i så stor ut-
sträckning som möjligt ta med endast UDK-tal som används praktiskt (detta innebär
dock bara att vi valt bort UDK-tal som vi bedömer ha en starkt begränsad praktisk an-
vändning, och inte att vi försökt belägga varje enskilt UDK-tal genom att återvinna litte-
ratur klassificerad på den). Av samma skäl har vi, vilket vi också angett i våra avgräns-
ningar, i de allra flesta fall avstått från att översätta sveprubriker i UDK då dessa när-
mast är avsedda att göra systemet mer överskådligt.

Det förmodligen mest väntade problemet med att konvertera från UDK till SAB har sin
grund i att UDK har ett betydligt större omfång, ungefär det dubbla. Detta leder till att
man i många fall inte kan klassificera lika specifikt i SAB som i UDK (till exempel vi-
sade Schipper och Östs (1998) undersökning att UDK är betydligt mer finindelat i sin
behandling av religion). Detta leder till att man ofta får hänvisa till samma SAB-kod
från många olika UDK-tal. Maniez (1997) betonar också detta problem när han sam-
manfattar svårigheterna med att upprätta konverteringstabeller.

Ett av de största problemen vid konverteringsarbetet var annars att undvika subjektivitet
vid val mellan olika möjliga översättningar av koder. Som en lösning på detta problem
framhöll Hansson (2003) att man som konstruktör av en konverteringstabell själv in-
hämtar så goda ämneskunskaper som möjligt, inom så många ämnen som möjligt. I ide-
alfallet bör man också rådgöra med ämnesexperter, och god egen erfarenhet av klassifi-
kation är också önskvärd. Här föreligger som vi ser det de kanske största invändningar-
na mot vår egen metod. Dels har vi ganska liten egen erfarenhet av klassifikation, och
dels har vi av tidsskäl inte heller haft möjlighet att dra nytta av andras expertis. Vi får
dock komma ihåg att vårt syfte aldrig har varit att göra en fullständig och helt felfri
konverteringstabell mellan UDK och SAB, utan att öva oss i konvertering och ta reda på
vilka svårigheter sådan verksamhet innebär. Oavsett hur stora ansträngningar man gör
för att komma undan den här subjektiviteten är och förblir klassifikation och konverte-
ring sysslor där individens, det vill säga konverterarens eller klassifikatörens, inverkan
aldrig helt kan elimineras så länge man inte i stället använder sig av automatiska sy-
stem. Det senare skulle emellertid bli en helt annan undersökning och har inte alls tagits
hänsyn till i föreliggande uppsats.
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9. Avslutning
Som vi nämnde redan i inledningen ser vi ett behov av att föra olika klassifikationssy-
stem närmare varandra genom att konstruera konverteringstabeller dem emellan. An-
dersson och Møller (2001) pekade i sin undersökning på att de elva största forsknings-
biblioteken i Danmark använde minst nio olika klassifikationssystem, däribland både
UDK och SAB varför en konverteringstabell mellan dessa båda system skulle kunna
komma till användning också i Danmark och inte bara i Sverige. Även i Sverige an-
vänds både UDK och SAB vid olika forskningsbibliotek, men hur spridningen mellan
olika klassifikationssystem ser ut i övrigt har vi inte undersökt. En konverteringstabell
som utgår från SAB och konverterar till UDK kunde också vara av intresse. En sådan
skulle med relativt enkla medel kunna konstrueras maskinellt med utgångspunkt i vår
konverteringstabell.

Då konvertering mellan olika klassifikationssystem är ett relativt outforskat område
inom biblioteks- och informationsvetenskapen finns det mycket kvar att göra för framti-
da forskning. Likt Nöther (1994a) ser vi möjligheten att konverteringstabeller som vår
kan komma till användning då man vill integrera flera bibliotekskataloger med va r-
andra. Det skulle dock kräva en utvidgning av vår tabell till åtminstone hela omfånget
av den svenska Internet-versionen av UDK, vilket också är ett möjligt framtida projekt,
för oss själva eller andra.

Vi har funnit att olika analysmodeller används för att studera hur pass lika eller olika
diverse klassifikationssystem egentligen är. Med ledning av en del av dessa modeller
konstruerade vi en egen syntes. Ett ytterligare mål för framtida forskning borde vara att
finna en analysmodell av ekvivalensrelationer som skulle vara mera lämplig än andra
för att studera denna fråga. På så sätt skulle man i framtiden på ett lättare sätt kunna
mäta vetenskapligt hur nära varandra olika klassifikationssystem egentligen står. Kan-
ske är dock detta en något utopisk önskan att forskarvärlden skulle nå en sådan konsen-
sus.

Slutligen kan vi konstatera i likhet med Maniez (1997) att konstruerandet av konverte-
ringstabeller är en mödosam process. Det har varit ett krävande men samtidigt mycket
givande arbete. Frågan kvarstår dock om den praktiska nyttan av konverteringstabeller
står i proportion till kostnaden, men detta lämnar vi åt andra att ta ställning till.
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10. Sammanfattning
Syftet med den här uppsatsen har två delar. Dels syftar vår studie till att ge oss praktisk
övning i att konvertera klassifikationssigna från ett klassifikationssystem till ett annat,
och dels att undersöka vilka problem vi då ställs inför, varigenom vi också kan jämföra
systemens struktur på ett övergripande plan.

De frågeställningar vi har utgått från är:

• Hur fördelar sig de ämnen som UDK-talen inom en avdelning uttrycker över de oli-
ka avdelningarna i SAB, och hur kan spridningen förklaras?

• Vad får det för resultat om vi tillämpar teorier om ekvivalensnivåer från lexikografi
och flerspråkig tesauruskonstruktion på vår konverteringstabell? Hur ser fördelning-
en mellan olika ekvivalensnivåer ut i vår och andras undersökningar?

• Vilka problem vållar systemens strukturskillnader för upprättandet av konverte-
ringstabellen, och vilka andra problem innebär konverteringen?

Vi inleder uppsatsen med att redogöra för olika typer av klassifikationssystem. Därefter
förklarar vi termerna konkordans och konverteringstabell och går därefter in på hur
konverteringsarbete har bedrivits tidigare i Sverige. Särskilt lägger vi vikt vid konverte-
ringstabellen från år 2000 mellan DDC och SAB. Sedan redogör vi för grundstrukturen
i UDK och SAB och berättar även kortfattat om systemens historia.

Kapitel tre är en uppställning över det rådande kunskapsläget gällande vårt forsknings-
område. Vi inleder detta med att ta upp två studier som jämfört olika klassifikationssy-
stem. Sedan redovisar vi forskningsläget vad beträffar konvertering. På detta följer spe-
cifika jämförelser som har gjorts mellan UDK och SAB.

Uppsatsens fjärde kapitel redovisar våra teoretiska utgångspunkter. Vi har hämtat dessa
dels från lexikografin och dels från flerspråkig tesauruskonstruktion. Det vi specifikt har
valt att tillämpa i vår undersökning är ekvivalensrelationer mellan termer, som under-
söks inom båda forskningsfälten.

Därefter beskriver vi i det femte kapitlet den metod vi har valt att arbeta efter, både
gällande konstruktionen av själva konverteringstabellen och analysen av densamma.
Den senare består i att vi dels statistiskt undersöker spridningen av var och en av UDK:s
nio huvudavdelningar över de 25 huvudavdelningarna i SAB, och dels en analys av ek-
vivalensnivåer där vi inspirerats av våra teoretiska utgångspunkter. De ekvivalensnivåer
vi undersöker förekomsten av är:

Typ I - Ett UDK-tal motsvaras av en SAB-kod
Typ II - Ett UDK-tal motsvaras av två eller flera SAB-koder
Typ III - Ett UDK-tal har ingen klar motsvarighet i SAB

Sist i metodkapitlet redogör vi för eventuella brister i vår valda metod, och alternativa
tillvägagångssätt för att uppfylla vårt syfte.

Därefter följer i uppsatsens sjätte kapitel våra resultat gällande spridning och ekviva-
lensrelationer. Dessa redovisas i tabell- och diagramform.
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Det sjunde kapitlet ägnas åt analys av resultaten. Det första delkapitlet ägnas åt analys
av spridningen, nästa åt ekvivalensrelationerna och slutligen gör vi en systematisk jäm-
förelse mellan UDK och SAB där vi särskilt pekar på sådana skillnader och likheter
mellan systemen som är av betydelse vid konverteringen.

Kapitel åtta utgörs av diskussion och slutsatser. Angående spridningen finner vi här att
de flesta huvudavdelningarna i UDK sprids över fler huvudavdelningar i SAB än vad
man kan förvänta sig enbart utifrån att UDK har knappt hälften så många huvudavdel-
ningar. Rent statistiskt borde det krävas drygt två huvudavdelningar i SAB för var och
en av UDK:s huvudavdelningar. De båda avdelningar vi har valt att detaljgranska, av-
delning 0 och 3 i UDK, visar sig vara de som sprider sig över flest huvudavdelningar i
SAB, sexton respektive sjutton stycken. Vi finner dock att för samtliga av UDK:s hu-
vudavdelningar gäller att majoriteten av konverteringskoderna härrör från mellan 1-4 av
SAB:s huvudavdelningar (olika beroende på vilken huvudavdelning i UDK som avses).
Vi finner också att varje huvudavdelning i SAB mycket sällan har hög representation
för mer än en av UDK:s huvudavdelningar. Vad beträffar ekvivalensrelationerna finner
vi att för både vår egen och Bodil Gustavssons konverteringstabell är ekvivalens av typ
I vanligast med cirka 70 %, följd av typ II och III, vilket borde betyda att dels UDK och
SAB är ekvivalenta i hög grad, och dels att detsamma gäller för UDK och DDC då de
förhåller sig på ett likartat sätt till SAB. Det senare är kanske ett mer förväntat resultat
då UDK har sitt ursprung i DDC. Sist i diskussionskapitlet sammanfattar vi skillnader
mellan systemen som gett upphov till särskilda problem vid konverteringen dem emel-
lan. Till stor del har dessa sin upprinnelse i att UDK dels är mer facetterat än SAB, och
dels mer finindelat.

Uppsatsens nionde kapitel består av avslutande anmärkningar och pekar på den praktis-
ka nyttan av vår studie, och blickar också framåt och ger förslag till framtida forskning.



50

Förkortningslista
BS - British Standard
CDIL - Concordance Dictionary of Indexing Languages
DDC - Dewey Decimal Classification
ICC - Information Coding Classification
ICS - International Classification for Standards
ISO  - Internationella standardiseringsorganisationen
MRF - Master Reference File
PTC - Polish Thematic Classification
SAB - Klassifikationssystem för svenska bibliotek (utgivet av Sveriges Allmänna Bibli-
oteksförening)
UDK - Universella Decimalklassifikationen
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Bilaga 1. Konverteringstabell mellan UDK och SAB

Förord

Denna konverteringstabell är utarbetad som en övning i konvertering och gör inga an-
språk på att vara fullständig eller felfri. Som alla andra klassifikationshjälpmedel bör
den användas med omdöme, och man bör därför vid klassifikation konsultera även
SAB-systemet.

Teckenförklaring

* Anger att vi rättat ett korrekturfel i UDK-
beskrivningen, eller att vi konstruerat be-
skrivningen själva där vi i sällsynta fall
konverterar sammansatta UDK-ämnen som
inte finns utskrivna i den svenska Internet-
versionen. Normalt sätt är beskrivningarna
ordagrant återgivna så som de står i denna
UDK-upplaga.

+ Står för att ett UDK-tal konverteras av ett
SAB-signa och alla dess underavdelningar.
Ex: H+ som konvertering av UDK-talet
087

resp. avd. Anger att det inte finns någon eller några
SAB-koder som klart motsvarar ett givet
UDK-tal.

-- Används på samma sätt som i SAB-
systemet för att ange ett intervall av klassi-
fikationskoder, en så kallad sveprubrik.
Tillämplig konverteringskod finns således i
detta intervall, men kan inte preciseras
tydligare då ämnet är brett.
Ex: Ab.01--Ab.091 Indelning av bibliotek
efter verksamhet

[] Används på samma sätt som i SAB-
systemet för att ange dubbelklassificering.

.
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Tilläggstal

Språk
UDK SAB UDK-beskrivning
=111 =e Engelska
=112.2 =f Tyska
=112.5 =g Holländska
=112.6 =gp Afrikaans
=113.3 =dc Isländska
=113.4 =da Danska
=113.5 =db Norska
=113.6 =c Svenska

=124 =oc Latin

=131.1 =i Italienska
=133.1 =j Franska
=134.1 =ku Katalanska
=134.2 =k Spanska
=134.3 =l Portugisiska
=134.4 =lt Galiciska
=135.1 =hb Rumänska

=14 =oa Grekiska

=15 =n Keltiska

=161.1 =ma Ryska
=161.2 =mb Ukrainska
=161.3 =mbt Vitryska
=162.1 =mc Polska
=162.3 =md Tjeckiska
=162.4 =me Slovakiska
=162.5 =met Sorbiska
=163.2 =mh Bulgariska
=163.3 =mj Makedonska
=163.4 =mf Serbokroatiska
=163.41 =mfa Serbiska
=163.42 =mfb Kroatiska
=163.6 =mg Slovenska

=172 =mka Litauiska
=174 =mkb Lettiska

=18 =rf Albanska

=19 =rb Armeniska

=211 =pa Sanskrit
=214.21 =pda Hindi
=214.22 =pdb Urdu
=214.25 =pde Gujarati
=214.27 =pdf Panjabi
=214.32 =pdc Bengali (Bangla)
=214.43 =pdj Nepali
=214.58 =pr Romani
=214.61 =pdk Singalesiska
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=22 =q Iranska språk
=222.1 =qca Persiska
=222.3 =qcg Baluchi
=222.5 =qcc Kurdiska

=361 =xf Baskiska

=411.112 =sesmu Assyriska
=411.16 =sd Hebreiska
=411.17 =se Arameiska
=411.172.3 =ses Syriak
=411.21 =sg Arabiska
=411.41 =sie Amhariska
=411.45 =sic Tigrinja
=412 =tab Koptiska

=45 =xpa Khoisanspråk

=511.111 =ub Finska
=511.112 =ud Karelska
=511.113 =uc Estniska
=511.12 =ue Samiska
=511.141 =uk Ungerska
=512.161 =utt Turkiska
=512.162 =uta Azerbadzjanska

=521 =xj Japanska

=531 =xk Koreanska

=56 =xqa Aleutiska språk (Eskimå-språk)

=581.11 =va Kinesiska
=581.12 =va.04 Kantonesiska
=581.171 =va.04 Taiwanesiska
=582.334 =vba Thailändska

=612.4 =vdaa Kambodjanska
=612.91 =vea Vietnamesiska

=621.258 =xrbc Malajiska

=622.82 =xrd Polynesiska språk

=713 =xra Papuaspråk

=72 =xrf Australiska språk

=873.121 =xqcq Aymara
=873.122 =xqcq Quechua

Form
UDK SAB UDK-beskrivning
(0.032) /H Handskrivna dokument
(0.034) /D Datorläsliga dokument

(02.032) /H Handskrivna böcker
(02.034) /DB Datorläsliga böcker
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(02.053.2) ,u Barnböcker
,uf
,ug

(038) (x) Ordböcker

(05) (p) Periodiska dokument

(075) ,y Läroböcker

(08) (s) Samlingsverk
(083) (t)1 Formulär. Tabeller. Nomenklatur. Listor
(084.122) /V Filmer
(084.14) /V Magnetiskt kopierade bilder. Video
(084.3) /K2 Kartor. Planritningar
(084.4) (ya) Kartböcker. Atlas
(084.5) /BP Planscher. Affischer
(086.7) /L Audiodokument. Ljudupptagningar
(086.72) /LG Grammofonskivor
(086.74) /LK, /LS Ljudband
(086.76) /LC Optisk ljudinspelning. CD
(086.82) /VG Videodisk
(086.84) /VK Videoband (magnetiska)
(086.86) /VG Videoinspelning (optisk)

(091) :k Historisk presentation i strikt mening
(093.2) (u)3 Officiella källor. Urkunder. Akter
(094) :oe4 Juridiska källor. Juridiska dokument

Huvudtabeller
UDK SAB UDK-beskrivning
0 B, Aa, Ab Allmänt. Bibliografi. Biblioteksväsen
00 Ddc, Bf Allmänna grunder för vetenskap och kultur
001 Ddc Vetenskap och kunskap i allmänhet
001.1 Ddc Vetenskapens begrepp
001.18 Ddc Vetenskapens framtid. Prognoser
001.6 Ddc Vetenskapliga lagar
001.2 Bfa Relationer mellan olika vetenskaper
001.3 Ddc Vetenskapens värde, betydelse, nytta
001.4 F.043 Vetenskapligt fackspråk. Terminologi
001.5 Ddc Vetenskapliga teorier, hypoteser och system
001.8 Dd Allmän metodik
001.89 Bf Vetenskapens och forskningens organisation.

