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Abstract: The purpose of this Master’s thesis is to compare the scheme
structure of two national classifications system, namely the
Swedish SAB system and the German ASB. It has been
assumed that there are no major differences between the two
models of classification systems or the main classes into
which documents are placed. The classification theory and
subject analysis, which form the basic theory on which my
research is based, are taken from Dahlberg, Langridge and
Rowley.

A comparison of 30 monographs classified in the SAB
system (Sveriges allmänna biblioteksförening) and in the
German ASB system (Allgemeine Systematik für öffentliche
Bibliotheken) showed that the classification structure was
primarily responsible for determining where a particular
document was placed. However, despite the fact that the
subject in various documents may be similar, my research
will demonstrate that the structure of the two codes also
depends on different interpretations of the main subject in a
document. My conclusion is that is not only the model of the
classification system that determines the result of a
classification, but also the extent of previous knowledge and
the depth of interest for the subject being classified, held by
the classifier.
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1. Inledning och bakgrund
Bibliografisk klassifikation är ett centralt ämne inom biblioteks- och
informationsvetenskapen och klassifikationssystem är hjälpmedel för att skapa klasser
och att ordna föremål eller kunskap över föremål efter bestämda principer. Utan
klassificering av de olika ämnena på ett bibliotek skulle det vara svårt att återfinna just
det specifika dokument en biblioteksanvändare behöver för sitt problem.

Under min utbildningstid på högskolan Borås var det intressant att studera hur olika
klassifikationssystem över hela världen delar in kunskapsområden och hur de försöker
att lösa dokumentåtervinningen med hjälp av bland annat koder. Jag hade precis börjat
läsa på högskolan i Borås när en god vän till mig undrade varför samma bok inte står
under samma huvudklass på två olika bibliotek. Denna fråga kunde jag aldrig riktig
släppa och samtidigt kom jag på idén att om det finns skillnader mellan svenska
bibliotek så måste det också finnas klara skillnader mellan till exempel ett svenskt och
ett tyskt system. Därför var det intressant för mig att undersöka traditionen av att
klassificera de olika vetenskapsområdena och hur dokument, och därmed kunskap, kan
ordnas och återfinnas. Studierna över de internationellt kända klassifikationssystemen
UDK (Universella Decimalklassifikationen) och Dewey och det nationella SAB
(Sveriges Allmänna Biblioteksförening1) väckte mitt intresse att även titta närmare på
ett annat nationellt system, ASB (Allgemeine Systematik für Öffentliche Bibliotheken2).
ASB är ett av de vanligaste klassifikationssystem för folkbibliotek (Öffentliche
Bibliotheken) i Tyskland.

Jag är född och uppvuxen i Tyskland där jag utbildade mig till biblioteksassistent.
Genom mitt tidigare arbete kom jag i kontakt med ASB och eftersom SAB var en del av
utbildningen i Sverige, kändes det ganska naturligt att jämföra de båda
klassifikationssystemen för att därmed kunna kartlägga likheter och olikheter i deras
strukturella uppbyggnad. Då ASB-systemets struktur sitter i ryggmärgen kan jag
konstatera att jag fortfarande letar under fel huvudgrupp när jag snabbt genomsöker
hyllorna där jag förväntar att finna den tänkta litteraturen. Det gäller bland annat
skönhetsvård där jag automatiskt börjar leta under den medicinska avdelningen i SAB
men snart upptäcker att skönhetsvård ligger under ekonomi och näringsväsen. Ett annat
exempel är handarbete (sömnad) där jag först alltid letar under idrott och fritid eftersom
jag fortfarande sammankopplar det med hobbyverksamhet under vilket det klassas i
ASB. I SAB återfinns det däremot under ekonomi och näringsväsen.

Klassifikationssystemens strukturering av huvudklasserna utgör alltså basen i underlaget
för min studie för att kunna jämföra olika dokuments titlar som har klassificerats i både
SAB och ASB. Dessutom kommer jag att beskriva ursprunget och uppbyggnaden av
båda systemen och ger även en kort tillbakablick om folkbibliotekssituationen i Sverige
och Tyskland.

För att kunna leda in i undersökningen och för att öka läsarens förståelse kommer jag att
beskriva allmänna principer av klassifikationsteorin. Dessutom kommer jag att ta upp
innehållsanalysens betydelse. Det är väsentligt för återvinningen av ett dokument att
dess ämne preciseras innan det kan få sin plats i systemet. En positiv bieffekt av den här

                                                                
1 I fortsättningen kommer jag att använda akronymen SAB
2Allmän systematik för offentliga bibliotek. I fortsättningen kommer jag att använda akronymen ASB



5

studien är, att jag får möjligheten att fördjupa mina kunskaper inom den tyska
bibliotekshistorien liksom den biblioteksvetenskapliga terminologin. Samtidigt får jag
en intressant inblick i de svenska folkbibliotekens historia och verksamhet. Jag hoppas
att undersökningen och de historiska tillbakablicken kommer att ge en intressant
bakgrund.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om det är möjligt att se skillnader i de två
klassifikationssystemens strukturella organisering av huvudklasserna.

Skillnaderna i strukturerna belyses med hjälp av de båda systemen SAB och ASB. Jag
vill veta hur dessa skillnader ser ut, hur de förhåller sig till varandra och vad de beror
på. Klassifikationssystemen SAB och ASB är två nationella universella system, som vid
första anblicken har likartad struktur. Båda systemen har huvudsakligen en alfabetisk
notation, där varje versal betecknar en huvudklass och varje gemen visar på en
hierarkisk vidareindelning av huvudklassen. Boktitlar som har klassificerats både i det
tyska klassifikationssystemet ASB och i det svenska SAB kan klart visa dessa skillnader
i klassifikationsstrukturen.

Mina frågeställningar är:

1. Kan det utläsas klara skillnader i huvudklassernas strukturer och i så fall vilka är
dessa skillnader?

2. Vilka faktorer kan ligga till grund för dessa skillnader?

Dessa två inledande frågor leder fram till uppsatsens centrala frågeställning:

3. Klassificeras ett och samma dokument under samma huvudklass i båda systemen
eller påverkar systemens olika strukturer och därmed ämnesindelningen
dokumentets placering?

1.2 Problemformulering

Klassifikationssystem är ett av klassifikatörens viktigaste redskap för att placera och
integrera dokument på ett bibliotek. Klassifikationssystem anses vara ett
kommunikationsmedel mellan användaren och bibliotekets dokumentsamling. Dessa
system ska underlätta för användaren att till exempel kunna ”browsa” genom
bibliotekets hyllor för att hitta litteratur som behandlar samma ämne.

Klassifikationssystem behöver inte nödvändigtvis vara uppbyggda på samma sätt. Detta
lärde jag mig vid studierna av klassifikationssystemen SAB och UDK. Strukturen av
huvudklasserna inklusive underklasserna, och därmed ämnesindelningen, kan vara
olika. Systemanvändarnas3 kognitiva förutsättningar och erfarenheter från olika
klassifikationssystem kan skapa förvirring och därmed problem vid

                                                                
3 Här menar jag både klassifikatören och biblioteksanvändaren
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dokumentåtervinningen. Missförstånd kan uppstå när en användare förväntar sig att
hitta ett visst ämne under en viss klass men inte kan återfinna det.
Tillkomst av olika strukturer i klassifikationssystemen kan antas bero på:

- Klassifikationssystemen är skapade i olika historiska och kulturella
sammanhang. Detta kan påverka att ett och samma dokument kan hamna under
olika klasser i de båda undersökta systemen och därmed eventuellt även under
olika ämnen.

- Klassifikationssystemen kan ha en struktur som tillåter en viss typ av ämnesval,
men inte erbjuder någon möjlighet till andra alternativ beroende på att det
förekommer olika ämnestraditioner och ideologier mellan nationer, institutioner
och andra sociala kontexter.

1.3 Metod

Metodavsnittet har jag valt att lägga som ett underavsnitt till inledningen eftersom jag
anser att metodavsnittet är en del av inledningskapitlet som ska föra läsaren in i själva
uppsatsen.

Med utgångspunkt från mina frågeställningar arbetar jag med en kvalitativ studie för att
steg för steg utforska och få insikt i hur det svenska klassifikationssystemet är
strukturerat och uppbyggt och hur det fungerar i praktiken. Jag jämför sedan denna
struktur med ASB’s klassifikationssystem som också är hierarkiskt och universellt.4

Notationen (signa) består av det latinska alfabetet men även arabiska siffror ingår i
ASB- och SAB-systemet.

Metoden som används är komparativ, det vill säga systemens strukturer jämförs med
varandra och titlar som klassificerats både i det tyska klassifikationssystemet ASB och i
det svenska SAB jämförs med utgångspunkt av klassifikationsteorin.

Undersökningen går ut på att samla exempel på titlar från Göteborgs stadsbibliotek och
i Libris som är klassificerade efter SAB. Jag valde Göteborgs stadsbiblioteks
webbkatalog Gotlib för att finna titlar på folkbiblioteksnivå, eftersom ASB uteslutande
används av folkbiblioteken i Tyskland. Den framtagna titellistan ur Gotlib jämförs
sedan med EKZ’s databas.5 Med nationalkatalogen Libris kan jag sedan komplettera
urvalet av titlar eftersom flera bibliotek, huvudsakligen universitets- och
högskolebibliotek, klassificerar sina dokument efter SAB i Libris.

Av de tusentals klassificerade titlarna i Göteborgs webbkatalog och Libris begränsas
urvalet genom funktionen att söka på tyska språket. Antalet relevanta titlar minskas
därmed till en mer ”överskådlig” mängd som sedan direkt kan jämföras med
klassifikationen i EKZ’s databas. Antalet relevanta titlar reduceras ytterligare genom att
varje huvudklass i klassifikationssystemen ska representeras av enbart en titel. Genom
                                                                
4 I universella klassifikationssystem klassificeras all kunskap, som är nedtecknad i skrift.
5 Einkaufszentrale. I denna databas publiceras dokumenttitlar på en cd-rom-skiva som tillhandahålls av
bibliotekstjänsten EKZ-Bibliotheksservice GmbH. Ca. 50 bibliotekarier och ca 200 personer i en
lektoratskooperation (Lektor (tyska) = lektör (svenska)), klassificerar titlar efter ASB-systemet.
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denna urvalsmetod får jag fram ca 30 titlar som direkt går att ställa upp i en relevant
jämförelse. Förutsättningen är att dokumentets titel ska vara klassificerat i båda
klassifikationssystemen SAB och ASB.

För att kunna analysera de olika frågor som uppkommer i denna praktiska jämförelse
krävs det ingående litteraturstudier inom klassifikationsteori liksom betydelsen av
innehållsanalysen. Jag anser att själva innehållsanalysen har betydelse för min
undersökning eftersom den är en del i själva klassificeringsförloppet. Det är viktigt att
kunna urskilja de undersökta titlarnas placering. Ett klassifikationssystem kan ha en
struktur som tillåter ett visst ämnesval men erbjuder inte något alternativ att placera
dokument. Den andra aspekten kan vara klassifikatörens personliga bedömning av att
dokumentet ska placeras under ett visst ämne trots att systemet erbjuder en annan
lösning.

Det är viktigt att kunna förstå den terminologi som används i klassifikationssystemen.
Därför försöker jag förklara dessa termer för den som läser min uppsats. Jämförelsen är
i vissa avsnitt ganska allmän och går in på många grundläggande aspekter inom de olika
klassifikationssystemen. För att ge en historisk bakgrund studerade jag de svenska och
tyska folkbibliotekens historia som sammanfattas under kapitel 3.

Några teorier om textanalys eller språk kommer inte att tas upp i uppsatsen. För att öka
min egen förståelse för båda klassifikationssystemen betraktar jag dessa som text för att
därmed kunna utläsa, tolka och besvara mina frågeställningar. Författarna Bergström
och Boréus refererar till filosofen Hans-Georg Gadamer som tycker att det finns en
förförståelse hos varje läsare som gör en tolkning av texten och att det är av betydelse
vad tolkaren får ut av det. Vi bär alla med oss tidigare erfarenheter som påverkar hur vi
ser på en text. Textens uppgift är att förmedla ett budskap men i ett
klassifikationssystem ska det, enligt min uppfattning, vara så neutralt som möjligt utan
någon subjektiv eller ideologisk påverkan. Med denna utgångspunkt betraktar jag ASB-
och SAB-systemet alltså som text och ser mig själv som tolkare och mottagare.
(Bergström & Boreus 2000, s. 25, f).

För ett forskningsarbete krävs en neutral och öppen relation till ämnet. På grund av min
tyska bakgrund betraktar och värderar jag förmodligen ASB med andra ögon än vad
exempelvis en svensk skulle göra, vilket i viss mån kanske påverkar min tolkning och
undersökning. Men enligt Denscombe (2000, s. 245) behöver det inte ses som en
begränsning om man är medveten om sin situation och redogör för sina personliga
erfarenheter i forskningsrapporten. Viktigt är till exempel att jag är medveten om min
bakgrund och därmed mitt speciella sätt att läsa och tolka ASB-klassifikationens text
liksom den övriga tyska referenslitteraturen.

1.4 Tidigare forskning

Det finns få gjorda studier som har direkt anknytning till mitt ämne men jag har funnit
två artiklar som behandlar ett liknande tema. Lynn Silipigni Connaway och MaryEllen
C.Sievert jämförde 1996 hur tre olika, nationella klassifikationssystem klassificerar
dokument som behandlar information om hälsoförsäkringar. Den andra studien gjordes
av den danska Bente Ahlers Moeller som jämförde det nationella danska SLC (State
Library of Aarhus) klassifikationssystem med det internationella systemet Dewey
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Decimal Classification (DDC). Tyngdpunkten i båda studierna ligger på analysen av
dokumentets ämne och de visade att ett dokuments ämne interpreterades olika och
därmed klassificeras på olika sätt i olika system. Dessa studier har hjälpt mig att kunna
formulera min problemformulering, men bildar inte direkt något underlag till min
uppsats och kommer därför inte att citeras. För den intresserade läsaren finns
referenserna under litteraturförteckningen.

Henry Evelyn Bliss ”The organization of knowledge in libraries” ger en inblick i
klassifikationsteorins principer. Denna monografi bildar tillsammans med Joacim
Hanssons avhandling ”Klassifikation, bibliotek och samhälle”(1999), Derek Langridges
bok ”Subject analysis” (1989) och Jennifer Rowley & John Farrows ”Organizing
knowledge” (2000) ramen till klassifikationsavsnittet.

Derek Langridge (1989) är en annan känd klassifikationsteoretiker som poängterar att
en noggrann innehållsanalys ska föregå klassificeringen som är en viktig del i
klassifikationsprocessen. Langridge påpekar att felaktiga beslut försvårar återvinningen
av dokument.

Publikationen av den ryske biblioteksforskaren Evgenij Ivanovic Samurins (1977)
”Geschichte der bibliothekarisch-bibliographischen Klassifikation” är den mest
omfattande redogörelsen för utvecklingen av den bibliografiska klassifikationen och
utgör därmed en stor del av andra kapitlets text.

Ingetraut Dahlberg (1974) beskriver i sin bok ”Grundlagen universaler
Wissensordnung” klassifikationens olika principer. Hon redovisar en strukturanalys av
sex internationellt kända klassifikationssystem, till exempel Universaldecimal-
klassifikationen UDK, Deweys Decimalklassifikation DDK och Colon Classification
CC. I denna analys visar hon att bland annat att tidsandan präglar
klassifikationssystemens tillkomst. Dessutom beskriver hon att anordningen av
klasserna visar på en antingen mer västerländsk eller österländsk synvinkel på
omvärlden.

1.5 Disposition

Uppsatsen är indelad i 8 kapitel och tar upp olika aspekter och teorier som kan vara av
intresse för denna jämförande studie.

De övriga kapitlen innehåller:

Kapitel 2 beskriver de olika teoretikernas uppfattningar om klassifikation och
svårigheterna att konstruera klassifikationssystem. Systemen har olika klassindelningar
och med en kort bakgrund belyses klassifikationsindelningen utformning och förändring
genom tiderna. Här redogörs även för hur en innehållsanalys utförs och vilka problem
man kan möta när ett dokument ska klassificeras.

Kapitel 3 innehåller en kort redogörelse av hur folkbiblioteken har uppstått. Här
beskrivs folkbibliotekens situation både i Sverige och i Tyskland för att ge en historisk
och kulturell bakgrund till båda klassifikationssystemens utformning och
klassindelning.
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I kapitel 4 finns en presentation av SAB- respektive ASB-systemet. Här behandlas
systemens ursprung och uppbyggnad för att ge en allmän orientering av hur respektive
system är konstruerat.

I kapitel 5 presenteras en jämförelse av båda systemen som visar på skillnader utifrån
deras inordning av vetenskapsområden och strukturer. Här kommenteras även
jämförelsen av de 30 titlarnas klassificeringar utifrån deras notationer, det vill säga
placering i respektive klassifikationssystem.

Kapitel 6 innehåller en analys och diskussion. Här belyses och tolkas skillnaderna
utifrån bland annat klassifikationsteorin och innehållsanalysen. Några tolkningar om
klassifikationssystemens olika strukturer och huvudklasser ska ge en bättre förståelse
för de avvikelser i systemen som finns.

Kapitel 7 avslutar uppsatsen med en sammanfattning och i kapitel 8 finns en litteratur-
och källförteckning.

I bilagan ställs båda systemen mot varandra utifrån själva strukturen.
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2. Klassifikationsteori
I detta kapitel tas enbart upp teoretiska aspekter som är relevanta för uppsatsens
frågeställningar och problemformulering. Jag utgår i min framställning mest från
hierarkiska system eftersom de undersökta klassifikationssystemen SAB och ASB
tillhör huvudsakligen denna kategori. Kapitlet innehåller följande delar:

• 2.1 Definition av klassifikation
• 2.2 Klassifikationssystemens beståndsdelar och funktion
• 2.3 Klassifikationens principer
• 2.4 Betydelsen av innehållsanalysen
• 2.5 Klassifikationens utveckling från antiken fram till idag
• 2.6 Sammanfattning

Litteraturen, som huvudsakligen ligger till grund för detta kapitel, är generella
beskrivningar av klassifikation så som C. D. Needham ”Organizing knowledge in
libraries”, Derek Langridges bok ”Subject analysis” och Jennifer Rowley & John
Farrows ”Organizing knowledge”. Dessutom ingår bland annat arbeten av Ingetraut
Dahlberg ”Grundlagen universaler Wissensordnung”, A. C. Foskett ”The subject
approach to information”, Joacim Hanssons avhandling “Klassifikation, bibliotek och
samhälle” och Henry Evelyn Bliss generella beskrivning i ”Organizing knowledge in
libraries”. Evgenij Ivanovic Samurins ingående beskrivning av klassifikationens
biblioteksbibliografiska utveckling och Ingetraut Dahlberg avslutar kapitel 2.

2.1 Definition av klassifikation

Kunskap och föremål produceras och har producerats under flera tusen år. För att vi
lättare ska få en överblick av den samlade dokumentationen av hela denna utveckling
behöver vi ett ordnings- och söksystem av något slag. Man kan skilja mellan filosofisk,
encyklopedisk, vetenskaplig och bibliografisk klassifikation. Ett exempel på en
vetenskaplig klassifikation är Carl von Linnés klassifikation av växt- och djurriket. Han
grupperade djur och växter efter i vilken utsträckning organismerna liknar varandra.
Människan klassificerar alltså omvärlden och utvecklingen efter vissa principer eller
vissa valda aspekter, till exempel att alla djur som föder levande ungar kallas däggdjur.

En bibliografisk klassifikation innebär att dokument ska ordnas efter vissa principer. En
systematisk ordning av dokument ska återspegla relationen mellan ämnet och innehållet
i dokumentet. Samtidigt ställs kravet att dokument med likartade innehåll ska kunna
placeras bredvid varandra för att biblioteksanvändaren enkelt och snabbt ska finna det
sökta dokumentet (Buchanan 1979, s. 13).
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2.2 Klassifikationssystems beståndsdelar och funktion

Ett klassifikationssystem är enligt Bliss ”…an organization for knowledge, of subjects,
terms, and symbols, of classes, divisions, and notations 6.”(1939, s. 73)

I ett klassifikationssystem ordnas dokumenten efter sina huvudämnen och infogas i ett
system där de olika vetenskaperna är grupperade efter en logisk och saklig följd.
(Hacker 2000, s. 174). Ett klassifikationssystem är bibliotekets instrument som ska
underlätta för användaren att enkelt ”browsa” genom bibliotekets material i en speciell
klass även om man inte letar efter något utvalt dokument.7 Denna funktion uppfylls
genom en kod, det vill säga dokumentets signum. När ett dokuments huvudämne har
fastställts tilldelas det en kod som systemet erbjuder. Dokument som innehåller samma
ämne ska återfinnas under samma signum. På så sätt fungerar den bibliografiska
klassifikationen som en länk mellan katalogposten och dokumentets placering
(Needham 1971, s. 125; Rowley & Farrow 2000, s. 192-195, 201).

Klasser
Indelningen av ett klassifikationssystem baseras på de discipliner som bildar huvud- och
underklasser. På så sätt får man en förteckning som innehåller en koppling till alla
etablerade vetenskaper. En klass är enligt Bra Böckers lexikon en ”logisk term för
samling av företeelser, som har en bestämning gemensam” (Bd 13 1978, s. 150).
Klassernas innehåll ska tydligt avgränsas och specificeras. Systemets huvudklasser är i
sin tur indelade i flera underklasser som utgår från en övergripande till en mer detaljerad
specifikation. Stora klasser, som lätt blir oöverskådliga, ska undvikas, varför de istället
bör delas upp i flera huvudklasser och underklasser (Röttcher 1991, s. 145).
Exempelvis:

Exemplet är hämtat ur ASB’s utgåva från 1999, s. 50f

                                                                
6 I fortsättningen signum/signa
7 Klassifikation är ett av flera sätt att göra dokument sökbara, till exempel med hjälp av katalogisering. I
denna uppsats beskrivs dock enbart klassificering.

… Europas historia …

…
Mellersta Europas historia …

Österrikes historia Ungerns historia

Historia
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Ett klassifikationssystem kan också innehålla enkla och sammansatta klasser. Med enkla
klasser uttrycks bara ett ämne, till exempel litteratur. Med sammansatta uttrycks
begrepp eller klasser som står i relation till varandra, så som exempelvis engelsk
litteratur (Needham 1971, s. 110f).

Det är överskådlighet och känslan av naturlighet som ska ligga bakom valet av
huvudklasser. Denna förutsättning ska öka på förståelsen av själva systemets
struktur som därigenom kommer att upplevas som användbart och praktiskt. Den
viktigaste aspekten är att alla typer av dokument med olika inneboende särdrag ska
kunna presenteras i ett klassifikationssystem (Langridge 1989, s. 24). För att få en
användbar ordning ska klassifikatören utgå från ämnet och inte till exempel från
titel eller författare (Marcella & Newton 1994, s. 5-6, 33-36).