Forskningspolitik
001.92 Bfa Spridning av faktiskt vetande. Popularisering av

vetenskapen
002 Aa Dokumentation
002.6 Ab Dokumentationscentraler
003 Af Skrift. Skrivtecken
003.2 Af Olika skriftarter
003.3 Afa Olika skriftsystem
003.32 Afa Ideografiska skriftsystem
003.33 Afa Alfabetisk skrift

                                                                
1 Notera att (t) är smalare än (083) och i huvudsak betecknar matematiska och kronologiska tabeller
2 Även här har tillägget i SAB en smalare betydelse och betecknar endast kartor. För planritningar finns
inget allmänt tillägg.
3 Används mycket restriktivt i SAB
4 Kan tillämpas på många avdelningar, dock inte alla.
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003.34 Afaa Europeiska skriftformer
003.344 Afaa Latinsk skrift
003.345 Fbr Runskrift
003.349 Afaa Kyrillisk skrift
003.35 Afa5 Siffersystem
003.5 Aeb Skrivmaterial. Skrivdon
003.6 resp. avd.6 Andra slag av grafisk återgivning
003.62 Bra Beteckningar. Notationer. Symboler
003.63 Ta, Ny, resp. avd. Diagram. Kartogram. Scheman
003.64 Ib, F Monogram. Anagram. Signaturer
004 Pua Datavetenskap och datateknik
004.01 Puba Dokumentation
004.02 Pubb Problemlösningsmetoder
004.031.2 resp. avd. Offline
004.031.4 resp. avd. Online
004.032.22 resp. avd. Seriellt
004.032.24 resp. avd. Parallellt
004.032.32 resp. avd. Synkront
004.032.34 resp. avd. Asynkront
004.056.3 Puag Backup
004.056.53 Pubds Säkerhet mot intrång
004.057.4 Pucba Protokoll
004.057.6 Pubb Konvertering
004.08 Puag Datamedia
004.083.72 Puag Hårddisk
004.085 Puag Optiskt media
004.087 Puag Elektroniskt media
004.2 Pua Dataarkitektur
004.25 Puag Dataminne. Cacheminne
004.3 Pua Hårdvara
004.4 Pub--Puh Mjukvara
004.43 Pubb Programmeringsspråk
004.439 Pucbb Markeringspråk. Koder för taggar.
004.5 Pu:do Människa-dator interaktion
004.55 Puf Hypermedia. Hypertext
004.6 Pub Data
004.7 Puc Datakommunikation. Datanätverk
004.8 Pud Artificiell intelligens
006 Qbb Standardisering. Normer
006.01 Qbb:d Teori. Principer
006.1 Qbb Standardiseringsverksamhet i allmänhet
006.3/.8 Qbb Normer av olika typ
006.3 Qbb Standarder allmänt
006.322 Qbb Standarder utfärdade av världsinstitutioner
006.35 Qbb Standarder i egentlig bemärkelse
006.44 resp. avd. Normer giltiga inom ett visst fackområde
006.44:621.3 Pc Elektrotekniska normer
006.78 Qbb Dimensionsnormer
006.82 P.01 Materialnormer
006.83 resp. avd. Kvalitetsnormer
006.88 resp. avd. Säkerhetsnormer
006.9 Tf, Uaf Standardisering av vikt, mått och tidmätning
006.915.1 Tf Metriska system
006.915.2 Tf7 Nationella måttsystem.
007 Qbac, Pbad, Br Verksamhet och organisation. Kommunikations- och

regleringsteori i allmänhet. Cybernetik

                                                                
5 Det saknas en specifik avdelning för talsystem.
6 Se 003.62-64.
7 Ett problem här är att avdelningen kan landsindelas i UDK, medan Tf Mått, mål och vikt inte kan det.
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007.52 Pbad Automater. Robotar
008 M, Bfk Civilisation. Kultur. Framsteg
009 Bfah Humanistiska vetenskaper i allmänhet

01 Aa Bibliografi. Kataloger. Bokförteckningar
011 Aa Allmänna internationella bibliografier.

Universalbibliografie r
012 Aalz8, Aa:bf Bibliografier över verk av särskilda författare eller

institution
013 Aaa--Aay Kollektiva bibliografier. Samlar verk av en särskild

författargrupp, yrkesgrupp.
014 Aa9 Bibliografier över verk av bestämd karaktär
014.1 Aa.014 Bibliografier över anonyma verk
014.3 Aa.04 Innehållsförteckningar över periodika
015 Aa-c--Aa-s, Bibliografier över verk från ett visst land.

Aa-c.01--Aa-s.01 Nationalbibliografier
016 Aaa--Aay Ämnesbibliografier. Fackbibliografier
016:01 Aaaa Ämnesbibliografier: Bibliografi. Kataloger.

Bokförteckningar
016:02 Aaa Ämnesbibliografier: Biblioteksväsen
016:1 Aad Ämnesbibliografier: Filosofi. Psykologi. Etik
016:2 Aac Ämnesbibliografier: Religion. Teologi
016:3 Aao Ämnesbibliografier: Samhällsvetenskaperna
016:330 Aaq Ämnesbibliografier: Ekonomi i allmänhet
016:355 Aas Ämnesbibliografier: Militärvetenskap i allmänhet
016:37 Aae Ämnesbibliografier: Undervisning
016:39 Aam Ämnesbibliografier: Etnografi. Seder och bruk. Folklore
016:51 Aat Ämnesbibliografier: Matematik
016:5 Aat, Aau Ämnesbibliografier: Matematik. Naturvetenskap
016:61 Aav Ämnesbibliografier: Medicin
016:62 Aap Ämnesbibliografier: Ingenjörsvetenskaper. Teknik
016:78.089 Aax Ämnesbibliografier: Publicerade musikverk
016:78(086.7) Aay Ämnesbibliografier: Musik. Ljudupptagningar
016:79 Aar Ämnesbibliografier: Underhållning. Spel. Sport
016:81 Aaf Ämnesbibliografier: Lingvistik
016:82 Aag Ämnesbibliografier: Litteraturvetenskap
016:821 Aah Ämnesbibliografier: De enskilda språkens litteratur10

016:902 Aaj Ämnesbibliografier: Arkeologi
016:93/94 Aak Ämnesbibliografier: Historia
016:91 Aan Ämnesbibliografier: Geografi
016:929 Aal Ämnesbibliografier: Biografier
017 Aa Kataloger i allmänhet
017.1 Aa, Abd Offentliga biblioteks kataloger
017.2 Aa, Abd.08 Privatbiblioteks kataloger
017.4 Ad Förlagskataloger. Bokhandelskataloger
017.43 Ad Antikvariatskataloger
018 Aa Alfabetiska kataloger. Namnkataloger.

Ämnesordskataloger
019 Aa Ordbokskataloger. Blandade kataloger.

02 Ab Biblioteksväsen
021 Abb Uppgift, nytta, ande och utveckling av bibliotek
022 Abcb, Abcbb Bibliotekslokaler. Biblioteksinredning
023 Abca Biblioteksadministration
023.1 Abca Biblioteksstadgar, reglementen
023.5 Abcc Bibliotekspersonal

                                                                
8 Efternamnet läggs till efter z
9 Här används särskilda tillägg .01-.099
10 SAB-koden innebär endast litteratur från de särskilda språken.



60

024 Abf Utnyttjande av biblioteket
024.01 Abf Reglementen
024.1 Abf Villkor för tillträde
024.3 Abf Öppethållande
024.5 Abfb Referensutnyttjande
024.6 Abfa Hemlån
024.8 Abd Bokskador. Bokförluster
024.8:62-759.8 Abcbb Stöldskydd
025 Aba Biblioteksteknik
025.1 Abca Administration
025.11 Abcd Ekonomi. Budget
025.17 Abe Behandling av speciella slag av litteratur
025.171 Abek Handskrifter
025.173 Abec Seriella publikationer
025.176 Abefa Kartor
025.177 Abem Audiovisuella medel
025.178 Abee Musik
025.2 Abda Förvärv
025.26 Abdad Dublettförvaltning. Bytesverksamhet
025.3 Abdb Katalogisering
025.31 Abdb Katalogiseringsregler
025.4 Abdc, Abdci Klassifikation. Indexering
025.4.01 Abdc:d Klassifikationsprinciper
025.4.03 Abfba Sökteknik
025.4.05 Abfba Indexerings- och återvinningsspråk, generella
025.4.06 Abfba Indexerings- och återvinningsspråk för speciella ämnen
025.43 Abdci Kontrollerade listor. Tesaurusar*
025.44/.47 Abdc Klassifikationssystem
025.44 Abdc Bokstavssystem
025.45 Abdc Decimalsystem
025.45DDC Abdc Dewey Decimalsystem
025.45UDK Abdc Universella decimalklassifikation
025.47 Abdc Blandade klassifikationssystem
025.47CC Abdc Colon Classification
025.48 Abdci [Abdc] Kombination tesaurus-klassifikation. Tesaurusfacett
025.49 Abdci, Abfba Andra indexerings- och återvinningssystem
025.5 Abfb Referensarbete
025.6 Abfa Utlåningssystem
025.7 Abdd Inbindning
025.8 Abdd Iordningsställande
025.85 Abdd Bokvård
026 Ab.03 Specialbibliotek
027 Ab.05 Allmänbibliotek som omfattar alla eller ett flertal

ämnesområden
027.02 Ab.01--Ab.091 Indelning av bibliotek efter verksamhet
027.021 Ab.01 Vetenskapliga bibliotek. Forskningsbibliotek
027.022 Ab.05 Folkbibliotek
027.08 Abf Indelning efter typ av service
027.081 Abfb Referensservice
027.082 Abfa Låneservice
027.1 Ab.08 Privatbibliotek
027.2 Ab.09, Ab.07 Bibliotek tillhörande lärda sällskap, akademier,

organisationer, företag etc.
027.3 Ab Avgiftsbelagda bibliotek
027.4 Ab Fria offentliga bibliotek finansierade av enskilda eller

organisationer
027.5 Ab.05 Allmänna bibliotek finansierade av stat eller ko mmun
027.52 Ab.05 Kommunala bibliotek. Folkbibliotek
027.53 Ab.05 Länsbibliotek. Lands- och stiftsbibliotek
027.54 Ab.01, Ab.091 Nationalbibliotek. Regeringsbibliotek
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027.6 Abf11 Bibliotek för speciella grupper användare
027.6-056.262 Abfs12 Bibliotek för synskadade
027.62 Ab.0913 Bibliotek efter ålder eller kön
027.625 Ab.051 Barnbibliotek. Ungdomsbibliotek
027.63 Abfi14 Bibliotek för etniska minoritetsgrupper
027.64 Ab.09 Bibliotek för yrkesgrupper
027.7 Ab.01, Ab.03 Högskole- och universitetsbibliotek
027.8 Ab.06 Skolbibliotek
027.9 Abcb Offentliga läsesalar, tidningsrum
028 Evk Läsning. Lästeknik. Läsrådgivning
028.02 Eaaca Läsningens psykologi
028.1 Evk Läsningsmetoder. Lästeknik
028.5 G:oa Ungdomens läsning. Läsvanor bland barn
028.6 Eab.02 Att lära ut läskonsten
028.7 Abfb Användning av referensverk
028.8 Evk Läsrådgivning

030 Ba:k, Aaba Allmänna encyklopedier och uppslagsverk. Klassificera
här verk om encyklopedier. Encyklopedierna själva på
(03)

050 Bd:k, Aabd Allmänna tidskrifter och publikationsserier. Klassificera
här verk om seriella publikationer. Seriella verk på
resp. underavdelning på (05)

06 Bk, Bf, Bg, Bh Sammanslutningar. Möten. Kongresser. Muséer.
Utställningar.

Bfa, Qz15 Företag. Forskningsinstitut16

06.01 resp. avd.17 Allmän karaktär. Grundande. Stadgar
06.012 resp. avd. Grundande
06.013 resp. avd. Stadgar
06.02 resp. avd. Medlemmar
06.03 resp. avd. Fonder. Tillgångar
06.04 resp. avd. Förvaltningsorgan
06.05 resp. avd. Verksamhet
06.053 resp. avd. Sammanträden
06.053.7 resp. avd. Protokoll
06.055 resp. avd. Publikationer rörande utförda arbeten
06.055.5 Qz18 Årsberättelser. Verksamhetsberättelser
06.06 resp. avd. Tävlingar. Utställningar. Prov
06.07 Iköh:bf Offentliga aktiviteter ordnade av föreningar
06.08 resp. avd. Personal
06.091 resp. avd. Historiska evenemang. Jubiléer
061 Bh 19 Olika slag av sammanslutningar. Utställningar
061.1 resp. avd. Officiella sammanslutningar
061.1EU Obk-ae Europeiska Unionen
061.2 resp. avd.20 Icke-officiella sammanslutningar. Allmännyttiga

sällskap och föreningar
061.213 resp. avd. Ungdomsorganisationer

                                                                
11 Biblioteken indelas inte efter användargrupp
12 Eg. service till läshandikappade
13 I den mån annan uppdelning görs i Sverige än den efterföljande Ab.051 Barnbibliotek.
14 Eg. service till invandrare och språkliga minoriteter
15 Med tillägg av företagsnamn i klartext.
16 Forskningsinstitut till resp. avdelning
17 På de avdelningar som anges vid 06. Gäller 06.01-091
18 Med tillägg av företagsnamn i klartext.
19 Sammanslutningar, se respektive ämne med tillägg av :bf
20 Tillägg av :bf kan tillämpas. Gäller 061.2 med underavdelningar (undantaget 06.055.5).
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061.22 Bf Organisationer för främjande av vetenskap och kultur
061.23 resp. avd. Organisationer med speciellt syfte eller

verksamhetsområde
061.231 resp. avd. Organisationer med professionellt syfte
061.234 resp. avd. Organisationer med ideologisk, filosofisk eller religiös

inriktning
061.235 Obq Humanitära organisationer
061.236 Bk Esoteriska, mer eller mindre hemliga rörelser
061.237 R:bf, G:bf Klubbar, sällskapsföreningar för rekreation, sport,

litteratur
061.3 resp. avd. Möten. Kongresser. Konferenser
061.4 Bh Icke-permanenta utställningar
061.41 Bh Världsutställningar
061.43 resp. avd. Fackutställningar. Fackmässor
061.46 Bh Vandringsutställningar
061.5 Qz21 Affärs- och industriföretag. Firmor
061.6 Bf22 Vetenskapliga och tekniska institutioner och tjänster
061.7 Iköh:bf Festligheter. Jubiléer. Mottagningar.