Systemets indelning
Ett stort problem kan vara hur de olika disciplinerna ska delas in och vilka av
disciplinerna som ska bilda huvudklasser. Termen huvudklass är inte alltid lätt att
definiera. Foskett (1996) tar upp exemplet med fysik. Han ställer frågan om det ska
räknas som en huvudklass eller som ett ämne inom disciplinen naturvetenskap (s. 147,
174). Därför måste systemkonstruktören noga tänka över ordningsföljden mellan
huvudklasserna men även på den inre ordningen inom en huvudklass. Dessutom ska han
ta hänsyn till den redan befintliga litteraturen inom ett ämne. På så sätt kommer alla
dokument att inkluderas och kan därmed även struktureras (Needham 1971, s. 111).
Marcella och Newton tar upp det faktum att skapare av ett klassifikationssystem
kommer fram till att antalet huvudklasser ofta stämmer överens med antalet symboler
som finns tillgängliga i det notationssystemet som är tänkt att användas. Forskning har
visat att det finns mellan trettio till fyrtio huvudklasser som motsvarar de etablerade
ämnesområdena (1994, s. 5-6, 33-36).

Bliss (1939) rekommenderar att klasserna ska vara välproportionerade för att undvika
för stora eller för små klasser, det vill säga skapa en snedfördelning. Det innebär även
att konstruktören ska uppskatta vilka ämnen som kommer att utvecklas i framtiden så att
klasserna eventuellt kan byggas ut (s. 76f).

Olika klassifikationssystem
Vid klassificering är det viktigt med fasta regler kopplade till objektivitet som ska ligga
till grund för klassificeringsarbetet. Klassifikationssystem kan antingen vara
specialsystem eller universella system. Specialsystem behandlar enskilda
ämnesområden som till exempel bara en disciplin, medan universella
klassifikationssystem skapas efter den traditionella metoden genom att ”klassificera allt
mänskligt vetande”. Universella (generella) system har en allmän inriktning och
vetenskaperna bildar klasser som i sin tur delas in i mer specifika underklasser. Dessa
klasser kan ordnas hierarkiskt där varje tecken eller symbol av notationen visar en
vidareindelning eller en ny underavdelning (Buchanan 1979, s. 27 ; Berntsson 1997, s.
8). Exempel på universella klassifikationssystem är SAB och ASB.

System där varje ämne har en given plats kallas enumerativa (uppräknande). Dessa
system är hierarkiskt uppbyggda och utgår från huvudklasser som i sin tur struktureras i
underklasser. Här tilldelas både enkla och komplexa ämnen en plats i systemet.
Motsatsen till ett enumerativt system är ett facetterat system. Även i ett facetterat
system kan all världens kunskap klassificeras. Här analyseras olika ämnesområden med
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hjälp av olika begreppskategorier, så kallade facetter. Det kan dock vara svårt att
bestämma vilken facett som ska visas först. Ett signum bildas genom att man utgår från
olika aspekter av ett ämne som i sin tur ger kompakta strukturer. De olika
kombinationsmöjligheterna behöver därför inte räknas upp (Rowley & Farrow 2000, s.
200f).

Signum
Varje klassifikationssystem kännetecknas av sina koder, oftast kallade för signum8. Alla
dokument med samma ämne placeras under samma signum. Det första tecknet i ett
signum visar huvudklass och varje tecken därefter på en vidareindelning i en
underklass. Den hierarkiska ordningen utgår från det generella till det mer specifika som
till exempel huvudklass bibliotek, underklass bokbestånd. Ett signum kan bestå av olika
tecken. Det ena kallas rent signum där man använder en typ av tecken som till exempel
bara siffror. Det andra kallas blandade signum och består av bokstäver och siffror.
Signum Km.59 är ett exempel på blandade notationer som finns i SAB (Benito 2001, s.
117; Hacker 2000, s. 174). En fördel med detta system kan vara att tecknen blir enklare
att memorera, d.v.s. mnemotekniska. Bokstaven A till exempel skulle kunna användas
för klassen ”arts” (Dahlberg 1974, s. 71).

2.3 Klassifikationens principer

Det kan sägas att ett universellt klassifikationssystem fungerar bra när systemet omfattar
alla i litteraturen förekommande ämnen men även har möjlighet att släppa in nya. En
annan viktig synpunkt är att alla ämnen som hör ihop ska finnas inom samma klass eller
vara så nära varandra som möjligt.

Bliss9 (1939) lyfter fram att klassifikation av dokument är en strukturell organisering av
kunskap. Med hjälp av ett välfungerande system kan ett särskilt dokument återvinnas
utifrån sitt ämne även om varken författare eller titel är bekant. Han formulerade ett
antal principer som ska vara grundläggande vid konstruktion och användning av
klassifikationssystem. Han ställer bland annat kravet på att huvudklassernas indelning
ska baseras på fasta principer och hållas på en mer allmän nivå. Därmed blir klassernas
utformning mer permanent även om nya ämnen kan tillfogas. Han tycker att det är
enklare att modifiera underklasserna än huvudklasserna. En annan princip är att huvud-
och underklasserna ska vara relativa och komplementära ( s. 21f, 36, 74).
Klassifikationsteoretikern Buchanan (1979) uttrycker i sin publikation att det inte enbart
finns en systematisk ordning av dokument som är den rätta på grund av dokumentets
mångfaldiga relationer till andra ämnen. En systematisk ordning bara kan enbart visa en
av dessa relationer. Samhällets specialisering återspeglas i klassifikationsstrukturen av
alla moderna system. Buchanan beskriver med exemplet ”eldvapen” hur dessa föremål
kan betraktas ur olika synvinklar beroende på om det är tekniken eller dess
användningsområde som man tar fasta på. Med utgångspunkt från vad dokumentet
handlar mest om eller vilken aspekt klassifikatören vill lyfta fram kan dokumentet till
exempel klassas under aspekten konstföremål eller under vapenteknik. Genom att lägga
fast en citeringsorder bestäms vilka aspekter av ett dokuments ämne som ska stå på
samma plats och vilka som ska placeras på andra platser (s.110, 123).

                                                                
8 Pluralis signa
9 Bliss är känd för konstruktionen av klassifikationssystemet ”Bibliographic Classification”
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Nedanstående fyra beståndsdelar ingår i ett väl fungerade
biblioteksklassifikationssystem:

a) tabell, där ämnen som ingår i systemet är systematisk ordnade
b) signa som är koderna för vokabulären (bestående av siffror och/eller bokstäver)
c) alfabetisk ämnesindex som skapar ingångar till den systematiska delen
d) organisation som upprätthåller och reviderar/uppdaterar systemet regelbundet
(Foskett 1996, s. 147).

Bliss (1939) rekommenderar ett samarbete mellan biblioteken för att centralt utföra
både katalogiserings- och klassifikationsarbetet. En centralisering av dessa
arbetsmoment spar inte bara pengar utan också tid (s. 139f). Ett exempel på ett
fungerande samarbete är webbkatalogen Libris som underhålls av det Kungliga
biblioteket. Libris fungerar som en gemensam bibliotekskatalog för alla anslutna
högskole- och universitetsbibliotek som katalogiserar och klassificerar sina dokument
efter och i Libris.

Avslutningsvis kan sägas att det krävs en viss kännedom om hur systemet är uppbyggt
för att kunna använda det på bästa sättet. Klassifikationssystem ska vara uttömmande
och uteslutande så att klassifikatören10 liksom användaren tydligt vet var han ska
placera respektive finna ett visst ämne i systemet. Tyvärr är det inte alltid så lätt att
precisera innehållet av ett dokument. Därför krävs det en noggrann innehållsanalys
vilket kommer att beskrivas mer utförlig under nästa avsnitt.

2.4 Betydelsen av innehållsanalysen

Innehållsanalysen är en viktig del i klassifikationsarbetet vilket jag i det här avsnittet
kommer att beskriva. Innehållsanalysen kan gå betydligt djupare ner genom indexering
med ämnesord, men i den här uppsatsen begränsas innehållsanalysen enbart till
klassifikation och tilldelning av ett signum. De olika namnen för termen innehållsanalys
kommer även att beskrivas och förklaras.

Innehållsanalysen är nödvändig för att underlätta återvinningen av ett dokument varmed
man kan se klassifikationssystem som ett kommunikationsmedel mellan dokument och
användare. Med innehållsanalys menas hur ett dokuments innehåll har tolkats till att få
ett huvudtema som Langridge kallar för ”topic”. Genom detta ”topic” kan dokumentet
tilldelas en huvudklass. Enligt Langridge ska en innehållsanalys föregå klassificeringen,
det vill säga tilldelningen av ett signum (Langridge 1989, s. 9).

Inom biblioteks- och informationsvetenskapen används olika termer såsom ”subject
analysis” och ”aboutness”. ”Subject analysis” kan översättas till svenskans
”ämnesanalys” och betyder att dokumentets egentliga och inneboende innehåll ska
presenteras i ett klassifikationssystem. 11 Termen ”aboutness” står för dokumentets
”meningsbärande innehåll” (Hansson 1999, s. 264) och syftar till klassifikatörens och
biblioteksanvändarens förkunskaper inom ett ämne.

                                                                
10 I fortsättningen benämner jag alla som arbetar med klassifikation som klassifikatör
11 Jag uppfattar termen ”ämnesanalys” som om den även inkluderar indexering. Eftersom jag enbart berör
klassificering och inte indexering använder jag mig av begreppet innehållsanalys.
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Langridge (1989) redogör i sin bok ”Subject analysis” hur viktigt en innehållsanalys är
för att ett dokument kan placeras rätt och återvinnas. En innehållsanalys, som ska ta
fram det mest konkreta och väsentliga innehållet ur ett dokument, kan först göras och
avspeglas i ett klassifikationssystem efter det att det finns tillräckligt mycket jämförbar
information om det nya ämnet ifråga.

Att bestämma ett ämne och att klassificera ett dokument är ingen lätt uppgift. Ofta
handlar ett dokument om mer än ett ämne, även titeln kan vara vilseledande och säger
inget om det väsentliga eller det egentliga innehållet av dokumentet. Både Bliss (1939)
och  Langridge (1989) nämner flera exempel på felaktiga klassificeringar. Nedanstående
bok är ett typiskt exempel med vilket Langridge visar på en felaktig klassificering:

”Archetype: a natural history of the self”, by Anthony Stevens (Routledge, 1982).

Boken handlar om Jungs12 teori om arketyper som är etablerad inom sociobiologi och
etologi13, men är klassificerad enligt British Library CIP under ämnet ”metafysik”14.
Langridge skriver att det genom författarbeskrivningen på omslaget tydligt framgår att
författaren är psykiater och psykoterapeut. Han anser att man här ska särskilja mellan
”empirical science” och ”philosophy” (1989, s. 15). Boken kan inte återvinnas om
användarna letar under ämnet metafysik istället för psykologi.

Antagligen sker sådana missvisande tolkningar därför att klassifikatören inte tar reda på
vad dokumentets innehåll egentligen handlar om.15 Langridge säger att klassifikatören
först ska bestämma vilken slags ”kunskapsform” (form of knowledge) det handlar om
och om ämnet är enkelt eller sammansatt. Ämnet är alltid oberoende av ett
klassifikationssystem och innehållet av boken förblir detsamma oavsett i vilket system
det placeras eller vilken klassifikatör som behandlar dokumentet (Langridge 1989, s. 7).

Ett dokument kan alltså först tilldelas sin plats i systemet när man har preciserat och
konstaterat dokumentens ”natur”, det vill säga dess innehåll. Langridge tycker att
klassifikatören ska ta hänsyn till ur vilken synvinkel ett dokument skrivits och vad
författaren själv har för uppfattning om dokumentets ämne (ibid, s. 45). Både Bliss
(1939) och Langridge (1989) poängterar att det är viktigt att inte bara läsa titeln på
omslaget. Läsningen av sammanfattningen och förordet och en kontroll av indexet ska
bekräfta vad dokumentet handlar om. Ett dokumentindex är ett viktigt hjälpmedel för att
hitta speciell information om bokens innehåll utan att det kräver mycket tid. Sedan ska
detta sammanställas och även kontrolleras mot en tesaurus. Först därefter är
innehållsanalysen utförd och dokumentet kan placeras in i systemet (Langridge 1989, s.
7).