Artistframträdanden
069 Bg, Bh Muséer. Utställningar.
069(1-21) Bg-a--Bg-s Kommunala muséer
069(485-21) Bg-c Kommunala muséer i Sverige
069(1-4) Bg-a--Bg-s Riksmuséer
069(485-4) Bg-c 23 Svenska riksmuséer
069.01 Bg Museologi
069.013 Bg Offentliga muséer
069.017 Bg Privata muséer
069.02 resp. avd. Muséer indelade efter samlingarnas art
069.02:7 Iib Konstmuséer
069.1 Bg Ändamål. Nytta
069.2 Icdf Byggnader. Tekniska anordningar
069.3 Bg Inventarier
069.4 Bga Metoder för iordningsställande av utställningsföremål
069.5 Bg Samlingar. Utställningsföremål
069.538 resp. avd. Museikataloger. Utställningskataloger
069.6 Bg Administration
069.7 resp. avd. Publikationer från museér
069.8 resp. avd. Forskningsarbeten i muséer

070 Bt Tidningar. Tidningsväsen. Journalistik
070.1 Bt Äganderätt och kontroll
070.2 Bt Pressens betydelse. Relationer till andra yrken
070.3 Bt, Poac Förvaltning. Tryckning. Distribution
070.4 Bt Redaktionsarbete

08 Bb Polygrafer
081 Bb, H+ Samlade verk av en författare
082 Bb, H+ Samlade verk av flera författare.
084 (yb), (ya)24 Bildframställningar. Samlingar av illustrationer. Kartor
086 25 Samlingar av dokument av särskild form
087 H+ Publikationer för särskilda läsekretsar eller av speciellt

ursprung
087.5 H,u , H,uf , H,ug , G.092 Barnböcker. Ungdomsböcker. Sagoböcker.

                                                                
21 Med firmanamn i klartext.
22 Institutioner med speciella uppgifter, respektive avdelning med tillägg av :bf
23 Muséer med speciell inriktning klassificeras på resp. avd. i systemet, med geografisk indelning och
tillägg av :bf. Naturhistoriska riksmuséet klassificeras t.ex. U-c:bf Naturhistoriska riksmuséet.
24 Dessa används som tillägg på respektive avdelning, inte självständigt.
25 Klassificeras med formtillägg på respektive avdelning.
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087.6 H, G.093 Kiosklitteratur

09 Aea Handskrifter. Bokrariteter
090.1 Aet Bibliofili. Bibliomani
091 Aea Handskrifter
092 Aec Xylografiska böcker. Blockböcker
093 Aea.3 Inkunabler
094 Aea Böcker med dyrbar typografi
095 Aed Praktband
096 Aea Illustrationsverk
097 Aeta Exlibris
098 Aea Ovanliga eller kontroversiella böcker
098.1 Aea Förbjudna böcker
099 Aea Kuriosa

1 D, Do, Dg Filosofi. Psykologi. Etik
101 D Filosofins väsen och uppgift

11 Dj Metafysik. Grundproblem
111 Dj Allmän metafysik. Ontologi
113/119 Dj Naturfilosofi
114 Djc Rum
115 Djc, Dj Tid. Tid och rörelse
116 Dj, Djb Rörelse. Utveckling
117 Dj Materia*
118 Dj Kraft. Energi
119 Dj Kvantitet. Tal

122/129 Dj Speciell metafysik
122 Djb Kausalitet. Orsak och verkan
123 Dja Frihet. Nödvändighet. Fatalism
124 Djb, Dja Teleologi. Ordning. Öde
125 Dj Ändlighet. Oändlighet
128 Dh, Dhb Själ. Liv och död
129 Dopb Den individuella själens ursprung och öde. Inkarnation.

Reinkarnation

13 Dh, Dj Andens filosofi. Andelivets metafysik
133 Dop Det ockultas problem

14 Dbca--Dbcö Filosofiska system
140 Dbca--Dbcö Filosofiska ståndpunkter
141 Dbca--Dbcö Olika slag av ställningstagande

159.9 Do Psykologi

16 Dca, Ddb, Dca:dd Logik. Kunskapsteori. Logisk metodlära
161/162 Dca Logisk elementärlära
162 Dca Slutledningsförfarande och slutledningar. Slutsatser.

Felslut
164 Dca Logistik. Logikkalkyl. Formaliserad logik
165 Ddb Kunskapsteori
167/168 Dca:dd Logisk metodlära
167 Dca:dd Vetenskaplig forskningsmetod
168 Ddc Vetenskaplig systematik

17 Dg, D Moral. Etik. Praktisk filosofi. Levnadsvisdom
171 Dg Individuell moral
172 Dg Socialetik
173 Dgmy Familjemo ral. Giftermål. Samboförhållande
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174 Dgoh Yrkesmoral
175 Dgikö Nöjeslivets moral
176 Dgvn Sexualmoral
177 Dgmy Moral och samhälle
178 Dgoh Moral och återhållsamhet
179 Dg Övriga moraliska frågor

2 C Religion. Teologi
2-1 C:d Religionsfilosofi
2-137 C.03 Föremål för tillbedjan
2-23 C.01 Religionens källor. Heliga böcker

21 Cma Skriftlösa religioner
21/29 Ca--Cn Religiösa system. Religioner och tro

22 Cmb Östasiatiska religioner
22-23 Cmb.0126 Källor för östasiatiska religioner*
22-284 Cmb.02 Östasiatiska religioners trosläror*
22-4 Cmb.04, Cmb.07 Handlingar inspirerade av östasiatisk religion*
22-5 Cmb.03 Riter inom östasiatisk religionsutövning*
22-7 Cmb.06 Östasiatiska religioners organisation*
22-725 Cmb.06 Ledarskap inom östasiatisk religion*
221 Cmba Kinesisk religion
223 Cmbb Koreansk religion
225 Cmbc Japansk religion

23 Cme Indiska religioner
231 Cmea Vedism
232 Cmeb Brahmanism
233 Cmeb Hinduism
234 Cmed Jainism
235 Cmee Sikhism
239 Cn Andra religioner av östasiatiskt ursprung. Teosofi. Sri

Chinmoy.

24 Cmec Buddism
241 Cmecta Hinayana (Theravada)
242 Cmectb Mahayana med Vajreyana
243 Cmectbb Lamaism
244 Cmec-oec27 Japansk buddhism

25 Cm Antikens religioner
251 Cmc Fornegyptisk religion
252 Cmd Religioner i Mesopotamien
253 Cmde Mindre Asiens religioner
254 Cmf Iranska religioner
255 Cmg Grekisk och romersk religion
256 Cm-of, Cm.06 Centralasiatisk religion. Shamanism
257 Cmh--Cmm Europeiska religioner
258 Cmq Religioner i Syd- och Centralamerica. Förkolomb ianska

Indianska religioner
259 Cm-*28 Religioner i andra regioner

26 Cmdb Judendom
26"652" Cmdb:k.229 Judendom under den bibliska perioden. Äldre judendom

                                                                
26 Dessa speciella tillägg .01-.09 i SAB kan tillämpas på alla avdelningar utom de som specifikt berör
svenska kyrkan, vilken behandlas för sig.
27 Se även Cmbc ”Japansk religion”.
28 Indelas efter avdelning N, med tillägg av de därpå följande bokstäverna för regionen.
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262 Cmdb.09 Ashkenazi Judendom
264 Cmdb.09 Sefarditisk Judendom
265 Cmdb.09 Ortodox Judendom
266 Cmdb.09 Progressiv Judendom
267 Cmdb.09 Moderna rörelser som härstammar från judendomen

27 Ca Kristen religion. Kristna kyrkor
27-1 Ca Kristen teologi
27-217 Ccda Underverk, berättelser om Jesu under
27-22 Ceaa Gud
27-23 Cc Bibeln
27-232 Cb=* 30 Originaltexter
27-235 Cb=* 31 Översättningar
27-236 Cc Bibelparafraser
27-242 Cba Gamla testamentet
27-244 Cbac Profeterna
27-245 Cbc Apokryferna
27-246 Cbb Nya testamentet
27-247 Cbba Evangelierna
27-249 Cbbc Uppenbarelseboken
27-252 Cbcb Nya testamentets apokryfiska skrifter
27-27 Cc Kritiska verk. Introduktion till Bibeln
27-272 Cc(x) Konkordanser
27-273 Cc Kommentarer. Kommenterade bibelupplagor
27-275 Cc Textuell kritik
27-276 Cc Litterär kritik
27-277 Cc Bibelstudier. Tolkning
27-278 Cc Biblisk teologi
27-28 Ci Icke-bibliska kristna texter
27-282 Cha Liturgiska texter
27-284 Cea Systematisk kristen teologi. Dogmatisk teologi
27-29 Ci Kristen litteratur
27-31 Ceab Jesus Kristus. Kristologi
27-318 Ceab Jesu liknelser
27-32 Ceab Jesus som Messias
27-36 Cjy, Cjz* Kristna helgon
27-4 Cg Praktisk teologi
27-5 Ch Kristen kult och ritual
27-528 Cha Kristen liturgi
27-54 Chab Ceremonier efter ändamål
27-549 Chaa Nattvarden
27-55 Ceae Sakrament
27-555 Ceae Äktenskapet
27-557 Chab Begravning
27-562 Chac Helger och festivaler
27-662 Cga Kristna kyrkans inflytande
27-67 Cga Relationer och attityder till andra religioner
27-675 Cgf Ekumenik
27-72 Cgb Kyrkoförvaltning. Kyrkans organisation
27-725 Cgb, Cgbb, Cgck Kyrkliga ämbetsinnehavare. Biskopar. Präster. Diakoner
27-76 Cl Kristen mission
27-774 Cgbc Församling. Pastorat
27-784 Cgba Kristna organisationer 
27-788 Ckt Ordnar. Munkväsen

                                                                                                                                                                                             
29 Motsvarande tidsindelning kan tillämpas på hela avdelning C, men på avdelning Cj görs det utan tillägg
av :k.
30 Språktillägg anges enligt avdelning F
31 Se föreg. not
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27-789 Ckt32 Specifika ordnar
27-9 Cj Kyrkohistoria
271 Cko Orientaliska kyrkor (allmänt)
271/279 Ck Kyrkor
272 Ckb Romersk-katolska kyrkan
273 Cke Icke romersk-katolska episkopala kyrkor
274 Ckc Protestantismen i allmänhet
275 Ckd Reformerta samfund
276 Cksöz Anabaptister Anabaptister
277 Cks Frikyrkor
278 Ckc Andra protestantiska kyrkor
279 Cks, Cksö Övriga kristna samfund

28 Cmdd Islam
282 Cmddta Sunnimuslimer
284 Cmddtb Shiamuslimer
285 Cnh Babi-Baha'i
286 Cnh Baha'i

29 Cn Moderna religiösa rörelser
299 Cn Filosofiska system

3 O Samhällsvetenskaperna
3.07 resp. avd. Administrativa myndigheter
3.08 resp. avd Personal. Tjänstemän
30 Oab, O:d, O:dd Sociografi. Teorier. Metodologier i

samhällsvetenskaperna
303 O:dd Metoder inom samhällsvetenskaperna
303.01 O:d Teoretiska aspekter
303.022 O:dd Kvalitativa metoder
303.023 O:dd Kvantitativa metoder
303.1 O:dd Allmän metodologi i samhällsforskning
303.2 O:dd Mätning
303.4 O:dd Undersökningstyper. Forskningsstrategi
303.43 O:dd Forskningsstrategier
303.44 O:dd Undersökningsförfaranden
303.5 O:dd Urval. Sampling
303.6 O:dd Insamlingsförfarande. Intervju
303.7 O:dd Analysförfarande
303.8 O:dd Forskningsorganisation. Forskningsprocess
304 Oh Sociala frågor, allmänt. Socialpolitik
305 Ohj:b, Ohj Genusstudier. Könsroller
305-055.1 Ohjb:b Studier om männen, allmänna
305-055.2 Ohja:b Kvinnostudier, allmänna
308 Oab Samhällsbeskrivning. Sociografi

31 Oj, Oi Demografi. Statistik
311 Thi, Oi:d, Oi:dd Statistikens teori. Metodlära
311.1 Oi Grundbegrepp
311.2 Thi, Oi:dd Insamlings-, bearbetnings- och redovisningsförfaranden
311.3 Oi Officiell statistik
311.3(485) Oi-c Sveriges officiella statistik
311.4 Qb:oi Enskild statistik. Företagsstatistik
314 Oj, Oj:oi, Ojc Demografi. Befolkningsstatistik. Migration
314(485) Oj-c Demografi. Sverige
314.145 Oj Socialdemografi

                                                                
32 Särskilda ordnar anges med z-tillägg på Ckt med underavdelningar, särskilda kloster kan också anges
genom att man indelar underavdelningarna av Ckt geografiskt enligt avdelning N och därtill lägger z-
tillägg.



67

314.146 Oj Familjedemografi
314.148 Oj Historisk demografi
314.15 Ojp Befolkningspolitik
314.182 Ojc Befolkningsexplosion
314.3 Vg, Ojp Fertilitet. Födelsekontroll
314.4 Oja Dödlighet
314.5 Oj Giftermål
314.6 Oj Hushåll. Familjestatistik
314.7 Ojc Migration
314.72 Ojc Intern migration
314.74 Ojc Internationell migration
314.742 Ojc Immigration
314.742(485) Ojc-c Immigration till Sverige
314.743 Ojc Emigration
314.743(485) Ojc-c Emigration från Sverige
314.745.22 Ohdf Flyktingar
314.747 Ohd Återvandring
314.8 Ojc Befolkningsförändringar
314.9 Ojd, Ojf Befolkningens storlek och sammansättning.

Folkräkningar
316 Oa Sociologi
316.1 Oa Sociologins syfte och omfattning
316.2 Oa:d Sociologiska riktningar och skolor
316.244 Oa:d Evolutionära teorier (darwinistiska trender)
316.255 Oa:d Formell sociologi
316.256 Oa:d Institutionella trender
316.258 Oa:d Funktionalismen
316.26 Oa:d Marxistisk-leninistisk sociologi
316.272 Oa:do Psykologiska faktorer
316.275 Oa:d Behavioristisk och experimentell sociologi
316.285 Obba, Oa:d Konfliktteori
316.3 Oab Social struktur
316.334.22 Oaba Arbetssociologi
316.334.23 Oa Individuell sociologi
316.334.54 Och:oa Bosättning. Grannskap
316.334.55 Oabbc Ruralsamhället
316.334.56 Oabba Urbana samhällen
316.34 Oabk Social stratifiering
316.342.2 Oabka Sociala klasser
316.35 Oabka Sociala grupper
316.6 Oaa Socialpsykologi
316.7 Oa:d, M Kultursociologi. Kulturantropologi
316.77 Bs:oa, Bra Kommunikationssociologi. Social kommunikation

32 Oc Politik
32(485) Occ Svensk politik
321 Oc Stat och samhälle. Former för politisk samhällsbildning.

Stats- och styrelseformer
321.01 Oc, Oc:d Allmän statsvetenskap. Maktteori
321.011 Ocb Suveränitet
321.013 Oc, K Statsbildning. Statsdelning
321.015 Oc, Ob Maktfördelning. Maktbalans
321.1 K Historiska statsformer
321.11 Ku Familj. Patriarkat. Matriarkat
321.111 M, My Nomader. Stammar. Klaner
321.15 Ocgaa, Ocga, Ku Klassisk demokrati. Teokrati. Aristokrati. Oligarki.