Innehållsanalysens övergripande syfte, oavsett vilken term man använder, är att alla
dokument som behandlar samma ämne ska återfinnas under samma klass. Bliss (1939)
tycker att en konsultation av det alfabetiska indexet, som tillhör klassifikations-
                                                                
12 Carl Gustav Jung, schweizisk psykiater och psykoanalytiker. Hans intresse låg på det kollektivt
omedvetna vilket kommer till uttryck i arketyper. (Bra Böckers lexikon 1978, bd 12)
13 Det här är Langridges tolkning av bokens ämne. Själv skulle jag välja att sätta ämnet under psykologi.
14 Enligt Bra Böckers lexikon betyder metafysik ”läran om den egentliga verkligheten bortom
sinnesförnimmelserna”. (1979, bd 15)
15 Ovanstående exempel ska bara beskriva innehållsanalysens problem medan min undersökning inte går
ut på att undersöka felaktiga klassificeringar utan ska bara belysa skillnader mellan två
klassifikationssystem.
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systemet, ska ingå för att exakt kunna bestämma vilket signum dokumentet ska tilldelas.
(s. 115) Ibland kan systemet erbjuda två eller tre alternativa platser eftersom ett
dokument innehåller flera tänkbara ämnen som huvudämne. I sådana fall tilldelas
dokumentet två eller fler signum, den så kallade dubbel- eller trippelklassningen, som
innebär ännu en sökmöjlighet i katalogen. Klassifikatören ska bedöma under vilken
klass användaren i första hand kommer att söka efter dokumentet. Det signum som
anses vara mest lämpligt blir dokumentets huvudsignum och uppställningssignum16

(Berntsson 1997, s. 11).

Bliss (1939) rekommenderar att klassifikatören alltid ska kontrollera om det redan finns
dokument med liknande ämne i det befintliga beståndet. Dokumentens kod ska
kontrolleras och överföras till det nya dokumentet.  På så sätt hålls alla dokument ihop
inom samma ämne. Han tycker att det individuella dokumentet därmed blir en del av en
social gemenskap. Men han tillägger att i detta skede bör ytterligare en kontroll av
bokens kod genomföras. I vissa fall behövs en omklassificering för att aktualisera
beståndet, till exempel när en ny underklass har preciserats (s. 115f).

Det är viktigt att ha i minnet att innehållsanalysen inte görs bara för indexerarens eller
klassifikatörens egen skull. Alla som vill underlätta återvinningen av ett dokument för
en användare måste vara medveten om bokens egentliga karaktär (Langridge 1989, s.
10).
I praktiken gäller 3 steg:
- att karaktärisera dokumentet som en helhet för att kunna återvinnas
- själva dokumentet måste analyseras uttömmande så att det specifika ämnet kan
återvinnas
– en kompromiss där några utvalda topics ska representera ett dokument istället för
enskilda sammanfattningar i ett centralt register (ibid, s 14).

Det kan sägas att alla ämnen som klassificeras ska ha samma status i innehållsanalysen.
Denna måste utgå ifrån föregående, grundliga överväganden. Ett specialbibliotek
arrangerar till exempel sina dokument efter sina intressegrupper och behov och har
därför ett eget utformat system. Avvikelser är därför försvarbara. Men även om man har
olika perspektiv så måste grundprincipen alltid vara att man utgår från att analysera
ämnet (ibid 1989, s 9, 10).

Sammanfattning
Innehållsanalysen är en viktig del i klassificeringsskedet för att dokumentets ämne
korrekt ska kunna uttryckas i klassifikationssystemets koder. Klassificeringen är till för
att underlätta återvinningen av ett dokument. Ett dokument kan innehålla flera olika
ämnen och dess innehåll ska preciseras och analyseras. Med klassifikationssystemets
hjälp bestämmer klassifikatören vilka egenskaper eller aspekter av ett ämne som ska
uttryckas i klassifikationen. Därefter kan dokumentet tilldelas en kod för att få sin plats i
respektive system. Olika klassifikatörer kan komma till olika lösningar som alla kan
vara rätt. Vilka aspekter av dokumentet som ska framhävas kan styras av
klassifikatörens bedömning av den tänkta användargruppens behov. Innehållsanalysens
viktigaste hjälpmedel är bokens sammanfattning, förord eller index för att undvika

                                                                
16 Uppställningssignum är dokumentets plats i hyllan och är mer anpassad efter bibliotekets bokbestånd.
Med detta signum går klassifikatören kanske inte lika långt ner i hierarkin som systemet erbjuder, det vill
säga har inte lika många tecken som ett huvudsignum.
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felaktiga placeringar. Det rekommenderas att följa även klassifikationssystemens
anvisningar.

2.5 Klassifikationens utveckling

I det här avsnittet beskrivs i stora drag klassifikationens utveckling och hur de olika
klassifikationsindelningarna återspeglar den tid som de skapades i. Den historiska
överblicken belyser de olika klassifikationsindelningar som ligger till grund för olika
vetenskapsindelningar och systemstrukturer. För att kunna förstå och sätta
klassifikationen i ett sammanhang med sin samtida världsbild, beskrivs kort de största
influenser som har påverkat utformningen av systemen.

I denna uppsats beskrivs till största delen den västerländska klassifikationsutvecklingen
eftersom den har mest påverkat både ASB och SAB.

2.5.1 Inledning

Under alla tider har det varit ett problem att karakterisera en vetenskap, dess omfattning
och vilka ämnesområden som tillhör denna vetenskap. Det finns ännu idag inget
optimalt klassifikationssystem som maximalt tillfredsställer alla alternativa användare.
Under detta avsnitt beskriver jag kort vilka ”rön” som har påverkat olika
klassifikationer.

Det går att påstå att klassifikation återspeglar den tid och det samhälle i vilket det ska
fungera. Varje tidsepok har satt sin prägel på klassifikationssystemen som därmed
utvecklats och förändrats i takt med vetenskapernas nya rön och framsteg (Dahlberg
1974, s. 294). Alla klassifikationssystem, både bibliografiska och vetenskapliga,
uttrycker de världsuppfattningar som de olika konstruktörerna har haft vid motsvarande
tid. Konstruktören var oftast en filosof eller vetenskapsman som satte sin prägel på
klassifikation av kunskap. Därför har klassifikationssystemen fått olika klassindelningar
beroende på den filosofi eller ideologi som dominerade vid den aktuella tidsepoken. I
takt med samhällets utveckling och de olika vetenskapernas framsteg har även de olika
klassifikationssystemen under århundraden anpassats efter nya idéer och behov. Joacim
Hansson (1999, s. 12) beskriver så här i sin avhandling hur han uppfattar vad ett
klassifikationssystem är:

Ett klassifikationssystem är nu inte bara ett verktyg som biblioteken har att arbeta
med i sökandet efter ett rationellt sätt att organisera sitt bestånd på. Det är också en
intellektuell produkt, en text, som i sig förmedlar en bild av världen genom det sätt
varpå det delar in den verklighet som biblioteken har att fungera inom. Som text är
det därför inte bara en spegling av den tid inom vilken det skapas, utan även något
som förmedlar en egen bild av denna tid. Detta gör det möjligt att betrakta
klassifikationssystemet som inte bara ett nyttigt verktyg, utan som ett medel för
biblioteken att förmedla en bild av samhället som bidrar till att definiera dess roll
och funktion i det.

Gamla Egypten och antiken
En mångfald av olika klassifikationsindelningar fanns redan i det gamla Egypten. En
encyklopedi av egyptern Amenemope, sammanställd några hundra år före Kristi
födelse, är kanske början till den bibliografiska klassifikationen. Klassifikationens
indelning bygger på den dåtida människans världsuppfattning. Först kommer det stora
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och övergripande universum följt av naturen och avgudardyrkan. Därefter övergår den
till människan och dess vardagsliv för att avslutas med en avdelning för djur och
insekter (Samurin 1977, bd 1, s. 12).

Antiken är den period där retorikens konst utvecklas. Under flera tidsperioder skrevs det
i Grekland och Rom ett stort antal böcker som handlade om de nya upptäckterna inom
matematik, astronomi, filosofi, poesi etc. Därmed växte bokens popularitet och flera
stora privatsamlingar skapades (Samurin 1977, bd 1, s. 18). Uppfostran och utbildning,
som vi idag kallar pedagogik, hade enligt Aristoteles uppgiften att förädla människan
och att leda förnuftets utveckling. Aristoteles skilde mellan praktiskt och teoretiskt
förnuft. Under antiken var det oftast filosoferna som försökte att dela in människans
kunskaper i olika kategorier. Andra grupper däremot begränsade sin klassifikation
nästan uteslutande till naturvetenskaperna medan Platon lade större vikt på filosofin och
uteslöt naturvetenskaperna från sin kunskapsklassifikation (Langridge 1989, s. 20 f).

Aristoteles delade också in vetenskaperna efter en annan princip. Den bygger på en
gradvis övergång från det allmänna till det specifika som består av tre grundindelningar:
fysik, logik och etik. Den här principen att konstruera system utövade under fler
århundraden även inflytande på andra västeuropeiska klassifikationer med
konstruktioner som fortfarande används i dag. Samurin konstaterar också att
klassifikationsteorin och klassifikationspraktiken visade en stor mångfald redan under
antiken (Samurin 1977, bd 1 s.26 f).

Medeltiden
Under den tidiga medeltiden påverkar framför allt det religiösa synsättet och teokratin
samhällets utveckling vilket också återspeglas i kloster- och stiftsbibliotekens
klassifikationssystem. Samurin konstaterar att under 400 – 1100-talet fanns det inte
några väl genomtänkta klassifikationer utan alla genomsyrades av teologins dominans.
Den katolska kyrkans inflytande ledde till en stagnation på alla vetenskapliga områden
och införlivade dessutom filosofin, som blev en del av teologin. Med filosofins hjälp
skulle den kyrkliga läran stödjas och förklaras (Samurin 1977, bd 1, s. 34).

Tiden på 1100 till 1300-talet präglas av handelns och produktionens utveckling.
Privatskolor grundades där de antika författarnas skrifter blev populära igen och ansågs
vara mer etiskt högstående än den teologiska läran. Vetenskaperna befann sig
fortfarande i munkarnas och prästerskapets händer, vilka stred för att bevara den gamla
traditionen att betrakta teologin som den allomfattande och högst stående vetenskapen.
Andra, mer demokratiska och liberala teologer och filosofer började inse att de
världsliga vetenskaperna behövde kopplas samman med det praktiska livet. En
franciskanermunk, Roger Bacon (1214-1294), studerade och prövade de fysikaliska
lagarna. Resultatet av denna studie medförde att han omkullkastade de flesta teologiska
dogmerna. Bacons klassifikation visar med de tre grundpelarna logik, fysik och etik
samt underavdelningar optik, medicin, agrikultur och elementernas vetenskap
följaktligen på ett nytt tankesätt. Teologin återfinns på sista platsen i systematiken under
huvudrubriken metafysik och moralfilosofi (etik). Den experimentella vetenskapen med
inflytande från den österländska världen hade gjort sitt inträde och påverkade
klassifikationer av olika slag (Samurin, 1977, bd 1 s. 59, 83, 89).

Samurin anser att även Brunetto Latini (1230-1294) förtjänar vårt intresse som en av
klassifikationsförfattarna och att han hade ett stort inflytande i den dåtida bibliografiska
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klassifikationen. Latinis encyklopedi påverkades dock liksom de flesta dåtida
encyklopedier av den teologiska andan i och med att han satte teologin på
klassifikationens första plats. Skillnaden ligger, enligt Samurin, på en mer genomtänkt
och självständig klassifikation där olika vetenskapsområden fick en större betydelse och
framtoning än i de äldre klassifikationerna. I stora drag kan man påstå att den
bibliografiska klassifikationen tog en ny vändning genom Latinis indelning som förde
med sig ett nytt logiskt system för att strukturera vetenskaperna (Samurin 1977, s. 82,
83, 94).