Plutokrati
321.17 Ku.3 Feodalism
321.18 Ocga, Ocgaa Despotism. Tyranni
321.6 Ocgaa Icke-demokratiska statsformer. Diktatur
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321.61 Ocgab Absolut monarki
321.64 Ocgaa Auktoritära statsbildningar. Diktatur baserad på

politiska och nationalistiska rörelser
321.7 Ocgaa Demokratiska statsformer
321.72 Ocgaa Parlamentarisk demokrati
321.727 Ocgab Konstitutionell monarki
321.728 Ocgab Republik
321.74 Ocgde Socialistisk demokrati. Proletariatets diktatur
321.8 Obk Övernationella organ
322 Cga Relationer mellan kyrka och stat
322.22 Cga Kyrkans förening med staten
322.24 Cga Kyrkans skiljande från staten
323 Oc Inrikespolitik
323(485) Occ Svensk inrikespolitik
323.1 Ohe Nationella rörelser. Minoriteter, även ur ras- och

språksynpunkt
323.113 Ohdh Utlandsmedborgare
323.113(=1.485) Ohdh-c Utlandssvenskar
323.118 Ohe Segregation. Rasåtskillnad
323.12 Ohe Rörelser mot vissa raser och nationaliteter
323.12(=411.16) Koafh Antisemitism
323.13 Ohe Rörelser för vissa raser och nationaliteter
323.13(=411.16) Koafh Sionism
323.15 Ohe Nationella minoriteter
323.17 Oc Autonomi. Självbestämmanderätt för nationaliteter
323.2 Oc Inrikespolitiska företeelser. Förhållande mellan folk och

stat
323.21 Oc 33 Positiva relationer
323.22 Oc Negativa relationer
323.23 Oc:do Politisk påverkan. Agitation
323.25 Ocla Passivt motstånd. Sittstrejk. Hungerstrejk. Civil olydnad
323.26 Ocl Aktivt motstånd. Politisk bojkott. Sabotage. Revolt
323.27 Oclb Revolution. Kontrarevolution. Statskupp
323.28 Oclb Politiska förföljels er. Terrorism
323.3 Oabka, Ojd Socialgrupper. Samhällsklasser. Yrkesgrupper
323.32 Oabka Borgare. Medelklass. Bönder
323.331 Oha Arbetstagare
323.34 Ku Slavar
323.35 Oabka Präster
323.38 Oabka Förhållande mellan samhällsklasserna
323.381 Oabka Klasstruktur under kapitalismen
323.382 Oabka Samarbete mellan samhällsklasserna
323.39 Oabka Social elit. Undre världen
324 Oc.07 Val. Folkomröstningar. Valkampanjer. Valresultat
325 K Kolonialpolitik
326 Ku Slaveri
326.1 Kv Slavhandel
326.1-055.25 Vndp, Ohja Trafficking av flickor
326.4 Ku Kampen mot slaveri
326.8 Ku Slaveriets avskaffande
327 Ob, K Internationella politiska relationer. Internationell politik.

Utrikespolitik
327.2 Ocga Imperialism. Expansionspolitik
327.3 Obd Internationalism. Internationella rörelser och

målsättningar
327.32 Ocgd Internationell solidaritet inom arbetarrörelsen
327.33 Obd Rörelser för ömsesidigt närmande mellan folken
327.36 Obb Fredsrörelser

                                                                
33 SAB gör ingen indelning efter förhållandets art
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327.37 Obbb Rörelser för nedrustning
327.39 Ocgac Rörelser för integration med hänsyn till språk, religion,

land
327.39(6) Ocgac Panafrikanism
327.39:28 Ocgac, Cmdd Panislamism
327.5 Obl Internationella block. Spänningar och konflikter
327.51 Obl Blockbildning. Militära allianser. Politiska förbund
327.54 K.55 Kalla kriget
327.55 K, K.55 Alliansfria stater
327.56 K, K.55 Avspänning
327.57 Obb Fredlig samexistens
327.58 Ohe, K Medborgargrupper i utlandet. Nationella minoriteter

som utrikespolitiskt problem
327.7 Obd, Obl Internationella organisationer. Pakter
327.8 K Politiskt inflytande på andra stater
327.84 Sei, Oepb Underrättelsetjänst. Säkerhetstjänst. Spionage
327.88 Ocl Subversiv agitation. Politiska intriger
328 Oc.05, Oc.03 Parlament. Folkrepresentation. Regering
328.1 Oc.05, Oc.03 Parlament och regering
328.12 Oc.03, Oc.05 Majoritetsbildning. Koalitioner. Minoritetsbildning.

Opposition
328.13 Oc.03 Regering. Regeringsbildning
328.16 Oc.03, Oc.05 Regeringskris. Misstroendevotum
328.17 Oc.03, Oc.05 Regeringens avgång. Upplösning av riksdag
328.18 Oc.05, Oc.03 Riksdagens och regeringens förhållande till allmänheten
329 Oc.06 Politiska partier och rörelser
329(485)Folkpartiet Occ.06z Folkpartiet Folkpartiet
329.051 Oc.03 Regeringspartier
329.052 Oc.05 Oppositionspartier
329.053 Oc.06 Utbrytarpartier
329.055 Oc.06 Flyglar inom partierna såsom höger-, vänster-
329.1/.6 Occ.0634, Ocf.0635 Allmänna indelningsgrunder för politiska partier och

rörelser
329.11 Occ.06, Ocf.06 Konservativa
329.12 Occ.06, Ocf.06 Liberala
329.13 Occ.06, Ocf.06 Progressiva
329.14 Occ.06, Ocf.06 Socialdemokratiska
329.15 Occ.06, Ocf.06 Kommunistiska
329.17 Occ.06, Ocf.06 Nationalistis ka
329.18 Occ.06, Ocf.06 Fascistiska
329.21 Occ.06, Ocf.06 Monarkistiska
329.23 Occ.06, Ocf.06 Republikanska
329.26 Occ.06, Ocf.06 Revanchistiska
329.272 Occ.06, Ocf.06 Federalistiska
329.273 Occ.06, Ocf.06 Separatistiska
329.281 Occ.06, Ocf.06 Syndikalistiska
329.285 Occ.06, Ocf.06 Anarkistiska
329.29 Occ.06, Ocf.06 Korporativistiska
329.3 Occ.06, Ocf.06 Partier och rörelser med religiös grundsyn
329.4 Occ.06, Ocf.06 Partier och rörelser med ras eller språk som inriktning
329.42 Occ.06, Ocf.06 Rasåtskillnads-, apartheidspartier
329.61 Occ.06, Ocf.06 Illegala partier och rörelser. Underjordiska rörelser
329.63 Occ.06, Ocf.06 Partier och rörelser med speciella intressen
329.7 Occ.06, Ocf.06 Politiska och nationella rörelser inom skilda områden
329.78 Occ.06, Ocf.06 Politiska och nationella ungdomsrörelser
329.8 Occ.06, Ocf.06 Partistruktur. Partistrategi. Partitaktik

                                                                
34 Specifika partier betecknas med z-tillägg.
35 Här används lands- och z-tillägg för att beteckna specifika partier.
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33 Qa Nationalekonomi
330 Q Ekonomi i allmänhet
330.1 Qa, Qa:d, Qaacce Nationalekonomins grundbegrepp. Teorier. Kapital
330.11 Qa, Qa:oe Ekonomiska företeelser och lagar
330.12 Qaa Ekonomins mål. Varor. Tjänster
330.13 Qaaca Profit. Nytta. Värde
330.14 Qaacce Kapital
330.15 Qaacc, Qadn Naturfaktorer. Naturtillgångar
330.16 Qa:do Fysio-psykologiska faktorer. Ekonomiskt beteende.

Behov. Motivation
330.3 Qaacg Dynamism i ekonomin. Ekonomisk rörelse
330.33 Qac Konjunkturteori
330.34 Qaacg Ekonomisk utveckling
330.35 Qaacg Ekonomisk tillväxt
330.36 Qaacb Ekonomisk jämvikt
330.4 Qab Matematisk ekonomi. Ekonometri
330.5 Qafa Nationalräkenskaper
330.52 Qafa Nationalförmögenheten
330.53 Qafa Nationalbudget
330.54 Qafa Nationalprodukt
330.55 Qafa Bruttonationalprodukt BNP
330.56 Qafa Nationalinkomst. Nettonationalprodukt
330.567 Qafa Nationalinkomstens användning
330.59 Oi Levnadsstandard
330.8 Qaab, Qaaa Nationalekonomiska teorier, doktriner
330.81 Qaaba, Qaabac Teorier före 1800. Merkantilism
330.82 Qaabae Klassiska skolan. Liberalismen. Etiska, historiska och

sociologiska skolor
330.83 Qaabb Nationalekonomiska skolor från 1900-talet med

föregångarna under 1800-talet
330.84 Qaabba Socialistiska teorier före Marx. Utopisk socialism
330.85 Qaabba Marxistisk-leninistisk ekonomisk teori
330.86 Qaabba Socialdemokratiska och icke-marxistiska socialistiska

teorier
330.87 Qaab Socialrättsliga, korporativa, religiösa och antroposofiska

ekonomiska teorier
331 Oha Arbete. Arbetsmarknad
331.07 Ohag Administrativa officiella organ på arbetets område
331.07(100) Ohag:bf ILO ILO Internationella arbetsorganisationen
331.1 Oha:d, Oha Teori och organisation av arbete. Förhållande mellan

arbetsgivare och arbetstagare
331.101.1 Vnbfa Ergonomi
331.101.23 Ohaf Arbetsfördelning efter kön och ålder
331.101.26 Qbf Arbetets ekonomi
331.101.3 Dgoh Attityder till arbete. Arbetsmoral. Arbetsdisciplin
331.101.6 Oha Arbetsprestation
331.102.1 Qbfe Anställningsform
331.102.3 Ohad Arbetets omfattning och innehåll
331.102.32 Oha Arbete efter grad av komplexitet
331.103 Qbaab Arbetets organisering
331.104 Oha Relationer i arbetet. Industriella relationer
331.105 Ohag Parterna på arbetsmarknaden
331.105.42 Ohah Arbetsgivarorganisationer
331.105.44 Ohai Arbetstagarorganisationer. Fackföreningar
331.105.5 Ohag Professionella organisationer för fria yrkesgrupper
331.105.6 Ohag Samarbete mellan arbetsgivare, arbetstagare och

regering
331.106 Ohab Anställningskontrakt. Avtal. Anställningstrygghet
331.106.24 Oha, Ohab Kollektivavtal
331.106.26 Qbfe Indivduellt avtal
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331.107 Ohal, Qbfd Företagsdemokrati. Företagsnämnd
331.108 Qbf Personaladministration
331.109 Ohaj Arbetstvister. Strejker
331.2 Ohac, Qbfe Lön. Traktamente
331.21 Qbfe Löneadministration
331.215 Ohac Lönenivån. Löneglidning
331.216 Okcb Sjuklön
331.22 Ohac, Qbfe Typ av löner. Lönetillägg
331.23 Ohac, Qbfe Betalningsformer
331.231 Ohac, Qbfe Ackordslön
331.232 Ohac, Qbfe Tidlön. Timpenning. Dagslön. Veckolön. Månadslön.

Årslön
331.24 Qbfe Vinstandel
331.25 Ohac, Qbfe Pension. Avgångsvederlag
331.27 Ohac Honorar inom fria yrken
331.3 Ohad Arbetsvillkor andra än lön
331.31 Ohad Arbetstimmar
331.312.4 Ohad Flexibel arbetstid
331.322 Ohad, Qbfa Ledighet. Semester
331.4 Ohae, Qbfa Arbetsmiljö. Arbetsförhållanden. Arbetarskydd
331.45 Ohae Arbetarskydd
331.5 Oha Arbetsmarknad. Sysselsättning
331.52 Oha Arbetsmarknadens struktur
331.53 Ohak Arbetsförmedling
331.54 Ex Yrke. Val av yrke
331.55 Oha Arbetskraftens rörlighet
331.556.2 Ojc Rörlighet inom landet. Intern migration
331.556.4 Ojc Internationell rörlighet. Internationell arbetsmigration
331.56 Ohak Arbetslöshet
331.57 Ohak Förebyggande åtgärder för att förhindra arbetslöshet
331.91 Oha Internationell reglering och organisation av arbete
332 Qaacö, Oeab Regional ekonomi. Fast egendom. Jord
332.1 Qaacö Regional ekonomi
332.2 Ohc Fastighet. Mark och byggnader
332.3 Qd, Odg Marknyttjande. Exploatering
332.5 Odg Långsiktig markplanering
332.6 Oeab Markvärde
332.7 Oeaba Fastighetsaffärer
334 Qbaab, Om Organisationsformer inom näringslivet. Kooperation
334.01 Qbaab:d Teori
334.7 Qbaab Näringslivets organisationsformer
334.72 Qban Företag med hänsyn till ägandeförhållanden och

finansieringskälla
334.722 Qban Privatföretag
334.723 Qadcca Företag med offentligt delägarskap
334.724 Qadcca Offentliga företag
334.726 Qbana Multinationella företag
334.728 Qban, Oeacb Leasingföretag
334.73 Om Kooperativa företag
334.73.01 Om Teori om kooperation
334.734 Omb Producentkooperation
334.734:63 Qd Lantbrukskooperation
334.735 Oma Konsumentkooperation
334.736 Ohc Bostadskooperation
334.75 Qban Företagssamarbete i marknadsekonomier
334.76 Qban [Qaabo] Företagssamarbete i planekonomier
334.78 Oeada Självstyrande ekonomiska föreningar
334.782 Ku Skrå. Gille
334.784 Qadi:bf Handelsorganisationer
334.786 Ohah Arbetsgivarföreningar
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334.788 Qiv Föreningar med administrativ funktion. Handelskamrar
336 Qaf, Qafa, Qae Finanser. Offentliga finanser. Bank- och peningväsen
336 Qaf Finanser
336.1 Qafa Offentliga finanser. Statsfinanser
336.2 Qafba, Qafbab Skatter. Acciser
336.22 Qafba Skatter
336.22:172.1 Qafba [Dg] Skattemoral
336.221.4 Qafba Skattesystem
336.226 Qafba Typer av skatt
336.226.1 Qafbaa Inkomstskatt
336.226.221 Qafbaa Arvsskatt
336.226.232 Qafbaa Skatt på inkomst av kapital
336.226.3 Qafbab Konsumtionsskatter
336.226.44 Uha Miljöskatter
336.226.46 Qafbab Energiskatter
336.227 Qafbag Internationell taxering
336.23 Qafba Avgifter
336.24 Qafc Tullavgifter
336.27 Qafa Offentliga lån
336.5 Qafa Offentliga utgifter
336.69 Qafa Internationella offentliga finanser
336.7 Qae Pengar. Banker. Börsaffärer
336.71 Qaeb Banker
336.71:004.738.5 Qaeb [Pucb] Internetbank
336.711 Qaeba Nationalbanker. Centralbanker. Sedelemissionsbanker
336.711(4) Qaea-ae Europeiska Centralbanken
336.712 Qaeb Provinsbanker. Regionala och kommunala banker
336.713 Qaebb, Qaeaf Affärsbanker. Växelkontor
336.714 Qaebg Investmentbolag
336.717 Qaeb Bankrörelse
336.719.2 Qaeb:oe Banksekretess
336.72 Qaacea, Qci Sparande
336.722 Qaebc Sparbanker
336.73 Qaebk Övriga låneinstitut
336.732 Qaebd Bostadslånekassor
336.733 Qaeb Pantbanker
336.74 Qaea Pengar. Valuta
336.741 Qaea Pengars uppkomst och funktion
336.742 Qaeac Myntmetaller. Myntämnen
336.744 Qaea, Kyh Internationell valuta. Handelsmynt
336.745 Qaed Valutahandel. Valutaaffärer
336.746 Kyh Mynt. Prägling
336.747 Kyh Sedlar
336.747.5 Qaebkh Andra betalningssätt
336.747.6 Qaea Indexvaluta
336.748 Qaeaf Växelkurs. Valutakurs
336.748.1 Qaeaf Kursrörelser
336.748.12 Qaeab Inflation
336.748.14 Qaeab Deflation
336.748.2 Qaeab Ändring i valutabasen. Devalvering
336.748.3 Qaeaf Kursfluktuationer
336.748.4 Qaeaf Kursstabilisering
336.748.5 Qaea Valutareform
336.748.6 Qaeab Revalvering
336.76 Qaec Börsväsen. Kapitalmarknad
336.761 Qaec Fondbörser
336.764/.768 Qaec Börsaffärer
336.77 Qaebk Kreditväsen
336.77.067 Qaebk Krediter med hänsyn till frist och risk
336.77:330.567.22 Oeaae Konsumentkrediter
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336.77:332.2 Qaebk Fastighetskrediter
336.77:338.3 Qaebk [P.05] Industrikrediter
336.77:338.43 Qaebk [Qd] Lantbrukskrediter
336.78 Qaeae Ränta
336.781 Qaeca Utdelning
336.789 Re Lotterier
338 Qad, Qaacc, Qaacac Näringsliv. Ekonomisk politik. Ekonomisk produktion,

service, priser
338.1 Qac, Qad, Qaacg Ekonomiskt läge. Konjunktur. Strukturutveckling.

Tillväxt
338.2 Qadc Ekonomisk politik. Planhushålling
338.22 Qad Ekonomisk politik, allmänt
338.23 Qad+ Ekonomisk politik, speciell
338.24 Qadc Kontroll av den ekonomiska politiken
338.24.021.8 Qad Ekonomiska reformer
338.246 Qadc, resp. avd Näringspolitiska åtgärder
338.26 Qadc Ekonomiska planer. Nationella produktionsplaner
338.3 Qaacc Produktion
338.312 Qaacc Produktivitet
338.314 Qaacce Vinst. Avkastning
338.32 Qaacc Produktionskapacitet, dess utnyttjande
338.32.053.2 Qaacc Överexploatering. Rovdrift
338.32.053.3 Qaacc Överkapacitet. Ringa utnyttjande
338.33 Qaacc Produktionsstruktur. Produktionsurval
338.34 Qaacc Produktionssvängningar
338.35 Qaacab Produktion i förhållande till efterfrågan
338.35.053.2 Qaacc Överproduktion
338.35.053.3 Qaacc Underproduktion
338.36 Qaacc Produktion med hänsyn till teknisk utveckling och

mängdförhållanden
338.362 Qbiaa Manuell produktion
338.363 Qbiaa Mekaniserad produktion
338.364 Qbiaa Automatiserad produktion
338.366 Qbiaa Styckeproduktion. Serietillverkning
338.368 Qbiaa Massproduktion
338.4 resp. avd. Produktion och tjänster inom olika sektorer
338.43 Qd Lantbruk som produktionsgren
338.45 P.05 Tillverkningsindustri
338.45:621 Pe.05 Verkstadsindustri
338.46 P.04 Tjänster. Serviceindustri
338.47 Qbkc Ekonomi inom transport och kommunikation
338.48 Qm Turism som näringsgren
338.49 Qad Ekonomisk infrastruktur (endast allmänna frågor)
338.5 Qaacac Priser. Prisbildning. Kostnader
338.51 Qaacac Prisbestämmande faktorer
338.53 Qadc Prispolitik
338.58 Qaacc Ekonomiska kostnader. Samhälleliga kostnader
339 Qadi, Qade Handel. Internationella ekonomiska relationer.

Världsekonomi
339.1 Qadi, Qad Allmänna handelsfrågor. Marknad
339.17 Qi:bf Handelsinstitutioner
339.174 Qis Handelsmässor
339.175 Qis, Qblnb Marknader. Torghandel
339.18 Qadi Ekonomiska aspekter av handel
339.18 Qia Handelsteknik
339.182 Qi Leveransvillkor
339.183 Qblo Betalningsvillkor
339.185 Qi Byteshandel
339.186 Qbkd Inköp
339.187 Qbla Försäljning
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339.19 Oepa, Qi Handelsmissbruk. Illegal handel
339.3 Qi Inrikeshandel
339.3(485) Qi-c Svensk inrikeshandel
339.37 Qblnb Detaljhandel
339.5 Qadi Utrikeshandel. Internationell handel
339.5(485) Qi-c Svensk utrikeshandel.
339.5.01 Qaach Teori
339.52 Qi Utrikeshandelsorganisation
339.52:334.788 Qiv Handelskammare i utlandet
339.54 Qadi Handelspolitik. Handelspolitiska medel,

överenskommelser etc.
339.54(485) Qadi-c Svensk handelspolitik
339.54:061.1(100) Qadd:bf General GATT

Agreement on Tariffs
and Trade

339.542 Qi Utrikeshandelsavtal
339.543 Qafc Tullpolitik. Tullsystem
339.56 Qadi Handelsutbyte länder emellan
339.562 Qi Import
339.562(485) Qi-c Svensk import
339.564 Qi Export
339.564(485) Qi-c Svensk export
339.565 Qi Transito. Återutförsel av importerat gods
339.7 Qaf Internationella finanser
339.72 Qaed Internationellt betalningsutbyte. Internationell penning-

och kapitalmarknad
339.727 Qaed Internationella kapitalrörelser och krediter
339.73 Qaed Organisationer för internationell betalning
339.732 Qaed Internationella banker
339.732.2 Qaed Internationella investeringsbanker
339.732.4 Qaed Internationella låneinstitutioner
339.732.4IMF Qaed:bf International Internationella valutafonden

Monetary Fund
339.74 Qaea Valutapolitik. Valutapolitikens medel
339.743 Qaeaf Valuta- eller växelkurser
339.747 Qaea Internationell valutakris
339.9 Qade Utrikesekonomi. Internationella ekonomiska relationer.

Världsekonomi
339.9.012.421 Qade Världshandelns liberalisering
339.92 Qadd Internationellt ekonomiskt samarbete. Internationell

ekonomisk integration
339.923 Qadd Ekonomiska unioner. Ekonomiska block
339.923:061.1 Qadd-ae EU
339.94 Qadd Samarbete. Produktionens internationalisering
339.944 Qban, Qadd Företagssamarbete över gränserna. Joint ventures
339.96 Obq, Qadd Utvecklingshjälp som en form av internationellt

ekonomis kt samarbete
339.97 Qade Världsekonomi. Världshushållning. Internationell,

övernationell, multinationell ekonomisk politik
339.977 Qac, Qade Internationella ekonomiska prognoser
339.98 Qade Ekonomiska motsättningar
339.984 Qad, Ocgac Ekonomisk nationalism
339.986 Qade Ekonomisk krigföring

34 Oe Rätt
340 Oe, Oe:dd Rätt i allmänhet. Metoder och hjälpvetenskaper
340.1 Oe:d, Oe Rättsteori. Rättssystem. Rättsordningar
340.5 Oe Jämförande rättsvetenskap. Komparativ rätt
340.6 Vo, Oek, Oepb Rättsmedicin. Rättspsykologi. Rättskemi
341 Oeal Internationell rätt
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342 Odb, Ocb Offentlig rätt. Statsrätt
342.3 Ocb, Oc Suveränitet. Statsskick. Regeringsform
342.3(485) Ocb-c Den svenska regeringsformen
342.4 Ocb Grundlag
342.4(485) Ocb-c Svenska grundlagar
342.5 Ocb Statsmakt
342.6 Oc.03 Verkställande makten som kollektiv
342.7 Oc.01 Grundläggande medborgerliga rättigheter. Mänskliga

rättigheter
342.72/.73 Oc.01 Medborgerliga rättigheter
342.74 Oc.01 Medborgerliga skyldigheter
342.8 Oc.07 Valrätt. Valsystem
342.9 Odb Administrativ lag
343 Oeb Straffrätt
343.1 Oeka Straffprocess. Rättegång i brottmål
343.2 Oeb Straffrätt. Allmänt
343.3 Oeb Brott mot staten
343.4 Oc.01 Frihetsbrott. Brott mot de mänskliga rättigheterna
343.5 Oepa Brott mot tro, heder och vandel. Förfalskningsbrott
343.52 Oepa Urkundsförfalskning
343.6 Oeb Brott mot person. Ärekränkning
343.7 Oeb Brott mot egendom
343.8 Oeq Straffverkställighet
343.9 Oepa Kriminologi
344 Oeb Speciell straffrätt
346 Qa:oe Ekonomisk rätt
347 Oea Civilrätt
347.4 Oeaa, Oeaaa Obligationsrätt. Avtalsrätt
347.451 Oeaca, Oeacc, Oead Köp. Cession. Försäljning
347.471 Oeada Föreningar. Sällskap. Föreningsrätt
347.6 Oeak, Oeakb Familjerätt. Arvsrätt
347.7 Oead Rättsregler för näringslivet. Handelsrätt
347.72 Oeada Bolagsrätt. Ekonomiska föreningar
347.726 Om, Oeada Kooperativa föreningar. Andelsföreningar
347.73 Oead:bf Institutioner inom handeln
347.74 Oead Avtal inom handeln
347.77 Oeae, Oeaeb Immaterialrätt. Industriell upphovsrätt. Vetenskaplig

äganderätt
347.78 Oeaea Konstnärlig och litterär upphovsrätt. Uppföranderätt
347.79 Oeadb Sjörätt
348 Cgb Kyrkorätt
349 Oe Särskilda rättsområden
349.2 Ohab Arbetsrätt
349.3 Oh:oe Social rätt
349.4 Oeab Jordabalken
349.6 Uh:oe Miljölagstiftning

35 Odb Offentlig förvaltning. Förvaltningsrätt
35(485) Odb-c Sveriges offentliga förvaltning
35.07 Odb Förvaltningsorgan. Ämbetsverk
35.071 Odb Grundande. Utveckling
35.072 Odb Relationer mellan offentliga myndigheter
35.073 Odb Ekonomisk och rättslig ställning
35.074 Odb Bildande, sammansättning och upplösning av

förvaltningsorgan
35.075 Odb Organisation: direktion, utskott, sekretariat o.s.v.
35.076 Odb Åligganden. Befogenheter
35.077 Od Handläggning. Beslut. Protokoll. Akter
35.08 Od Personal. Ämbetsmän
35.081 Od Kännetecken på offentliga ämbeten. Rangordning
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35.082 Od Kompetenskrav. Utnämning. Befordran
35.083 Oes Tjänsteplikt. Tjänstereglemente
35.084 Od Olika grader och kategorier av tjänstemän
35.085 Od Kompetens
35.086 Od Ansvar
35.087 Od Rättigheter. Förmåner
35.088 Od Arbetsförhållanden
351 Odb Den offentliga förvaltningens verksamhetsområden
351.71 Odb, Qafba Offentlig egendom. Offentliga arbeten. Skatter
351.711 Odb Offentlig egendom. Domänförvaltning
351.712 Oha Offentliga arbeten
351.712.5 Oeaba Expropriation
351.713 Qafba Skatter. Avgifter
351.72 Qafa, Qaf:oe Offentliga finanser. Finanslagstiftning
351.74 Oepb Polisväsendet
351.75 Oepb Övervakning av allmän ordning och säkerhet
351.753 Oepb, Sv Vapen. Ammunition. Sprängämnen
351.76 Oepb Övervakning av den offentliga moralen
351.761 Oeb Fylleri. Narkotika
351.762 Oeb, Oepa Hasardspel. Lotterier
351.763 Oeb, Oepa Tiggeri. Lösdriveri
351.764 Oeb, Oepa, Vndp Sedlighetspolis. Prostitution
351.765 Uhg, Qcbu Djurskydd. Bekämpning av skadedjur
351.766 Oeb Förargelseväckande beteende
351.77 Vp, Oepb Allmän hälsovård. Övervakning av miljövård och

bostäder
351.78 Oepb Allmän säkerhet
351.79 Oeadb, Oeab Förvaltning av vattenvägar. Vattenrätt
351.81 Oepb, Pradb Trafikövervakning
351.82 Q:oe, Qadi:oe, Qadh:oe Ekonomisk lagstiftning. Handel. Industri
351.83 Oh:oe, Oha:oe Sociallagstiftning. Arbetslagstiftning
351.84 Ohf, Okc Socialvård. Socialförsäkringar
351.85 Bfk Kulturförvaltning
351.86 S.05 Försvarsförvaltning
351.87 Odb Justitieförvaltning
351.88 Odb Utrikespolitisk förvaltning
351.9 Odb Den offentliga förvaltningens övervakning
352 Od.04, Od.06 Lokalförvaltning. Kommunalförvaltning
352.9 Od.04 Autonoma lokaladministrativa organ
352/354 Odb Den offentliga förvaltningens organisation
353 Odc Regionalförvaltning. Landsting
354 Od.01 Centralförvaltning. Departement
354.1 Odcaz Statsråds- Statsrådsberedningen

beredningen36

354.11 Odcaz Utrikes- Utrikesdepartementet
departementet

354.21 Odcaz Finans- Finansdepartementet
departementet

354.22 Od.01 Centralförvaltning. Ekonomiska frågor
354.23 Od.01 Centralförvaltning. Budgetfrågor
354.31 Od.01 Centralförvaltning. Inrikesfrågor
354.32 Odcaz Utbildnings- Utbildningsdepartementet

departementet
354.34 Odcaz Kultur- Kulturdepartementet

departementet
354.35 Od.01 Centralförvaltning. Idrottsfrågor

                                                                
36 354 med underavdelningar gäller hela världen, men då denna konverteringstabell är anpassad för
svenska förhållanden avstår vi från tillägg av (485) men väljer ändå att översätta med SAB koder som
specifikt avser de svenska departementen. Främmande länders förvaltning på Odf med landsindelning.
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354.4 Od.01 Centralförvaltning. Kommunikationsfrågor
354.51 Odcaz Justitie- Justitiedepartementet

departementet
354.61 Odcaz Försvars- Försvarsdepartementet

departementet
354.81 Od.01 Centralförvaltning. Industrifrågor
354.82 Od.01 Centralförvaltning. Handelsfrågor
354.83 Odcaz Jordbruks- Jordbruksdepartementet

departementet
354.84 Od.01 Centralförvaltning. Arbetsmarknadsfrågor
354.85 Odcaz Social- Socialdepartementet

departementet
355 S Militärvetenskap i allmänhet
355.01 S, S:oa, S:d Kriget. Militärsociologi. Krigsfilosofi
355.012 Obam Krigsförbrytelser
355.013 Obba Krigets orsaker
355.014 S:oa, Obbb Sociala faktorer. Rustning
355.015 S Militarism
355.016 Obbb Antimilitarism
355.019 Obb Hindrande av krig. Nedrustning
355.02 S Försvarspolitik
355.02(485) S-c Svensk försvarspolitik
355.08 S.03 Militärpersonal
355.4 S, S.01, S:k, K Krigsoperationer i allmänhet. Taktik. Strategi.