Renässansen och tiden fram till 1700-talet
Nu uppstår de första universiteten och så småningom börjar även universitetsbiblioteken
att utvecklas. Bokbeståndet var från början inte så stort och det var därför lätt att behålla
överblicken. När bokbeståndet växte behövdes det en klassificering av något slag. Den
schweiziska filosofiprofessorn Konrad Gesner försökte året 1545 sammanställa en
universalbibliografi. Denna universalbibliografi, ”Bibliotheca universalis” innehöll den
litteratur som då var känd och som skulle ordnas på ett mer överskådligt sätt. Gesner
delade upp böckerna i 21 huvudrubriker och några av dessa tidiga indelningar
återspeglar tydligt vilka discipliner som det undervisades i vid universiteten. Retorik,
geometri, musik, medicin, moralfilosofi och den kristna teologin är några exempel på
dessa discipliner. Även andra efterföljande biblioteksklassifikationer av universitetens
och högskolornas discipliner återspeglar de samtida användarintressen hos professorer
liksom hos studenter. Gesners klassifikation var början till att låta universitetens
discipliner bildar egna klasser som sedan bibehållits i vissa klassifikationssystem ända
fram tills idag (Dahlberg, 1974, s.67-69).

Några årtionden senare, nämligen år 1605, började ett nytt sätt att klassificera växa
fram, framför allt med vetenskapsmannen Francis Bacon (1521-1626) i täten. Han ansåg
att människans viktigaste egenskaper kunde återspeglas i de tre huvudgrupperna
historia, poesi och filosofi (Dahlberg 1974, s. 35).

Upplysningens rationalistiska synsätt på 1600- och 1700-talet gjorde att många av
kristendomens och kyrkans lärosatser förkastades. Den medeltida dominansen av
teologin sattes därmed stegvis åt sidan och gav plats för vetenskapernas stora framsteg i
matematik, mekanik och fysik. Denna utveckling bidrog till ett nytt tänkande och en
förändrad världsåskådning. Talrika iakttagelser inom biologin med exempelvis
upptäckten av det stora blodomloppet och Linnés systematik av djur och växter
förändrade återigen världsuppfattningen och därmed klassifikationssystemen.
Universitetsbiblioteken började få en större betydelse och även bokbestånden i de
kungliga och furstliga biblioteken växte (Samurin 1977, bd. 1, s. 2).

1800-talet och fram till idag
På 1800-talet började återigen en ny aktivitet ta form. Den filosofiska och vetenskapliga
klassifikationen hade under århundraden på det ena eller andra sättet haft ett stort
inflytande på den bibliografiska klassifikationen. Nu hade man kommit till en punkt där
vetenskapsmännens olika åsikter började försvåra användningen av den bibliografiska
klassifikationen. Här behövdes det en linjär uppbyggnad och den snabba tillväxten av
bokflödet krävde dessutom en detaljerad klassindelning. De olika åsikterna gav som
följd att man gick skilda vägar för att lösa klassifikatoriska problem. (ibid s. 24)
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Högskoleutbildningen förändrades mycket under 1800-talet, trots det har den
traditionella indelningen i de teologiska, juridiska, medicinska och filosofiska
fakulteterna bibehållits. Även utbildningsmetoder ändrades och universiteten blev
centrum för den vetenskapliga forskningen. Många universitet splittrade upp de gamla
fakulteterna och bildade nya grupperingar. De flesta universitetsbiblioteken, liksom
andra stora bibliotek, fortsatte att dela in litteraturen efter de vetenskapliga
disciplinerna. Detta återspeglar tydligt fakultetsindelningens förändringar i
bibliotekssystematiken. Exempelvis förblev avdelningen filosofi en ren filosofisk
disciplin medan de fysikalisk-matematiska vetenskaperna kopplades bort.
Samhällsvetenskaperna sammanfattades till ett särskilt komplex och skildes från
juridiken. De tillämpade fakulteterna matematik och fysik tillhörde nu enbart de
tekniska vetenskaperna. I samband med detta började de tekniska högskolorna sin
verksamhet (ibid s. 31 ff).

På grund av den tekniska utvecklingen underlättades produktionen av böcker och
tidskrifter. Denna snabba tillväxt medförde att bibliotekens bestånd växte, vilket i sin tur
krävde en bättre och detaljerad klassifikation. Under 1800-talet kan man därför se några
bibliografiska särdrag där klassifikationer förtecknar upp till 1000 klasser. Det krävdes
en enhetlig struktur i klassifikationen som underlättade för användaren att hitta rätt med
hjälp av enkla och lättförståeliga klassifikationer. Efter några försök lyckades man att
standardisera några klasser med en enhetlig hierarki av de geografiska
underavdelningarna. Inflytandet av den nya biblioteksformen ”Public libraries” som
kom från England och Amerika och idén att möta biblioteksanvändarnas behov
återspeglade sig i de amerikanska klassifikationerna av Melvil Dewey och Charles
Ammi Cutter (Samurin 1977, bd 1, s. 34).

Den bibliografiska klassifikationen utvecklades dock olika i de olika länderna på grund
av klassifikationsförfattarnas inflytande. Några idéer från det nya bibliotekstänkandet
och annorlunda principer för uppbyggandet av en bibliografisk klassifikation påverkade
klassifikationsförfattarna men skapade ingen enighet i klassifikationsstrukturerna.
Vetenskapen om människan präglade de västliga klassifikationerna. Psykologin, som
mer och mer använder sig av experimentella resultat, skiljs från filosofin och ordnas
under naturvetenskaperna med en särställning som övergångsklass från
naturvetenskaperna till samhällsvetenskaperna. Vissa klassifikationskonstruktörer löser
ut geografin från historieavdelningen och klassar den under naturvetenskaperna
(Samurin 1977, bd 2, s. 8, 20, 24).

En presentation av sex internationellt kända klassifikationssystem

De nedanstående systemen är alla universella och klassificerar därmed all världens
kunskap och används därför av olika typer av bibliotek. Min undersökning riktar sig i
första hand mot folkbiblioteken, men det kan vara intressant att se hur dessa
internationella klassifikationssystem kan ha påverkat de allmänna systemens utveckling.

Tre viktiga personer för den senare biblioteksvärlden, Melvil Dewey, Paul Otlet och
Henri LaFontaine, ville klassificera all kunskap. Dewey utvecklade1873 ett
klassifikationssystem där sifferkombinationer bildar koderna. Deweys decimalsystem17

                                                                
17 DDK; har idag 9 huvudklasser
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utvecklades sedan av Otlet och LaFontaine vidare till nya system, UDK18. Detta system
har 10 huvudklasser och har fått stort inflytande på klassifikationssystemen i Ryssland 19

(UDK), USA och Storbritannien (LCC20). Fler klasser kom efter hand till och på senare
tid försågs alla klasser med ett signum som skulle underlätta för biblioteken att ordna
kunskap (Dahlberg 1974, s. 129).

Amerikanaren Henry Evelyn Bliss21 konstruerade i början på 1900-talet
klassifikationssystemet ”BC”22. Varje bokstav i alfabetet tilldelas en disciplin, förutom
tre som tilldelades kontinenter. Han försökte att konsekvent använda mnemotekniska
signa, exempelvis signum HB för human body (Dahlberg 1974, s. 148ff). Systemet är
influerad av evolutionsteorin och används delvis i Storbritannien (Langridge 1973, s.
93).

Den indiske bibliotekarien S. R. Ranganathan publicerade 1933 sin ”Colon
Classification” (CC). Hans idé var att med hjälp av facettformeln PMEST kunna visa
dokumentens olika aspekter (Dahlberg 1974, s. 116, 119, 129, 156f). Kännetecken för
detta system är tecknet ”:” (kolon) som visar i signums andra led dokumentets facetter.
Systemet används endast i delar av Indien (Langridge 1973, s. 94).

När marxismen och dess filosofiska lära började breda ut sig, blev denna ideologi även
en del i klassifikationsteorin. Det sovjetiska klassifikationssystemet BBK 23 blev till.
Marx och Engels ideologi och världsbild har präglat klassifikationsstrukturen
framförallt i före detta Sovjetunionen och öststaterna (Dahlberg 1974, s.168).

Dahlberg (1974) redovisar i en jämförelse mellan dessa sex system, att strukturen
påverkas av den samtida världsuppfattningen. 24 Den före detta sovjetiska
klassifikationen BBK (Bibliotekarisk-bibliografisk klassifikation) visar ett tydligt
inflytande av Marx ideologier. 25 Klassifikationens första klass är just
Marxism/Leninism. Ranganathans Colon Classification (CC) visar däremot hans
intresse för bibliotekskunskaperna. Klassen biblioteksvetenskap återfinns redan på
systemets andra plats. Franics Bacons inflytelse kan, enligt Dahlberg, spåras i tre av de
jämförda systemen, fast i omvänd ordning. Några konstruktörer understryker den
västerländska synen på filosofins betydelse genom att placera disciplinen på systemens
andra plats. Exempel på det är DDK26, UDK och LCC. Dahlberg kan även utläsa andra
prioriteter såsom att den amerikanska klassifikationen LCC framhäver landets
särställning. Här får USA som sjätte huvudklass en plats i systemet (1974, s. 179f). Vid
granskningen av de sex systemen kan inte huvudklassen för psykologi urskiljas, varken
i BBK, DDK, UDK eller LCC.27

                                                                
18 Universal Decimal Classification
19 i mitten på 1900-talet gjorde UDK plats åt BBK
20 Library of Congress Classification
21 även citerat i denna uppsats
22 Bibliographic Classification
23 Biblioteksbibliografiska klassifikationen
24 I jämförelsen ingick DDK, UDK, LCC, BC (Bibliografic Classification), CC (Colon Classification) och
BBK
25 Efter Sovjetunionens sammanbrott började BBK att avideologiseras
26 Deweys Decimalklassifikation
27 I UDK delar idag psykologi klassen med filosofi och etik
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Bliss (1939) som är konstruktören av ovan nämnda ”BC”, kritiserar flera av dessa
system. Han anmärker att klassernas indelningar och valet av signa är olämpliga. Han
har funderingar och synpunkter på bland annat vilka klasser som ska sammanhållas och
vilka som ska vara huvudklasser. Han anmärker framförallt DDK’s användningsordning
av huvudklasserna, där till exempel varken biologi eller psykologi fick en egen
huvudklass.28 Andra ämnesområden finns inte alls med och vissa är sönderdelade och
återfinns spridda som diverse underklasser. Bliss tycker också att några system erbjuder
alltför långa signa och stora klasser vilket försvårar memoreringen av signa och
återvinningen av dokument (s. 193ff).

Bliss’ klassifikationssystem ”BC” reviderades sedan av Jack Mills. BC fick inget stort
genombrott och används idag endast av några få bibliotek i England där det fortfarande
hålls vid liv av några entusiaster av detta system. (Dahlberg 1974, s. 155)

                                                                
28 DDK har sedan 1939 flera gånger reviderats
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2.6 Sammanfattning

Nuförtiden finns det en mängd olika klassifikationssystem varav några används över
hela världen. Deweys Decimalklassifikation DDK och universaldecimalklassifikationen
UDK är två av system som har fått en stor utbredning och används i ett flertal länder.
Dessa system skapade tyvärr ingen enighet inom klassifikationsvärlden. Som Bliss
(1939) anmärkte, har de flesta system brister på ett eller annat sätt. Kravet på en
klassifikation är att kunna finna information snabbt och effektivt. Fortfarande utvecklas
och förändras systemen olika så att det i varje land skapas nya nationella avvikelser.
Detta visar hur svårt det är att konstruera ett generellt och allmänt välfungerande system
som är anpassat efter olika kulturella behov, traditioner och typ av bibliotek.

Idag krävs att klassifikationssystem inte bara redovisar etablerade vetenskaps- och
kunskapsområden utan att även nya områden kan tillfogas och klassificeras. När man
studerar olika klassifikationssystem ser man att dessa genom tiderna återspeglat
människans världsbild, men att teologin har dominerat under större delen av
klassifikationssystemens utveckling. Olika vetenskapsområden byter plats i strukturens
hierarki beroende på nya rön eller framstående vetenskapsmäns världsuppfattningar. De
tidiga klassifikationssystemen uppstod ur de traditionella discipliner som undervisades
vid universiteten. Idag bildar dessa discipliner fortfarande de flesta huvudklasserna, men
nya områden har kommit till som exempelvis psykologi och teknik. Därmed krävs det
av ett klassifikationssystem att det kan hållas aktuellt och att systemet släpper in nya
företeelser och uppfattningar, men samtidigt bevarar det som redan finns.

Grunden för varje enskilt klassifikationssystem är att ett antal primära ämnesområden
väljs ut som huvudgrupper i klassifikationshierarkin, medan andra ämnen klassificeras
som undergrupper. Utformningen av själva klassifikationssystemets struktur styrs av de
rådande sociala och kulturella förhållandena som råder i respektive land. Hur dessa
förhållanden yttrar sig i de två klassifikationssystem som jag har undersökt, kommer jag
att redovisa för under diskussionskapitlet.
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3. Folkbibliotek

Det här kapitlet innehåller två korta sammanfattningar om folkbiblioteksväsendet i
Sverige respektive Volksbüchereien i Tyskland. Denna tillbakablick delas upp i kapitel
3.1 och 3.2 och omfattar huvudsakligen tiden från 1800-talet fram till idag. Kapitlet
berör uteslutande folkbibliotekens utvecklingen eftersom användningen av de båda
systemen SAB och ASB, som belyses i denna uppsats, är avsedda för folkbibliotek.

3.1 Folkbiblioteken i Sverige

Det här avsnittet beskriver de svenska folkbibliotekens uppkomst på 1800-talet fram till
idag. Sammanfattningens olika delar är hämtade ur en artikel respektive en föreläsning
av Magnus Torstensson, Joacim Hanssons ”Framväxten av ’klassifikationssystem för
svenska bibliotek’” och hans diskursstudie ”Om folkbibliotekens ideologiska identitet ”,
Folkbiblioteksutredningens ”Folkbibliotek i tal och tankar” och Lars G Anderssons bok
”Det mållösa biblioteket”.

Under flera århundraden vilade ansvaret att uppmuntra till läsning genom högläsning
och samtal av framförallt religiöst material på prästens och därmed kyrkans axlar.
Andra former av läsfrämjande åtgärder möjliggjorde tillgång till annan litteratur under
1800-talet. Kommersiella lånebibliotek lånade ut litteratur mot betalning medan
läsesällskapen bestod av en grupp människor som slöt sig samman för att kunna skaffa
litteratur, till exempel reseskildringar, biografier eller tidningar. Denna litteratur
cirkulerade bland alla medlemmar och diskuterades sedan tillsammans.
Medelklasskvinnor fick också, liksom alla som hade råd, delta i byteshandeln
(Folkbiblioteksutredningen 1982, s. 48ff ; Hansson 1998, s. 82).

1800-talet
När de första folkbiblioteken, som då kallades sockenbibliotek, byggdes på landsbygden
under 1830-talet var det huvudsakligen på grund av patriotiska eller religiösa initiativ
och organiserades ofta av präster. Läskunnigheten växte snabbt i Sverige tack vare  ett
riksdagsbeslut från 1842 som ledde till en obligatorisk skolgång. Denna folkskolestadga
skulle komplettera och vara fortsättningen av det bildningsarbete som folkskolan redan
hade. Genom denna lag inrättades nya sockenbibliotek för att dessa ska kunna
tillhandahålla en ”kristelig bildning” (Andersson 1982, s. 26). Därmed var grundstenen
för de kommande folkbiblioteken lagd. Även om det fanns en statlig rekommendation
så fanns det inga regler hur den skulle styras. Det var först på 1860-talet som antalet
sockenbiblioteken nästan tredubblades varmed folk fick lättare tillgång till litteraturen.
Men för att försvåra sockenbibliotekens oberoende begränsades litteraturinköpen genom
att folkskoleinspektionen (tillsatt 1861) föreslog ett urval av böcker som ansågs vara
värdefulla och som skulle stabilisera den kristna tron. Kyrkans kontrollfunktion skulle
därmed kunna bibehållas (Hansson 1998, s. 58).

På 1800-talet var Sverige fortfarande ett bondesamhälle, men utvecklades i takt med
industrialiseringen vid sekelskiftet. Biblioteken som uppstod i anslutning till folk- och
arbetarrörelsen fick större betydelser. Även andra typer av bibliotek grundades beroende
på vilken rörelse eller ideologi som låg bakom. Studiecirkelbibliotek,
arbetarföreningarnas bibliotek, folkrörelsernas bibliotek och nykterhetsbibliotek är bara
några av den bibliotekiska mångfalden. (Hansson 1995, s. 18-19)
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1900-talet
Städerna, där det fanns arbete, drog till sig människorna och växte ordentligt, vilket
medförde bland annat sociala problem. Staten försökte hjälpa till med bidrag till
folkbiblioteken för att dessa skulle kunna främja läsningen och därmed utbildningen
(Torstensson 1994, s 12; Andersson 1982, s. 26). Det första införandet av statsbidrag till
folkbibliotek och studiecirkelbibliotek tillkom år 1905 med maximalt 75 kronor/år som
sedan ökades till maximalt 400 kronor/år fram till år 1912. De olika bibliotekstyperna
som jag nämnde ovan, skulle bland annat även hjälpa till att ”motverka superi,
sedeslöshet, spelsalonger m.m.” (Torstensson 2000, s. 9 f), men också vara en
förmedlare i den politiska medvetenheten. I början av sockenbibliotekens tillkomst
skulle den s.k. ”smutslitteraturen” bekämpas och bibliotekens uppgift var att bidra till
folkbildningen och folkuppfostran.

Med tiden förändrades också inställningen till skönlitteraturen. Läsning av exempelvis
kolportagelitteratur som väckte läslusten och därmed ökade läskunnigheten,
accepterades mer och mer i samhället (Hansson 1998, s. 58 ff.). Dessutom ansågs det
vara socken/folkbibliotekens uppgift att stödja rösträttens framfart för att denna
modernitet skulle etableras på ett varsamt sätt. Därmed blev arbetslivet mer effektiv,
vilket gynnade både samhällets och den enskilde arbetarens utveckling. Ännu en gång
höjdes statsbidraget året 1930 till maximalt 10.000 kronor som skulle delas av folk- och
studiebiblioteken (Torstensson 2000, s. 10).

Strax efter sekelskiftet trängde också de engelsk-amerikanska idéerna om
biblioteksverksamheten igenom, vilket framförallt Valfrid Palmgren försökte
implementera i samhället. Valfrid Palmgrens drivande ideologi om folkbibliotek
medförde en ny biblioteksform som skulle vara till för alla medborgare och där öppna
hyllor, utbildad personal och en informationsservice välkomnade läsarna. Därmed var
svenska bibliotek efter andra världskriget på grund av den trevliga biblioteksmiljön, den
utbildade personalen och det kvalitativa litteraturutbudet en förebild för andra
europeiska stater. Bibliotekskonsulenter hade hand om upprättandet av katalogerna i
vilka rekommenderad litteratur förtecknades och som bildade urvalsunderlaget för
bibliotekarierna. De kvalitetsnormer som skulle upprätthålla kunskaps- och
värderingsnivån och därmed styrde litteratururvalet ändrades så småningom och den
traditionella folkbildarrollen fick nya impulser. Nya medieformer som
grammofonskivor och talböcker gjorde sitt intåg efter modernare grundsatser och bidrar
även i dag till en ökad mångfald av litteratur (Folkbiblioteksutredningen 1982, s. 70, 75,
78).

Det direkta statsbidraget som infördes i början på 1900-talet, försvann på 1960-talet och
blev istället ett bidrag som till exempel kunde heta utvecklingsbidrag eller
projektbidrag, beroende på i vilket syfte pengarna skulle användas till (Torstensson
2000, s. 10). Istället ökade kommunernas ansvar för folkbiblioteken som också
formulerade målsättningarna för bibliotekens funktion och uppgifter
(Folkbiblioteksutredningen 1982, s. 165). Året 1997 kom bibliotekslagen med bland
annat en bekräftelse på bibliotekens existensberättigande i varje kommun och dess
funktion samt ett förbud av att ta avgifter för boklån (Torstensson 2000, s. 20).

Numera finns det folkbibliotek i varje kommun som ska tillfredsställa invånarnas
informations- och kulturbehov (Folkbiblioteksutredningen 1982, s. 37). Den svenska
biblioteksföreningen SAB (Sveriges Allmänna Biblioteksförening) har sedan dess
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tillkomst året 1915 bidragit till att folkbiblioteksverksamheten utvecklades och att det
nationella klassifikationssystemet SAB infördes. Föreningen publicerar också tidskriften
Biblioteksbladet som informerar om förändringar och nyheter inom biblioteksvärlden
(ibid, s. 42).

Att SAB blivit ett nationellt system beror bland annat på att serviceföretaget
Bibliotekstjänst AB (BTJ) centralt stöder bibliotekens arbete genom att recensera
nyutkommen svensk litteratur, tillhandahålla inköpslistor, genomföra katalogisering och
att binda böcker efter bibliotekens önskemål (Folkbiblioteksutredningen 1982, s. 43).

3.2 Folkbiblioteken i Tyskland

Informationen till det här avsnittet är hämtade ur boken: Schmitz, Wolfgang ”Deutsche
Bibliotheksgeschichte”, s.105-106, 144-160, 185–188.

1800-talet
Bibliotek har funnits i Tyskland sedan medeltiden och har utvecklats bland annat genom
kloster- och universitetsbiblioteken.
Under 1800-talet ökade skolgången och antalet människor som kunde läsa och skriva,
växte. Det bildades lånebibliotek, där man kunde låna böcker mot betalning och en form
av ”Lesegesellschaften” (läsesällskap), där böckerna som köptes, cirkulerade bland alla
deltagare. Den boksamling som uppstod under det löpande året, auktionerades sedan
bort vid årets slut. Dessa ”Lesegesellschaften” hjälpte till att främja läsandet och blev
därmed en föregångare till folkbiblioteken.

Med det nya skolsystemet, som införde obligatorisk och regelbunden skolgång
tillsammans med industrialiseringens framfart, vilken krävde större kunskaper om den
nya tekniken, växte skaran av människorna som kunde läsa. De folkbibliotek som
bildades, hade sin placering i folkskolorna, där läraren hade ansvaret. Den allmänna
uppfattningen var dock fortfarande att bibliotek skulle fostra till lydnad och tro på
överheten. Demokratiska tankar skulle alltså inte främjas.