Krigsskådeplats. Fälttågens historia
355.40 Sei Underrättelsetjänst
355.41 S.02, Sa Logistik och fälttjänst i allmänhet
355.42 S.01 Allmän taktik
355.425 Seg Krigföring med irreguljära och illegala förband
355.425.4 Seg Partisankrig. Gerillakrig. Motståndsrörelser
355.43 S.01 Strategi
355.44 Sae.01 Belägringskrig
355.45 S Totalförsvar av en nation
355.45(485) S-c Sveriges totalförsvar
355.46 Sb, Sc Operationer till sjöss och i luften. Sjökrig. Luftkrig
355.47 S:k, K Militärhistoria
355.48 S:k, K Krigshistoria
355.49 Sb:k, K Sjökrigshistoria. Sjökrig. Sjöslag
356 Sa Armén i allmänhet
356.1 Saa Infanteriet
356.2 Sa.02 Generalstab
356.3 Sag Förvaltningstjänst
357 Sa Lätta trupper. Motoriserade förband
357.1 Sab Kavalleri
357.3 Saga Trängförband
357.5 Sa Motoriserade förband
358 Sa, Sc Artilleri. Ingenjörsförband. Flygvapnet. Tekniska

enheter
358.1 Sad Artilleri
358.2 Sae, S Ingenjörsförband. Specialförband
358.3 Sagc Tygförband
358.4 Sc Flygvapnet
359 Sb Flottan

36 Ohf Socialvård
364 Ohf Socialvård. Social omsorg
364.2 Dod Mänskliga basbehov
364.3 Oh, Okc Sociala förmåner. Socialförsäkring
364.4 Ohf Fält inom socialt arbete
364.4-053.2 Ohfb Barnomsorg
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364:159.9 Ohf, Vl Arbete med personer som har mentala hälsoproblem
364.6 Oh Sociala frågor. Sociala problem
365 Ohcb Hjälp med bostad
366 Qc Konsumentfrågor
366.1 Qblbmd Konsumentbeteende
366.2 Qci Konsumentekonomi
366.5 Oeaae, Qc:bf Konsumentskydd. Konsumentorganisationer
366.6 Qc, Qik Konsumentupplysning
366.7 Qc Konsumentaktivitet till försvar för konsumentintressen
368 Ok Försäkring
368.1 Oke Sakförsäkring i allmänhet
368.2 Oke Transportförsäkringar. Trafikförsäkringar
368.5 Oke Jordbruks- och kreaturförsäkringar
368.8 Okd Försäkring av enskilda tillgångar. Förmögenhets- och

kapitalförsäkringar.
368.9 Okd Livförsäkringar. Privata pensionsförsäkringar

37 E Undervisning
37.01 Ea Pedagogiska grundvalar
37.013 Ea:d, E Pedagogisk teori. Uppfostringsprinciper
37.014 Em Utbildningspolitik
37.014(485) Em-c Svensk utbildningspolitik
37.015 Ea, Eaa Discipliner inom pedagogiken. Pedagogisk psykologi
37.016 Eab37 Läroplaner
37.018 E Uppfostrans och undervisningens grundformer
37.018.1 Eh Uppfostran och undervisning i hemmet
37.018.2 Em Undervisningen i skolan
37.018.42 Em, Ep Kvällsundervisning
37.018.48 Ohak, Em.082 Omskolning. Fortbildning. Vidareutbildning
37.03 Eab.01, Doec, Dof Intelligensträning. Personlighetsutveckling
37.04 Emib Eleven. Elevfaktorer i utbildningen
37.048 Ex Rådgivning. Studie- och yrkesvägledning
37.048.2 Ex Studievägledning
37.048.4 Ex Yrkesvägledning
37.05 Emkd, Epkd Huvudmannaskap för skolan. Finansiering
37.06 Eaad, Emm, Epm Sociala relationer
37.07 Emk, Epk Administration av skolor och andra utbildningsanstalter
37.08 Emia, Epia Personalfrågor
371 Emk, Epk Undervisningens organisation
371.1 Emia, Epia Skolledning. Lärare. Övrig personal
371.2 Emk, Epk Skolorganisation
371.3 Eab Pedagogisk metodik. Former för undervisning och

utbildning
371.4 Ea Pedagogiska system
371.5 Eaaf Skolordning. Disciplinfrågor
371.6 Eml, Eabx Skolbyggnader. Skolinventarier. Undervisningsmaterial.

Läromedel
371.7 Emm, Epm Studiesociala åtgärder. Skolhälsovård
371.8 Emib, Epib Livet i skolan. Skolföreningar. Skoltraditioner
373 Em Skolor som ger allmän utbildning
374 Ev Folkbildning. Utbildning utanför skolans ram
374.3 Ohafa, Ohak Ungdomsutbildning i arbetslivet
374.7 Em.08, Em.05 Vuxenutbildning. Folkhögskola
376 Em.07, Eu Specialundervisning. Särskolor
377 Em.06 Fackskolor. Yrkesskolor. Yrkesutbildning
377.2 Em, Ep, Ev Kurser som ej leder till något bestämt yrke
377.3 Em.06, Em.06q Yrkesutbildning till fackarbetare, köpmän,

handelsanställda

                                                                
37 Indelas efter olika skolformer med speciellt tillägg.
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377.4 Em.082 Vidareutbildning och omskolning av yrkesarbetare
377.5 Em.06p, Em.06q Högre utbildning för tekniker, ekonomer m.fl.

(inklusive utbildning som leder till studentkomp etens)
377.6 Em.06 Yrkesutbildning på postgymnasialnivå som ej leder till

akademisk grad
377.6:07 Em Journalistskolor
378 Ep Högre utbildning. Universitet och högskolor
378.1 Epk Organisation och administration
378.12 Epia Professorer. Docenter. Lärare. Övrig personal
378.14 Epk Studiernas organisation
378.16 Epl Lokaler. Utrustning. Läromedel
378.17 Epm Studenthälsovård
378.18 Epib Studentkårer. Studentliv
378.2 Epab Akademiska grader. Examina. Betyg
378.3 Epiba Studiernas finansiering. Stipendier
378.33 Epiba Forskningsstipendier
378.34 Epiba Studiestipendier
378.361 Epiba Studielön
378.362 Epiba Studielån
378.37 Epm Studiesociala åtgärder. Studentbostäder
378.4 Ep Universitet
378.6 Ep Högskolor
378.6(485Borås) Ep-cz Borås: Högskolan Högskolan i Borås

i Borås

39 M, Mz Etnografi. Seder och bruk. Folklore
391 Mv, Ihk Kläder. Dräkter. Mode. Smycken
392 Mz Seder och bruk i den enskildes liv
392.12 Mza Födelse
392.14 Mza Dop
392.15 Mza Omskärelse
392.17 Mza Manbarhetsritualer
392.18 Mza Myndighetsförklaring
392.3 My Familjeliv. Familjens organisation
392.4 Mza Förlovning
392.5 My Giftermål. Bröllop
392.6 Ohj Förhållanden mellan könen
392.7 Dg, Dodf Vänskap. Gästfrihet. Fiendskap
392.8 Qca, Mxk, Qcaf Måltider. Mat- och dryckesvanor
392.91 F.031 Namn. Öknamn
393 Mza Död. Begravning
394 Mz Folkligt liv. Officiellt liv
395 Qcg Takt och ton. Etikett. Umgängesregler
398 Mz Folklore i strikt mening
398.2 G.07 Berättelser. Folksagor. Legender
398.3 Mz Folktro. Folkliga seder. Vidskepelse
398.332 Mza Högtider och fester
398.332.1 Mza Vårhögtider
398.332.2 Mza Sommarhögtider. Midsommar
398.332.3 Mza Hösthögtider
398.332.4 Mza Vinterhögtider
398.332.41 Mzaj Advent. Jul
398.332.42 Mza Nyår
398.4 Mzd, Blb Det övernaturliga. Spöken
398.5 G.02 Folklig dramatik. Folklustspel
398.9 G.07 Ordspråk. Bevingade ord. Talesätt

5 T, U Matematik. Naturvetenskap
501 T, U De exakta vetenskaperna. Allmänna frågor
502 Uhe, Uh Naturskydd. Miljövård
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504 Uhc Miljövetenskaperna

51 Ta Matematik
510 Ta Fundamentala och allmänna synpunkter på matematiken
511 Tb, Tck Aritmetik. Talteori
512 Tc Algebra
514 Te Geometri
517 Td Analys

52 Ua, Uai, Uae, Ubc Astronomi. Astrofysik. Rymdforskning. Geodesi
520 Ua.02 Instrumentation och teknik
521 Ua, Uag Teoretisk astronomi. Celest mekanik. Fundamental

astronomi
523 Uab Solsystemet
524 Uac, Uaa Stjärnor och stjärnsystem. Universum
528 Ubc, Ubci, Ubcf, Ny Geodesi. Lantmäteri. Fotogrammetri. Kartografi
529 Uaf, Uafa Kronologi. Kalendrar. Tidsbestämning

53 Ucc Fysik
534 Ucca Svängningar. Akustik
534-6 Ucca Ultralånga svängningar
534-7 Ucca Hörbara svängningar
534-8 Ucca Ultrakorta svängningar
536 Uccc Värmelära
537 Uccd Elektricitet. Magnetism. Elektromagnetism
537-9 Uccd Frekvens
537-94 Uccd Lågfrekvens
537-96 Uccd Högfrekvens
537-961 Uccd Korta vågor
537-962 Uccd Mycket korta vågor. Mikrovågor

54 Uce, Udua, Udu, Uda Kemi. Kristallografi. Mineralogi. Paleogeografi
54-1 Uceea Tillstånd hos ett ämne
54-12 Ucd Tillstånd såsom atomärt eller molekylärt
54-13 Uceea Gasformigt tillstånd
54-14 Uceea Flytande tillstånd
54-16 Uceea Fast tills tånd
54-3 Ucea Typer av föreningar
54-31 Ucea Oxider
54-32 Ucea, Ucebb Syror
54-36 Ucea Baser
54-38 Ucea Salter och liknande föreningar
54-4 Pm Kemikalier
54-7 Ucdb Typer av strålning
54-71 Ucdb Joner
54-72 Ucdgf Elementärpartiklar
54-73 Uccd Radiovågor
54-732 Uccd Mikrovågor
54.01 Uce Kemiska substanser och system
54.02 Uce Sammansättning. Struktur
54.03 Uceef Fysiska egenskaper och konstanter
54.04 Uce Kemiska egenskaper och konstanter
54.08 Ucef Mätteknik
542 Ucef Experimentalkemi. Laboratorieteknik
543 Ucef Analytisk kemi
543.05 Ucef Provtagning
543.07 Ucef Apparater och utrustning
543.08 Ucef Analytiska mätmetoder
544 Uceef Fysikalisk kemi
546 Ucea Oorganisk kemi
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547 Uceb Organisk kemi
55 Uda, Ub, Ubbb, Uba, Geologi. Geofysik. Hydrologi. Meteorologi.

Ubaj Klimatologi.
553 Udx, Udxc Ekonomisk geologi. Malmgeologi

56 Udb Paleontologi

57 Ue Biologiska vetenskaper
57.01 Ue:d Allmänna lagar. Teoretiska aspekter
57.06 Uf.01, Ug.01 Taxonomi
57.07 Udb Utdöda sorter. Fossiler.
57.08 Ue.02 Biologisk teknik. Metoder och utrustning
572 Ueb38 Antropologi
573 Ue Biologi i allmänhet. Teoretisk biologi
574 Ue.05, Ue.052, Ue.055, Allmän ekologi. Synekologi*. Hydrobiologi.

Ue.07 Biogeografi
575 Ueab, Ue.03912, Ueaa Allmän genetik och cytogenetik. Evolution. Artbildning
576 Ue.039--Ue.0395 Cellulär och subcellulär biologi. Cytologi
577 Ue.0482, Ue.049, Ue.0481 Biokemi. Molekylär biologi. Biofysik
579 Uec Mikrobiologi

58 Uf Botanik
581 Uf, Uf.07 Allmän botanik. Växtgeografi
582 Uf.01 Systematisk botanik

59 Ug Zoologi
591 Ug Allmän zoologi
592/599 Ug.01 Systematisk zoologi
592 Ugj Evertebrata. Ryggradslösa djur
594 Ugje Mollusca. Mollusker. Blötdjur
595 Ugjfa Articulata
597/599 Uge--Ugi Vertebrata
598 Ugha--Ughe, Ugg Sauropsider. Reptiler. Fåglar*
599 Ugf Mammalia. Däggdjur

6 V, P Tillämpade vetenskaper. Medicin. Teknik.
Närbesläktade vetenskaper

61 V Medicin
611 Vb Anatomi
612 Vca Fysiologi
613 Vnb, Qcd, Vphc Hygien. Enskild hälsovård
614 Vp, Vnaa Offentlig hälso- och sjukvård. Olycksfallsbekämpning.

Skyddsteknik.
616 Ve, Veac, Vaf Patologi. Klinisk medicin
616-00 Veb Sjukdomsprocesser
616-001 Vfg, Vfo Traumata. Sårskador. Frakturer
616-002 Ve Inflammationer
616-003 Ve Regressiva processer. Avsöndring. Ärrbildning
616-004 Vef, Ven, Veh Skleros. Åderförkalkning
616-005 Veh Cirkulationsrubbningar. Blodstockning. Infarkt
616-006 Vep Tumörer. Neoplasmer. Onkologi
616-007 Vbbc Teratologi. Missbildningar
616-008 Ved--Veo, Vebe Funktionsrubbningar hos organen. Metaboliska

rubbningar
616-009 Vef, Vl Neurologiska och nervösa rubbningar
616-01 Ve Diverse aspekter av sjukdomar, patienter och

läkarbehandling
616-02 Veb Etiologi. Sjukdomsorsaker

                                                                
38 Se även M Socialantropologi
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616-03 Veb Sjukdomsformer och -förlopp. Behandling
616-05 Vpd Personer i relation till sjukdom och läkekonst
616-051 Vpd Personer i medicinsk verksamhet, läkare, sköterskor, etc
616-052 Vpg Sjuka personer, patienter (allmänt)
616-053 Vpg Sjukdom och levnadsår
616-057 Vnbf Yrkessjukdomar
616-058 Vna Socialmedicin
616-07 Vea Semiologi. Symptomatologi. Diagnostik
616-08 Veb Behandling. Terapi
616-082 Vph Läkarbehandling
616-083 Vp Sjukvård
616-084 Vnaa Förebyggande åtgärder. Profylax. Preventivmedicin
616-085 Vm, Vd Terapi. Farmakologi
616-089 Vf Operativ behandling. Kirurgi
616-091 Veac Patologisk anatomi
616-092 Vc Patologisk fysiologi
616-097 Vad Antigener. Antikroppar
616-099 Vebg, Vae Förgiftningar
616-7 Vpeb, Vf Medicinska och kirurgiska instrument
617 Vf Kirurgi
618 Vga Gynekologi. Obstetrik

62 P Ingenjörsvetenskaper. Teknik
62-1 Pb Allmän beskrivning av maskiner
62-11 Pb Allmän beskrivning av konstruktionen. Huvuddelar
62-12 Pb Allmänt om maskiner med fram- och återgående rörelse
62-13 Pb Allmänt om maskiner med roterande rörelse
62-14 Pb Kolvmaskiner
62-15 Pb Turbomaskiner
62-16/-17 Pb Maskiner, indelade efter sättet för drivmedlets

utnyttjande
62-18 Pb Indelning av maskiner efter storlek, vikt, hastighet,

precision
62-181 Pb Indelning efter storlek
62-182 Pb Indelning efter rörlighet
62-183 Pb Indelning efter vikt
62-185 Pb Indelning efter hastighet
62-2 Pba Fasta och rörliga delar av maskiner
62-21 Pba Fasta delar i allmänhet
62-22 Pba Fasta delar av rörelseorgan
62-23 Pbab, Pbaa Växellådor. Kraftöverföring. Fastsättningsdon
62-24 Pba Detaljer för fram- och återgående rörelser
62-25 Pba Roterande detaljer
62-26 Pba Svängande detaljer
62-3 Pbad Styrorgan. Drivanordningar för styrorgan
62-4 P.01 Ämnestillstånd. Yttillstånd. Yttre form av föremålen
62-41 P.01 Plana ytor
62-42 P.01 Profilmaterial. Profilerade material
62-46 P.01 Ihåliga föremål. Material med hålprofil
62-5 Pbad Drift med maskiner. Reglering
62-519 Pbad Fjärrmanövrering
62-52 Pbad Automatiska manövreringsanordningar
62-53 Pbad Allmänt om reglering. Anordningar för reglering
62-54 Pbad Kontrollmetoder. Regleringens art
62-55 Pbad Regulatorer
62-57 Pbab Koppling
62-58 Pbad Gångreglering. Acceleration. Inbromsning
62-59 Pba Broms- och stoppanordningar
62-6 Pb Indelning av amaskiner efter bränsle eller värmekälla
62-7 Pb Skötsel och vård av maskiner
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62-71 Pba Kylanordningar
62-72 Pba Smörjanordningar
62-73 Pmaa Rening av bränslen och hjälpstoffer
62-74 Pb Skyddsåtgärder vid uppställning av maskiner
62-75 Pb Formändring av maskiner. Skyddsanordningar för

maskiner
62-76 Pba Skydd av enskilda maskindelar
62-77 Pba Anordningar för underlättande av montering, underhåll,

rengöring, reparation
62-772 Pba Reservdelar
62-78 Pba Skyddsanordningar för personal och allmänhet
62-8 Pb Indelning av maskiner efter driftsätt
62-81 Pbba Ångdrift
62-82 Pbc Hydraulisk drift
62-83 Pcc Elektrisk drift
62-84 Pbbb Förbränningsmotordrift
62-85 Pbfb Pneumatisk drift
62-86 Pb Mekanisk drift
62-87 Pb Handdrift (muskelenergi)
62-89 Pb Användning av maskiner som drivkraft
62-9 Pbad Driftdata och -villkor
620 P.01, P.08 Materialprovning. Kommersiella material.