Med bibliotekarien Konstantin Nörrenberg, som kan ses som en tysk motsvarighet till
Valfrid Palmgren, kom en vändpunkt i den allmänna inställningen. Fram till 1890 hade
biblioteken haft karaktären av en välgörenhetsinriktning. Men nu skulle läsare ur alla
befolkningsskikt, efter nya idéer från Amerika om ”Public libraries”, hitta litteratur efter
sitt eget intresse. Öppna hyllor, längre öppettider och läsesalar infördes. Oenighet fanns
dock om vilken slags litteratur som skulle inköpas. Arbetarrörelsen, som växte sig allt
starkare, hade inflytande på dessa nya typer av bibliotek och tyckte att glädje och
intresse var de viktigaste förutsättningar för uppfostringsprocessen. Den andra parten,
som bland annat företräddes av den katolska kyrkan, tyckte däremot att enbart estetisk
kvalitet skulle finnas tillgänglig och ingen smutslitteratur (kolportagelitteratur). 29

1900-talet
Dessa båda inriktningar ovan delade biblioteken i två inriktningar. Den så kallade ”äldre
inriktningen” ansåg att bibliotekariens uppgift inte skulle vara en föremyndare, som
                                                                
29 Här kan man se paralleller till Valfrid Palmgrens övertygelse av att läsaren skulle läsa ”värdefull”
litteratur genom en målinriktad ledning vad gäller omsorgsfullt och noggrant urval av tillgången på
böcker.
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utesluter litteratur som han själv ansåg för mindre värdefull, utan att grundbeståndet
skulle inrikta sig mot läsarens behov genom att erbjuda aktuell och lättillgänglig
litteratur. Den andra inriktningen kände sig mer pedagogisk ansvarig för tillgången till
värdefull litteratur och bibliotekariens uppgift var att alltid ”sälja” (tränga på) den rätta
boken vid rätt tidpunkt till rätt läsare. Så småningom dog dessa båda inriktningarna ut
och med övergången till Weimarer Republik 1918 erkändes folkbildningsarbetet och
biblioteksväsendet som en statlig och kommunal uppgift. De statliga och kommunala
myndigheterna ansåg dock under depressionen på 20-talet sig inte som finansiellt
ansvariga. Finansieringen låg därför fortfarande på föreningar (som till exempel
arbetarrörelsen) som stödde folkbiblioteken. Många folkbibliotek slogs därför samman
och bildade större bibliotek med Skandinavien som förebild.

Nationalsocialism och folkbiblioteken
Under nationalsocialismens framfart stod folkbiblioteken mycket under dess inflytande
och var ett medel att påverka befolkningen. I Tredje riket skulle folkbibliotekens arbete
hjälpa till att gestalta och främja det nya samhället. Även bokbeståndet skulle återspegla
den nya synen, ”Gedankengut”. Många böcker som inte alls var nazistiska, genomgick
en betydelseförändring och användes i uppfostrande syfte för de nya politiska
ändamålen. Efter bokbålen den 10 maj 1933 sorterades oönskad och skadlig litteratur ut
(”unerwünschtes” och ”schädliches”). Naturligtvis skedde även en ”anpassning” av
personalen som skulle stödja regimen. Nya principer ställdes upp där en likformighet
bland folkbiblioteken eftersträvades, varmed framförallt de lantliga biblioteken skulle
främjas och därmed fördubblades antalet folkbibliotek relativt snabbt.

Folkbibliotekens utveckling efter andra världskriget

Västtyskland:
Efter kriget ville många bibliotekarier återgå till den gamla folkbibliotekstraditionen
som gällde före 1933 och knyta an till litteraturpedagogiken. Med den anglosaxiska
formen av ”public library” som förebild ändrades biblioteksvärlden på nytt. Med ett
öppet hyllsystem, ett bredare utbud av skönlitteratur och litteratur om yrkesutbildning,
hobby, fritid mm. efterliknades Skandinaviens och Storbritanniens moderna
biblioteksutveckling. Den gamla beteckningen ”Volksbücherei” (folkbibliotek) ersattes
på 5o-talet med det modernare begreppet ”öffentliche Bücherei”(offentliga bibliotek)
och ett samarbete mellan de offentliga biblioteken liksom även med de vetenskapliga
biblioteken påbörjades. Detta samarbete underlättades med den nya EDV (Elektronische
Datenverarbeitung = elektronisk databehandling) och stöttades av den tyska föreningen
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). DFG är en självförvaltande inrättning av den
tyska vetenskapsforskningen och som införde en Sondersammelgebiet, ett
ansvarsområde. Alla 40 deltagande, offentliga bibliotek har tilldelads ett eller flera av de
100 ämnesområdena inom biblioteks- och forskningsvärlden. Dessa bibliotek, varav en
del även är universitets- och specialbibliotek, ska inom sitt ämnesområde med egna
medel förvärva all tysk litteratur och den viktigaste allmänna baslitteraturen. DFG
finansierar även inköp av den utländska litteraturen.

Fjärrlånen utvecklades under 50-talet för att kunna försörja befolkningen i glesbygden
med böcker som de lokala biblioteken inte hade råd att köpa in. Centrala register
upprättades över det totala bokbeståndet av alla anslutna bibliotek för att verifiera var
respektive bok finns tillgänglig.
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EKZ (Einkaufszentrale für Bibliotheken) har sitt säte i Reutlingen (Baden-
Württemberg) och ägs gemensamt av Tysklands förbundsstater och kommunerna. EKZ
understödjer biblioteksarbetet genom att tillhandahålla produkter och tjänster för inköp
av olika typer av biblioteksmaterial, medier och inredning. I EKZ ingår en
lektoratskooperation, som läser och klassificerar medier efter ASB och som ger sina
omdömen om mediernas innehåll. Denna information ska hjälpa till vid urvalet av nya
bokinköp och finns bland annat tillgänglig på en cd-rom (Hacker 2000, s. 57; Wilmsen,
personlig kommunikation, 2002-02-21).

Östtyskland (DDR under tiden 1949-1989)
Efter kriget blev all litteratur med nazistiskt eller militäriskt innehåll preskriberad.
DDR grundades den 7 oktober 1949 och under åren 1949-61 började en socialistisk
omstrukturering av biblioteksväsendet. Biblioteksförvaltningen övertogs av staten.
Inköp av socialistisk litteratur liksom barn- och ungdomslitteratur gynnades medan
inköp av västerländsk litteratur skulle undvikas.  År 1978 tillkom KAB (Klassifikation
für Staatliche Allgemeinbibliotheken und Gewerkschaftsbibliotheken) med tydlig
marxistiskt inslag.  Efter Tysklands återförening fick ca 40% av beståndet gallras ut på
grund av ideologiska eller andra skäl (Lehmann, personlig kommunikation 2003-04-25).

Idag är de östtyska folkbiblioteken åter under kommunalt styre och finansieras liksom
de tidigare västtyska biblioteken av kommunerna. Olika förordningar stödjer
verksamheten men det finns ingen bibliotekslag som fastställer bibliotekens uppgift.
Biblioteken får även ta ut avgifter.

3.3 Sammanfattning

Man kan tydligt se paralleller mellan de båda ländernas biblioteksutveckling. Tyskland
övertog exempelvis det öppna hyllsystemet från Sverige. Kyrkans inflytande liksom
förbud av kolportagelitteratur präglade de dåtida bibliotekens boksamlingar. Införandet
av obligatorisk skolgång och arbetarrörelsernas framfart förde med sig att bibliotekens
betydelse växte både i Sverige och i Tyskland. Båda länder har ett västerländskt
kulturarv och har blivit influerade av nya idéer från USA. Idag stödjer och underlättar
olika former av bibliotekstjänster bibliotekens arbete.
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4. Presentation av klassifikationssystemen

Här presenteras SAB-systemet och ASB-systemet i den hierarkiska ordningsföljden
utifrån deras huvudklasser. Alfabetet ligger till grunden för systemets struktur.

4.1 Översikt av huvudklasserna i SAB respektive ASB

SAB ASB

A Bok- och biblioteksväsen A Allgemeines. Wissenschaft, Kultur, Information und
Kommunikation (Allmänt. Vetenksap, Kultur,
Information)

B Allmänt och blandat B Biographische Literatur (Biografier)

C Religion C Geographie, Ethnologie (Geografi; etnologi)

D Filosofi och psykologi D Heimatkunde (Hembygdskunskap)

E Uppfostran och undervisning E Geschichte, Zeitgeschichte einschliesslich
Kulturgeschichte und Volkskunde (Historia.
Tidshistoria inkl. Kulturhistoria och
folklivsforskning

F Språkvetenskap F Recht (Rättsvetenskap)

G Litteraturvetenskap G Sozialwissenschaften (Samhällsvetenskap)

H Skönlitteratur H Wirtschaft (Näringsliv)

I Konst, musik, teater och film I Inte tillsatt

J Arkeologi J Inte tillsatt

K Historia K Religion (Religion)

L Biografi med genealogi L Philosophie (Filosofi)

M Etnografi, socialantropologi och etnologi M Pschychologie (Psykologi)

N Geografi N Pädagogik (Pedagogik)

O Samhälls- och rättsvetenskap O Sprache (Språkvetenskap)

P Teknik, industri och kommunikationer P Literatur

Q Ekonomi och näringsväsen Q Inte tillsatt
R Idrott, lek och spel R Kunst (Konst)

S Militärväsen S Musik. Tanz. Theater. Film. Hörfunk + Fernsehen
(Musik. Dans. Teater. Film. Radio och TV)

T Matematik T Mathematik (Matematik)

U Naturvetenskap U Naturwissenschaften (Naturvetenskap)

V Medicin V Medizin (Medicin)

W Inte tillsatt W Technik, Industrie, Handwerk und Gewerbe (Teknik.
Industri. Hantverk och näring)

X Musikalier X Wirtschaft / Land,- Forst,- Fisch- und
Hauswirtschaft (Lantbruk. Skogsbruk. Fiske. Hem
och hushåll)
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Y Musikinspelningar Y Sport, Freizeitgestaltung

Ä Tidningar Z Belletristik (Skönlitteratur)

4.2 Ursprung av SAB-systemet

Här kommer jag att presentera SAB-systemet huvudsakligen utifrån dess förord och
inledning av den sjunde upplagan av Klassifikationssystem för svenska bibliotek som
utkom år 1997.

Den första SAB-upplagan gavs ut av Sveriges Allmänna Biblioteksförening 1921 och
dess användning var och är fortfarande avsedd för folkbibliotek, förvaltningsbibliotek
och allmänna vetenskapliga bibliotek (Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1997,
s. 7, 10). Denna upplaga har sedan dess reviderats sex gånger och efter den stora
revideringen år 1984 (med den sjätte upplagan) konstaterades att kontinuerliga
revideringar erfordras för att hålla systemet aktuellt. En kommitté fick ansvaret att
framöver sköta revideringar av SAB-systemet. Denna så kallade SAB-kommitté för
katalogisering och klassificering ansvarar även för KKS30-meddelanden, som sedan
1986 publicerar alla ändringar och tillägg. Här tas till exempel synpunkter och förslag
från anslutna bibliotek emot, bearbetas och presenteras.  En ny utgåva av SAB-systemet
är planerad att komma ut ungefär vart tionde år.

I kommittén ingår medarbetare från bland annat Kungliga Biblioteket och
bibliotekstjänsten BTJ31, som även är utgivare av systemet (Klassifikationssystem för
svenska bibliotek 1997, s. 7).

4.3 Uppbyggnad

SAB-systemet är ett nationellt system och räknas till de universella systemen efter den
hierarkiska ordningsprincipen, med i första hand en alfabetisk notation, (t ex Abd
bokbestånd). Systemet omfattar två separata delar: en systematisk del och ett
ämnesordregister som i sin tur är uppdelat i en alfabetisk och en systematisk del.

SAB’s systematiska struktur är uppdelad i 25 huvudavdelningar med underavdelningar
som också kan vidareindelas. Skönlitteratur placeras under avdelning H och delas in i
olika länders publiceringar. För att kunna visa olika aspekter på ett ämne finns
möjligheten att lägga till tilläggsbeteckningar varmed även medietyp eller målgrupp kan
uttryckas.

Sveprubriker visar över- och underordningen för avdelningar som har samordnats, till
exempel Fh Romanska språk som innehåller klasser för Fi Italienska, Fj Franska och
provencalska, Fk Spanska och katalanska samt Fl Portugisiska. Vissa ämnen har brutits
ut för att ämnesområden med omfattande litteratur, som i princip är likställda med andra
ämnesområden, ska få egna signaturer, medan mindre ämnesområden återfinns under en
huvudsignatur eller under avdelningen ”övrigt”, till exempel Flq Brasilianska som

                                                                
30 Klassifikationskommitténs
31 Akronym för bibliotekstjänsten
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ligger under klassen Portugisiska språk. Några huvudavdelningar, såsom J, K och M är
analogiskt uppdelade efter landsindelningen under N och det underlättar därmed
memoreringen. En introduktion med hänvisningar hur tilläggen ska användas finns i
början på de flesta huvudavdelningar och det är rekommendabelt att göra sig bekant
med systemets struktur.