Kraftcentraler. Kraftförsörjning.
621 Pb, P.086, Pc, Pe Maskinbyggnad, allmän. Kärnteknik. Elteknik*.

Mekanisk teknologi
622 Pdab Gruvhantering
622.05 Pdab.03 Maskiner för gruvhantering
623 S, P Militärteknik
624 P Civil och strukturell teknik
625 Ppca Trafikleder. Gatu- och vägbyggnad
626 Ppcf Vattenbyggnad i allmänhet
628 Ppd Teknisk hygien. Kommunal teknik. Förbrukning av

vatten
629 Pr Transportmedel

63 Qf, Qd, Qe, Qdf, Qg Skogsbruk. Lantbruk. Trädgårdsskötsel. Djurskötsel.
Jakt. Fiske

630 Qf Skogsbruk
630*1 Qfd, Uh Miljöfaktorer i skogsbruket
630*2 Qfe Skogsskötsel
630*3 Qfh Arbetsvetenskap. Avverkning
630*4 Qfd Skogsskador och skogsskydd
630*5 Qfj Skogsuppskattning. Tillväxt. Skogsbeståndens

utveckling och struktur
630*6 Qfb Skogsbrukets administration
630*7 Qfb Handel med skogsprodukter
630*8 Qfb Skogsprodukter och deras användning
630*9 Qfb Skogen och skogsbruket ur samhällsekonomiskt

synpunkt
631 Qd Lantbruk i allmänhet
632 Qde Växtskador. Växtsjukdomar. Växtskydd.

Skadebekämpning
633 Qdd Växter och växtodling
634 Qee Fruktodling
635 Qe, Qef Trädgårdsodling. Prydnadsväxtodling
636 Qdf Husdjurskötsel
637 Qdg, Qdh, Qdi Husdjursprodukter
639 Qg, Qgbb Jakt. Fiske. Fiskodling

64 Qc Huslig ekonomi. Hushåll
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640 Qc Hushållstyper
641 Qca, Qcaa, Qca Livsmedel. Matlagning. Maträtter
642 Qcaa, Qcai Måltider. Dukning
643 Qcb Bostad
644 Ppbc Installationer för hälsa och välbefinnande i boendet
645 Qcba Möbler och heminredning
646 Qcc, Qcd Kläder. Kroppsvård
647 Qc 39 Personal
648 Qcbb, Qcbc Tvätt. Tvättinredningar. Rengöring
649 Vphb, Vphc Vård av barn, handikappade och gäster i hemmet

65 Qb, P.05, Pr Företagsekonomi. Industriell organisation.
Kommunikation

655 Po.05, P.07, Ad Grafisk industri. Förlag. Bokhandel
656 Prt, Qjf Transportväsen. Postväsenr
657 Qbcb Räkenskaper
658 Qb Företagsekonomi. Försäljning. Varudistribution

66 Pm Kemisk teknik. Kemisk-teknisk industri
661 Pm Kemiska produkter i egentlig bemärkelse
662 Pmab, Pmaa Explosivämnen. Bränslen
663 Pmb Teknisk mikrobiologi. Jäsningsindustri.

Läskedrycksindustri. Njutningsmedelsindustri
664 Pmbb.05, Pmbb Födoämnesindustrier. Konservering
665 Pmg Oljor. Fetter. Vaxer
666 Pga, Peg, Pgb, Pf, Ppacd Glas. Emalj. Keramik. Konststen. Cement
667 Pmh.05 Färgtekniska industrier
667-121 Pmh 40 Röd
669 Pdb Metallurgi
669-1 Pdb Metallers och legeringars tillstånd med hänsyn till

bearbetning

67/68 P.05, P.06 Diverse industrier och hantverk
671 Ihea Föremål av ädla metaller och ädelstenar
672 Pej Järn- och stålmanufaktur
673 Pej Föremål av diverse metaller
674 Ph Träindustri
678 Pmia.05, Pmib Industri baserad på makromolekylära ämnen.

Gummiindustri. Plastindustri

681 Pel Finmekanik
684 Phi Möbelsnickeri och likartade industrier
685 Pkc, Pl Sadelmakeri. Skomakeri. Handskmakeri. Reseffe kter.

Artiklar för sport och spel

69 Ppb Husbyggnadsverksamhet
691 Ppac Byggmaterial. Byggkomponenter
692 Ppbb Strukturella delar och byggnadselement
693 Ppbbb, Ppadb Murning, betonggjutning och liknande arbeten
694 Ppadd Träarbeten
696 Ppbc Installationsarbeten i byggnader
697 Ppbca, Ppbcb Uppvärmning, ventilation och luftkonditionering av

byggnader
698 Pmh, Ppbbe Målning. Tapetsering. Mattläggning

                                                                
39 Någon särskild kod för personal i hemmet finns inte i SAB och vi har valt att använda översättningen
Qc för hem och hushåll.
40 I SAB finns inga specifika koder för färger
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7 Ia, Odg, Ic, Pni, Ij, R Konst. Samhällsplanering. Arkitektur. Fotografi.
Musik. Spel. Sport

7.01 Iaa Estetik. Konstfilosofi. Smak. Konstteori i allmänhet
7.016 Iaa Profiler. Karaktärer
7.02 I:dd Konstens teknik och metod i allmänhet
7.03 Ib Konsthistoriska perioder och faser. Skolor, stilar,

influenser
7.031 Ib.2, Ibu Förhistorisk konst. Primitiv konst
7.032 Ib.2 Forntida kulturers konst
7.033 Ib.3 Medeltida konst
7.034 Ib.41 Renässansen
7.034(485) Ib-c.41 Svensk renässans
7.034.7(485) Ib-c.43 Svensk barock
7.034.8(485) Ib-c.45 Svensk rokoko
7.035 Ib.46, Ib.47 Post-renässansen. Klassicismen. Historicismen.

Romantiken. Eklekticismen*41

7.035.93 Ib.48 L'Art nouveau. Jugendstilen
7.036 Ib.5 Modern konst i allmänhet. Modernismen
7.037 Ib.5 Övergången mellan expressionism och abstrakt konst
7.038 Ibh, Ib.5 Koncept-konst. Popkonst. Minimalism. Performance.

Dekonstruktion. Postmodernism. Konkret konst.
Nyexpressionism

7.04 Ibv, Ibvz Ikonografi. Ikonologi. Konstnärliga motiv
7.041 Ibvz Människokroppen Människokroppen. Levnadsstudier

Ibvz Levnadsstudier
7.042 Ibvz Djur Djur. Hästar

Ibvz Hästar
7.043 Ibvz Träd, Ibvz Blommor, Träd. Blommor. Växter

Ibvz Växter
7.044 Ibvz Historiska motiv, Historiska motiv. Krig

Ibvz Krig
7.045 Ibvz42 Symboliska ämnen i konsten
7.046 Ibvz43 Episka, mytologiska, legendariska, religiösa motiv i

konsten
7.047 Ibvx Landskap Landskap
7.048 Iha Ornamentik
7.049 Ibvz44 Andra ämnen
7.05 Iiv Konst i offentlig miljö
7.05:62 Ia [P.05] Konst och design i industrin
7.05:64 Ihh Konst och design i hemmet
7.06 Ia Diverse frågor rörande konst
7.061 Ia Förfalskningar. Plagiat. Efterapningar
7.07 Iiu, Iis, Iisz Konstbranschen.Expertis. Samlare
7.071 Ia Konstnärer, som grupp
7.072 Iiu 45 Expertis
7.073 Ii46 Konstpubliken
7.074 Iis, Iisz Konstsamlare
7.075 Iiu Konstmarknaden. Konsthandel. Auktioner
7.078 Ia [Qbm] Donatorer. Konstfrämjande. Konststöd. Sponsring
7.092 resp. avd. Tävlingar
7.094 Ima Film (till exempel cirkus, opera)
7.097 Ibh TV-program. Video

                                                                
41 Här stämmer systemen dåligt överens i epokindelningarna, därav den kanske lite grova klassificeringen
i SAB.
42 Med lämpligt ämnesord
43 Se 43
44 Se 43
45 Koden står för konsthandel
46 Koden står för konstutställningar
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71 Odg Samhällsplanering
711 Odg Samhällsplanering. Allmänt
711-1 Odg Allmänna principer och allmän praxis
712 Icu Landskapsplanering
718 Icu Begravningsplatser
719 Bgk Kulturvård. Kulturskydd

72 Ic Arkitektur
72.01 Ic:d Arkitekturens teori och estetik
72.011 Ppba Allmänt om p rojektering
72.013 Ppba Projektering med modulsystem Proportioner. Harmoni
72.014 Ic.3--Ic.46 Kolonnordningen i klassisk arkitektur
72.021 Ppb Arbetsmetoder
72.023 Ppb Byggnadsmaterial
72.025 Icv Byggnadsvård
72.03 Ic.2--Ic.59 Arkitekturhistoria. Bebyggelsehistoria
72.05 Ihh Rum. Inredning och utrustning
72.051 Ppbbi, Ihh Inhägnader. Uterum. Terasser
72.053 Ppbdg, Ihh Samlingslokaler
72.054 Ppbd, Ihh Butikslokaler. Utställningslokaler.

Undervisningslokaler. Kontorslokaler.
 Lagerlokaler. Personalrum. Fritidslokaler
72.055 Ppbd, Ihh Industrilokaler. Laboratorielokaler. Sjukhusrum
72.057 Ppbda, Ppbdg, Ihh Kök i bostäder. Storkök. Matrum. Matsalar.

Restauranglokaler
72.058 Ppbda, Ppbccb, Ppbbi, Bostadsrum. Badrum, toalettrum. Bastuar. Tvättstugor.

Ihh Torkrum. Balkonger. Verandor
72.059 Ppbdak, Ihh Förråd. Källarutrymmen. Vindsutrymmen. Garderober.

Klädkammare. Arkiv
721 Ppba Byggnadsplanläggning
725 Ppbd Offentliga byggnader
726 Ppbdc Religiösa byggnader
727 Ppbdf Kultur- och skolbyggnader
728 Ppbda Bostadshus

73 Id, Kyh, Ihfa, Ihe Skulptur. Numismatik. Keramik. Konstsmide
73.02 Idy Skulptural teknik
73.022 Idy Verktyg. Utrustning
73.023 Idy Skulpturala material
73.026 Idy Gjutning av skulpturer
73.027 Idy Slag av skulptural form
73.03 Id.2--Id.5947 Skulpturens perioder och faser. Skolor, stilar, influenser
73.04 Ibv Ikonografi. Ikonologi. Skulpturala motiv
730 Id Skulptur i allmänhet
736 Kyh, Kyc Glyptografi. Sigillografi
737 Kyh Numismatik. Mynt. Medaljer
738 Ihfa, Ihfac Keramik. Porslin
739 Ihe Metallkonsthantverk

74 Ig, Ih Teckning. Konsthantverk
741 Ig Allmänt om teckning
742 Ig Perspektiv-teckning
743 Ig Anatomi-teckning
744 P Geometrisk konstruktionsritning
745 Ih, Ihb Brukskonst. Konsthantverk. Konstindustri. Design
746 Qcca Handarbete i allmänhet
747 Ihh Inredningsarkitektur i allmänhet

                                                                
47 För mer detaljerad indelning se allmän konsthistoria 7.03-7.038
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748 Ihfb Glas: konsthantverk och konstindustri i allmänhet
749 Ihhb Möbler, spisar, eldstäder, armaturer: konsthantverk
75 Ie Måleri
75.01 Ie Måleriets teori och -estetik
75.02 Iey Måleriets teknik
75.021 Iey Måleriets arbetsmetoder
75.022 Iey Måleriets redskap, verktyg
75.023 Iey Måleriets material
75.03 Ie.2--Ie.5948 Måleriets perioder och faser. Skolor, stilar, influenser
75.04 Ibvz Måleriets motiv
75.05 Iey Tillämpat måleri
75.051 Ie Målade bilder i allmänhet
75.052 Iha Dekorationsmåleri. Frescomåleri. Monumentalmåleri
75.054 Iet Scenografimåleri
75.056 Ifr Bokillustration
75.057 Ieb Bokmåleri. Illumination
75.058 Iha Dekorativ målarkonst

76 If Grafisk konst. Grafisk design
761 Ify Högtryckstekniker
762 Ify Djuptryckstekniker
763 Ify Litografi
766 Ifq, If Bruksgrafik i allmänhet. Grafisk formgivning i

allmänhet. Grafisk design
769 If(s) Grafiksamlingar

77 Pni Fotografi
77.01 Pna:d De fotografiska processernas teori och natur
77.02 Pna Fotografiska operationer
77.03 Pna Dokumentär fotografi. Fotografisk registrering och

utvärdering
77.04 Pni Bildmässig eller konstnärlig fotografi
77.05 Pnae Fotografier enligt de förhållanden under vilka de tagits

(t.ex. flygfotografier)
77.07 Pnac Fotografier med hänsyn till det skiktbärande underlaget
77.08 Pnae Fotografier med hänsyn tilll framställningssättet.
771 Pnaa Fotografisk utrustning, apparatur och material
772 Pna Fotografiska processer baserade på oorganiska ämnen

och fysikaliska principer
773 Pna Fotografiska metoder baserade på organsiska ämnen
774 Poa Fotomekaniska metoder
776 Poa Fotolitografi
777 Poa Fotografisk framställning av plåtar för boktryck och

djuptryck. Fotogravyr
778 Pnd Fotografins användningsområden. Tillämpad fotografi

78 Ij Musik
78.01 Ijaa Musikteori och filosofi
78.013 Ijad Musikalisk formlära
78.02 Ijae Komposition
78.021 Ijae Metoder. Instrumentation
78.03 Ijb.2--Ijb.5949 Musikhistoria
78.04 Ijmf Programmusik
78.07 Ij Yrken och aktiviteter associerade med musik*
78.071 Ij Skapande och interpretativa yrken
78.072 Ij, Ij:dg Musikvetenskap. Musikkritik
78.073 Ij:oa Musikälskare. Musikvänner

                                                                
48 För mer detaljerad indelning se allmän konsthistoria 7.03-7.038
49 För mer detaljerad indelning se allmän konsthistoria 7.03-7.038
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78.08 Ijm Musikaliska former
78.081 Ijm Delar av instrumentella verk
78.082 Ijma, Ijml Symfonier. Sonater
78.083 Ijmc, Ijmd, Ijmf, Ijmg Sviter, variationer, serenader, rapsodier, etc
78.084 Ijmi Marcher
78.085 Ijmh, Ijmhz Dansformer
78.087 Ijm Former med hänsyn till instrumentet
78.088 Ijae Musikarrangemang
78.089 X Publicerade musikverk
78.09 Ij Typ av musikframföranden
78.091 Ijag Uppförande. Uppträdande
781 Ijaa Musikens teori
782 Ijr Dramatisk musik
783 Ijsa Kyrkomusik
784 Ijn Vokalmusik
785 Ijm Instrumentalmusik
786 Ijmbd Musik för tangentinstrument. Cembalo, piano, orgel,

dragspel etc.
787 Ijmbe, Ijmbg50 Musik för stränginstrument
788 Ijmbf Musik för blåsinstrument
789 Ijmbh, Ijmbj Musik för slagverk. Musik för mekaniska instrument

79 Ikö, Rd, R Underhållning. Spel. Sport
791 Ima Filmkonsten
792 Ika Teater
792.077 Ikv Amatörteater*
792.096 Ikx Radioteater*
793 Rcb Sällskapsnöjen. Dans
794 Rdc Sällskapsspel
796 R Sport. Idrott. Kroppsövningar
796.022 Rb Redskap. Utrustning
796.06 Rb Organisation. Regler
796.07 Rb, Rb:oa Slag av deltagande i sport. Professionella. Amatörer
796.092 Rb, Bd 51 Rekord
796.093 Rb Tävlingar
797 Rbc, Rbfd Vattensport. Flygsport
799 Qgba, Qga, Rbq Sportfiske. Jaktsport. Sportskytte

8 F, H Språk. Lingvistik. Litteratur
80 F Allmänna frågor rörande lingvistik och språkvetenskap.

Filologi
801 F.05. F Prosodi. Hjälpvetenskaper och filologi
808 F.063 Retorik

81 F Lingvistik
81'0 F.0052 Språkhistoria
81'1 F Allmän lingvistik
81'22 F:d Semiologi. Semiotik
81'23 F:do Psykolingvistik
81'24 F.024, F.047 Praktiska språkkunskaper. Enspråkighet.53

Flerspråkighet
81'25 F.065 Översätning. Simultantolkning
81'27 F:oa Sociolingvistik
81'28 F.04 Dialektologi

                                                                
50 Till stränginstrument räknar SAB även tangentinstrumenten.
51 Då det rör sig om årligen utkommande rekordsamlingar som t.ex. Guinness rekordbok kan de klassifi-
ceras Bd ”Allmänna tidskrifter och allmänna serier”.
52 Olika periodindelning för olika språk i SAB varför följande koder inte låter sig översättas entydigt.
53 Enspråkighet har ingen direkt motsvarighet i SAB.
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81'282 F.04 Dialekter
81'32 F:t Matematisk lingvistik
81'33 F Tillämpad lingvis tik
81'34 F.011 Fonetik
81'35 F.062 Språkriktighet
81'36 F.01, F.012, F.013 Grammatik. Morfologi. Syntax
81'37 F.023 Semantik
81'373 F.02 Lexikologi
81'373.21 F.032 Ortnamn
81'373.23 F.031 Personnamn
81'374 F.02, F(x) Lexikografi. Ordböcker: bearbetning och innehåll
81'38 F.061 Stilistik
81'42 F.064 Textlingvistik. Diskursanalys
81-11 F Lingvistiska skolor och trender
81-2 F Karakteristika inom språken
81-25 F.042 Det talade språket
81-26 F.061 Det skrivna språket
81:39 F Etnolingvistik
811 Fb--Få Särskilda språk
811.1/.8 Fb--Fx Naturliga språk
811.1/2 Fb Indo-europeiska språk
811.11 Fbg Germanska språk
811.111 Fe Engelska
811.112.2 Ff Tyska
811.112.5 Fg Holländska
811.112.6 Fgp Afrikaans
811.113.3 Fdc Isländska
811.113.4 Fda Danska
811.113.5 Fdb Norska
811.113.6 Fc Svenska
811.113.6’01 Fca Fornsvenska
811.113.6’282 Fc.04 Svenska dialekter
811.113.6’282 Fc.04ba Skånska Skånska
Skånska
811.113.6’34 Fc.011 Svensk fonetik
811.113.6’35 Fc.062 Svensk språkriktighet
811.113.6’36 Fc.01 Svensk grammatik
811.113.6’37 Fc.023 Svensk semantik
811.113.6’373.21 Fc.032 Svenska ortnamn
811.113.6’373.23 Fc.031 Svenska personnamn
811.113.6’374 Fc(x) Svenska ordböcker
811.113.6-25 Fc.042 Svenskt talspråk
811.113.6-26 Fc.061 Svenskt skriftspråk
811.124 Foc Latin
811.13 Fh Romanska språk
811.131.1 Fi Italienska
811.133.1 Fj Franska
811.134 Fk, Fl Ibero-romanska språk
811.134.1 Fku Katalanska
811.134.2 Fk Spanska
811.134.3 Fl Portugisiska
811.134.4 Flt Galiciska
811.135.1 Fhb Rumänska
811.14 Foa Grekiska
811.15 Fn Keltiska språk
811.16 Fm Slaviska språk
811.161.1 Fma Ryska
811.161.2 Fmb Ukrainska
811.161.3 Fmbt Vitryska
811.162.1 Fmc Polska
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811.162.3 Fmd Tjeckiska
811.162.4 Fme Slovakiska
811.162.5 Fmet Sorbiska
811.163 Fm Sydslaviska språk
811.163.2 Fmh Bulgariska
811.163.3 Fmj Makedonska
811.163.4 Fmf Serbokratiska
811.163.41 Fmfa Serbiska
811.163.42 Fmfb Kroatiska
811.163.6 Fmg Slovenska
811.17 Fmk Baltiska språk
811.172 Fmka Litauiska
811.174 Fmkb Lettiska
811.18 Frf Albanska
811.19 Frb Armeniska
811.21 Fp Indiska språk
811.211 Fpa Sanskrit
811.214 Fpd Moderna indiska språk
811.214.21 Fpda Hindi
811.214.22 Fpdb Urdu
811.214.25 Fpde Gujarati
811.214.27 Fpdf Panjabi
811.214.32 Fpdc Bengali. Bangla
811.214.43 Fpdj Nepali
811.214.58 Fpr Romani
811.214.61 Fpdk Singalesiska
811.22 Fq Iranska språk
811.222.1 Fpca Persiska
811.222.3 Fqcg Baluchi
811.222.5 Fqcc Kurdiska
811.35 Fxh Kaukasiska språk
811.361 Fxf Baskiska
811.41 Fs Afro-asiatiska (Hamito-semitiska) språk
811.411.112 Fsesmu Assyriska
811.411.16 Fsd Hebreiska
811.411.17 Fse Arameiska
811.411.172.3 Fses Syriak
811.411.21 Fsg Arabiska
811.411.41 Fsie Amhariska
811.411.45 Fsic Tigrinja
811.412 Ftab Koptiska
811.413 Ftb Berber språk
811.414 Ftd Tchadspråk
811.416 Fsi Omotiska språk
811.42 Ft Språk från Nilen och Sahara
811.43 Fxpb Kongospråk
811.45 Fxpa Khoisan språk
811.51 Fu Ural-altaiska språk
811.511.1 Fua Finsk-ugriska språk
811.511.11 Fua Finska språk
811.511.111 Fub Finska
811.511.112 Fud Karelska
811.511.113 Fuc Estniska
811.511.12 Fue Samiska
811.511.14 Fuk Ugriska språk
811.511.141 Fuk Ungerska
811.512 Fus Altaiska språk
811.512.1 Fut Turkiska språk
811.512.161 Futt Turkiska
811.512.162 Futa Azerbadzjanska
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811.521 Fxj Japanska
811.531 Fxk Koreanska
811.56 Fxqa Aleutiska språk
811.57 Fxo Dravidiska språk
811.581 Fv Kinesiska språk
811.581.11 Fva Mandarin
811.581.12 Fva.04 Kantonesiska
811.581.171 Fva.04 Taiwanesiska
811.582.3 Fvb Taispråk
811.582.334 Fvba Thailändska
811.61 Fvd Austro-asiatiska språk
811.612.4 Fvdaa Kambodjanska
811.612.91 Fvea Vietnamesiska
811.62 Fxr Austronesiska språk
811.621.256 Fxr Malayo-polynesiska språk
811.621.258 Fxrbc Malajiska
811.622 Fxr Språk i Oceanien
811.622.82 Fxrd Polynesiska språk
811.713 Fxra Papuaspråk
811.72 Fxrf Australiska språk
811.81/.82 Fxqb Nordamerikanska indiska språk
811.87 Fxqc Mellanamerikanska och sydamerikanska indiska språk
811.873.121 Fxqcq Aymara
811.873.122 Fxqcq Quechua
811.9 Fy Artificiella språk

82 G Litteraturvetenskap
82-1 G.03, H.03 Poesi
82-2 G.02, H.02 Dramatik
82-3 G.01, H.01 Romaner. Noveller. Berättelser
82-343 G.07, G, H.07 Myter. Legender
82-39 G.3 Äldre (t.ex. medeltida) romanser
82-4 G.04, H.04 Essäer
82-5 G, resp. avd. Tal. Föredrag
82-6 G.06 Brev. Verk i brevform
82-7 G.0971 Satirer. Epigram. Parodier
82-82 G(s) Polygrafer. Utdrag. Antologier
82-84 G, H.018 Aforismer
82.09 G:dg, G.04 Litterär kritik
82.091 G Jämförande litteraturvetenskap
821 H, G De enskilda språkens litteratur*
821.111 He, Ge Engelsk litteratur
821.112.2 Hf, Gf Tysk litteratur
821.112.5 Hg, Gg Holländsk litteratur
821.112.6 Hgp, Ggp Afrikaans litteratur
821.113.3 Hdc, Gdc Isländsk litteratur
821.113.4 Hda, Gda Dansk litteratur
821.113.5 Hdb, Gdb Norsk litteratur
821.113.6 Hc, Gc Svensk litteratur
821.131.1 Hi, Gi Italiensk litteratur
821.133.1 Hj, Gj Fransk litteratur
821.134.2 Hk, Gk Spansk litteratur
821.134.3 Hl, Gl Portugisisk litteratur
821.135.1 Hhb, Ghb Rumänsk litteratur
821.14 Hoa, Goa Grekisk litteratur
821.161.1 Hma, Gma Rysk litteratur
821.162.1 Hmc, Gmc Polsk litteratur
821.162.3 Hmd, Gmd Tjeckisk litteratur
821.162.4 Hme, Gme Slovakisk litteratur
821.163.4 Hmf, Gmf Serbokratisk litteratur
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821.163.6 Hmg, Gmg Slovensk litteratur
821.17 Hmk, Gmk Baltisk litteratur
821.211 Hpa, Gpa Litteratur på sanskrit
821.214.21 Hpda, Gpda Litteratur på hindi
821.214.22 Hpdb, Gpdb Litteratur på urdu
821.214.25 Hpde, Gpde Litteratur på gujarati
821.214.27 Hpdf, Gpdf Litteratur på panjabi
821.214.32 Hpdc, Gpdc Litteratur på bengali och bangla
821.214.58 Hpr, Gpr Litteratur på romani
821.214.61 Hpdk, Gpdk Litteratur på singalesiska
821.222.1 Hqca, Gqca Litteratur på persiska
821.222.5 Hqcc, Gqcc Litteratur på kurd iska
821.361 Hxf, Gxf Litteratur på baskiska
821.411.16 Hsd, Gsd Litteratur på hebreiska
821.411.21 Hsg, Gsg Litteratur på arabiska
821.411.41 Hsie, Gsie Litteratur på amhariska
821.411.45 Hsic, Gsic Litteratur på tigrinja
821.511.111 Hub, Gub Finsk litteratur
821.511.113 Huc, Guc Estnisk litteratur
821.511.12 Hue, Gue Samisk litteratur
821.511.141 Huk, Guk Ungersk litteratur
821.512.161 Hutt, Gutt Turkisk litteratur
821.521 Hxj, Gxj Japansk litteratur
821.531 Hxk, Gxk Koreansk litteratur
821.581 Hva, Gva Litteratur på kinesiska
821.581.11 Hva, Gva Litteratur på mandarin
821.581.12 Hva, Gva Litteratur på kantonesiska
821.582.334 Hvba, Gvba Litteratur på thailändska
821.612.4 Hvdaa, Gvdaa Litteratur på kambodjanska
821.612.91 Hvea, Gvea Litteratur på vietnamesiska
821.621.258 Hxrbc, Gxrbc Litteratur på malajiska
821.873.121 Hxqc, Gxqc Litteratur på aymara
821.873.122 Hxqc, Gxqc Litteratur på quechua

9 J, N, L, K Arkeologi. Geografi. Biografi. Historia
902 J Arkeologi
903 J.01 Arkeologi. Förhistorisk*
903"63" J.11--J.3 Arkeologisk tidsindelning
903'1 J.01 Förhistoriska kulturformer
903'12 J.01 Jägar- och fiskarkulturer
903'13 J.01 Primitiva åkerbrukskulturer
903'14 J.01 Boskapsskötselkulturer
903'15 J.01 Nomadiska kulturer
903'16 J.01 Utvecklade åkerbrukskulturer
903'18 J.01 Stadskulturer (civilisationer)
903-03 J.02--J.08 Material (lämningar och artefakter)
903.01 J.03 Tillverkning av sten- och benföremål
903.02 J.05 Tillverkning av lergods
903.03 J.05 Tillverkning av glasföremål
903.04 J.05 Tillverkning av textilvaror
903.05 J.03 Tillverkning av metallvaror
903.07 resp. avd. Artefakter med hänsyn till tillverkningens kvalitet
904 J Lämningar från historisk tid
904" " J.11--J.3 Med hänsyn till tid
904(26.03) J.07 Lämningar på havsbotten
904:0/9 J.02--J.0854 Med hänsyn till ämnesområde
908 N Hembygdskunskap

                                                                
54 För att samtidigt ange tid används dubbelklassificering
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91 N Geografi
910 N Allmänna frågor. Geografi som vetenskap. Resor
911 N Allmän geografi
912 N(ya) Bildmässiga framställningar av geografiska objekt.

Kartor.Atlaser. Glober.Diagram. Avbildningar
913 N Regional geografi i almänhet
913(100) N Hela världens geografi
913(26) Nt Oceanernas geografi
913(3) N.05 Den gamla världens geografi
913(315) N.05 Det gamla Kinas geografi
913(32/39) N.05 Övriga gamla länders geografi
913(4) Na Europas geografi
913(410) Ne Storbritanniens geografi
913(480) Ndd Finlands geografi
913(481) Ndb Norges geografi
913(485) Nc Sveriges geografi
913(489) Nda Danmarks geografi
913(5) No Asiens geografi
913(6) Np Afrikas geografi
913(7) Nqa--Nqc Nord- och Centralamerikas geografi
913(8) Nqd Sydamerikas geografi
913(9) Nr, Ns Oceaniens och polarområdenas geografi

929 L Biografier
929(485) Lm-c Biografier över svenskar
929:54 Lmuce Biografier över kemister

93/94 K Historia
930 K, Ky, K:dd Historievetenskap. Historiens hjälpvetenskaper

Historiens metodlära
930.23 K:d Historisk kritik
930.24 Kyg Historisk kronologi

94(3/9) Ka--Ks De enskilda ländernas historia
94(4) Ka Europas historia
94(480) Kdd Finlands historia
94(481) Kdb Norges historia
94(485) Kc Sveriges historia
94(489) Kda Danmarks historia
94(5) Ko Asiens historia
94(6) Kp Afrikas historia
94(7) Kqa--Kqc Nord- och Centralamerikas historia
94(8) Kqd Sydamerikas historia
94(9) Kra, Ks Australiens och Polarländernas his toria