Vid tvärvetenskapliga arbeten som behandlar mer än ett ämnesområde klassificeras
dokumentet under det ämne som anses dominera och dubbelklassas på de andra aktuella
ämnena. Högst tre signaturer rekommenderas dock (ibid, s.9, 10).

4.4 Ursprung av ASB-systemet

Här presenteras ASB-systemet utifrån dess upplaga från 1999, Konrad Umlaufs artikel
publicerad på Internet, tidskriftsartiklar publicerade i Buch- und Bibliothek under
revideringstiden 1994-1999 och Günter Röttchers lärobok ”Basiskenntnis Bibliothek”.

ASB kan sägas vara en motsvarighet till det svenska SAB, men är däremot bara ett
bland flera nationella klassifikationssystem i Tyskland. Innan ASB kom till hade varje
folkbibliotek sitt eget system för hylluppställning och klassificering. På en konferens i
Hustedt 1951 beslutades av Verein Deutscher Volksbibliothekare (Föreningen av tyska
folkbibliotekarier) att ett nationellt system skulle gälla för alla stadsbibliotek i hela
landet. Här beslutades även huvudklasser och vissa grunddrag av notationssystemet. Det
första utkastet avspeglade en systematik som tidigare funnits på folkbiblioteken i
Bremen och i Hamburg. Internationella system som DDC (Dewey Decimal
Classification) eller DK (Dezimal Klassifikation) avvisades däremot helt av de tyska
folkbiblioteken. Fem år senare, år 1956, kom den första upplagan av ASB ut (Gutachten
1972, s. 127).

Idag gäller ASB för de flesta stadsbibliotek men på grund av att systemet inte har
uppdaterats kontinuerligt, har nästan varje större bibliotek utvecklat en egen variant av
systemet. Året 1992 förklarade ”Deutsches Bibliotheksinstitut” att de ville göra en
revidering av den 11 år gamla upplagan. 1993 grundades en arbetsgrupp som kallades
”ASB-Überarbeitung”, där bibliotekarier och EKZ-anställda hjälpte till med
revideringen. Även biblioteken involverades för att kunna pröva ändringarna i
praktiken. Efter en grundlig revidering av systemet, som tog nästan 5 år, är nu avsikten
att den nya upplagan ska skapa en enighet av systematiken hos alla offentliga bibliotek
som använder sig av ASB. Revideringen avslutades 1999 med den nya upplagan som
omfattar både systematiken och registret med uppslagsord i samma band. Föråldrade
uppslagsord har ersatts och systematiken utvidgats och uppdaterats. Omfånget har
tredubblats (inklusive index) från 191 till 592 sidor (ASB 1999, s. 587).

Ca. 65% av de tyska stadsbiblioteken använder ASB. Därutöver tillämpas andra
klassifikationssystem såsom SSD (Klassifikation der Sachliteratur und der schönen
Literatur, s k Duisburger Systematik) och SFB (Systematik für Bibliotheken). Trots
Tysklands återförening 1990 fortsätter de östtyska biblioteken med sitt egna
klassifikationssystem KAB (Klassifikation für Allgemeinbibliotheken). Detta har
visserligen genomgått en revidering, men som i stort sett har bibehållit sin grundstruktur
(Umlauf, 2002-01-15).
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4.5 Uppbyggnad

ASB är ett hierarkiskt system med alphanumeriska notationer (till exempel UFL 523
Molekylargenetik).

Systemets struktur är uppdelat i 22 huvudavdelningar för facklitteratur och en
huvudavdelning för skönlitteraturen. Underklasserna kan vidare indelas i högst 5
hierarkiska nivåer och med högst 3 bokstäver och 3 siffror. Notationen på den högre
nivån är allmänna begrepp och på den lägre nivån speciella begrepp (ASB 1999, s. 587).

Vetenskaperna är fördelade på följande sätt:
A – D: Eingangsklassen (Ingångsklasser), t ex Allmänt, biografier, geografi
E – H: Sozialwissenschaften (Socialvetenskaperna) t ex historia
K – P: Geisteswissenschaften (Humaniora) t ex filosofi och psykologi
R – S: Musische, künstlerische Fächer (musiska, konstnärliga ämnen) t ex konst,

musik
T – W: Natur- und angewandte Wissenschaften (Natur- och tillämpade vetenskaper)

till exempel matematik
X, Y: Sonstige Fächer (övriga ämnen) t ex idrott

(Röttcher 1991, s. 148)

Naturvetenskaperna är samlade under samma huvudklass, medan mindre områden
(jämfört med övriga beståndet) får en egen huvudklass. Olika typer av publikationer, t
ex lexikon eller bibliografier, får ingen särskild plats i systemet och återfinns därmed
bland den andra facklitteraturen i samma hylla (Umlauf 2002-01-15).

Exempel:
G Sozialwissenschaften (socialvetenskaperna)
Gg Sozialarbeit (Socialarbete)
Ggk Allgemeines (Allmänt)
Ggk 2 Nachschlagewerke, Bibliographien (uppslagsverk, bibliografier)

Personbunden litteratur (biografier, interpretationer) ordnas alltid i samma klass på
lägsta nivå:

Exempel:
Py Über das Werk von Persönlichkeiten (liv och verk av personligheter)
Pyk Einzeldarstellungen (alphabetisch nach Persönlichkeiten) (särskilda

personer)

Vid biografier över enskilda personer används principen av alfabetisk uppställning, det
vill säga de ordnas efter personens namn (Röttcher 1991, s. 148 f). I den nya upplagan
av ASB finns ingen utförlig inledning eller beskrivning över användningen av systemet
och notationen. På sidan 585, efter systematiken och ordregistret, återfinns en åttasidig
anmärkning till revideringen. Här beskrivs vilka ändringar som har gjorts och vilka
klasser som har omarbetats.



33

Sammanfattning
Gemensamt för båda systemen är den hierarkiska uppbyggnaden med alfabetet som
ordningsprincip och att de huvudsakligen är avsedda för folkbibliotek. I båda systemen
klassificeras skönlitteratur under en särskild huvudklass. Huvudklassen ”Allmänt och
blandat” bildar en ingångsklass under de första bokstäverna där övrig litteratur som inte
kan placeras under andra huvudklasser får sin plats. De naturvetenskapliga liksom de
humanistiska vetenskaperna följer på varandra i samma ordningsföljd men med olika
tilldelade bokstäver. Båda systemen reviderades under 1990-talet och är därmed lika
aktuella och uppdaterade.

Den grundläggande skillnaden är att SAB används som ett nationellt system medan
ASB eller en variant därav bara används i en del av Tysklands bibliotek.
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5. Presentation av undersökta titlar

Syftet är att undersöka om klassificeringen av de 30 olika titlarna, det vill säga om
innehållsanalysen, leder till samma resultat i båda systemen. En förutsättning är att finna
samma titel som har klassificerats både i de svenska databaserna Gotlib32 eller Libris
och i den tyska databasen ASB. Motivet till att dokumenttitlarna presenteras i en tabell
beror på undersökningens struktur där två klassifikationskoder ska jämföras med
varandra. Klassifikationskoden (i tabellen med fet stil) visar var dokumentet placerades
i respektive system varmed skillnader eller likheter i klassifikationsstrukturen och
innehållsanalysen kan utläsas. Med innehållsanalysen menas hur dokumentets ämne har
tolkats i respektive system till att ha som huvudtema och därmed tilldelats en
huvudklass. Under varje titel kommenteras resultatet utifrån systemens strukturer och
innehållsanalys.

För att underlätta för läsarens orientering kommenteras titlarna i alfabetisk ordningsföljd
efter författaren eller om författaren inte är nämnd, efter titel. Titlarna har inom parentes
översatts till svenska för att underlätta förståelsen av dokumentets innehåll.
• I kolumn 2 och 3 visas koderna för varje titel i SAB och ASB.
• Dubbelklassningen visas i parentes.
• I kolumn 4 visas överensstämmelsen av dokumentets placering i huvudklassen med

tecknet ’= ’ medan tecknet ’≠’ visar skillnader i klassifikationsstrukturen eller
innehållsanalysen.

• I kolumn 5 redovisas i vilka databaser titeln fanns tillgänglig.

Titel SAB ASB Huvudklass
SAB/ASB

Data-
bas

1. Alltag unter Hitler /Wolfgang
Schneider (Hg)
(Vardagen under Hitler)
Berlin, 2000

Kfa.53
Historia:
Tyskland:
1933-45

Emp 61
Historia:
tysk historia:
1933-45

Historia
=
historia

Gotlib
/ASB

Min kommentar: Som det framgår av titeln handlar boken om tillvaron under Hitlers tid.
Dokumentet är i båda systemen placerad under Historia, Tyskland, 1933-1945 och klassningen
stämmer därmed överens.
Inga skillnader i klassifikationsstrukturen eller innehållsanalysen.

2. Atget, Eugéne
Atget, Paris : 1857-1927 /essay by Andreas
Krase
Köln, 2000

Pnz
Teknik:
Fotografi:
särskilda
fotografer

(Lz ; Njz)

Ryk
Konst: Liv
och verk av
enskilda
personer:
enskilda
beskrivninga
r

Teknik
≠
Konst

Gotlib
/ASB

Min kommentar:
I SAB ses fotografi som en teknisk företeelse och boken dubbelklassas på biografi och geografi.
ASB anser fotografi huvudsakligen som en konst.
Skillnader i klassifikationsstrukturen.
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Titel SAB ASB Huvudklass Data-
bas

3. Birnbaum, Michael
Die schwarze Sonne Afrikas (Afrikas
svarta sol)
München, 2000

Np.07
Geografi:
Afrika:
reseskildringar

Eom
Historia:
Afrika: Väst,
Central och
Östafrikas
historia,
allmänt

Geografi
≠
Historia

Gotlib
/ASB

Min kommentar:
SAB placerar dokumentet som en reseskildring under Geografi medan ASB tar upp aspekten
Afrikas historia och placerar dokumentet under Historia. Här bedömdes dokumentets huvudämne
olika.
Skillnader i innehållsanalysen.

4. Böhme, Hartmut
Orientierung Kulturwissenschaft
(Orientering i kulturvetenskap)
Reinbek, 2000

M:b
Etnografi:
forskning:
metodlära

(M:dd)

Aek
Allmänt:
Organisation
och
främjande av
vetenskap
och kultur:
hit: kultur
allmänt,
kulturpolitik

Etnografi
≠
Allmänt

Libris/
ASB

Min kommentar:
SAB anser att dokumentet handlar om forskning och metodlära medan ASB ser det som ett
dokument som handlar om kultur. Skillnader i innehållsanalysen.

5. Chesi, Gert
Voodoo : Afrikas geheime Macht (Afrikas
hemliga makt)
Wörgl, 1979

Cma-p
Religion:
religionshistoria
: skriftlösa
religioner:
Afrika

Kdl 9
Religion:
icke-kristna
religioner:
folkreligione
r: övriga
folkreligione
r

Religion
=
Religion

Libris/
ASB

Min kommentar:
Voodoo är enligt Bra Böckers Lexikon en typ av religion som utövas bland annat på Haiti och i
Indien. I båda systemen är dokumentet klassificerade under ”icke-kristna religioner” och SAB
anger även ett geografiskt område. Inga skillnader i innehållsanalysen eller
klassifikationsstrukturen.

6. Duerr, Hans Peter
Der Mythos vom Zivilisationsprozess
Frankfurt a. Main, 1997
(Mythos om civilisationsprocessen)

Kt
Historia:
allmän
kulturhistoria

(M)

Mbm
Psykologi:
psykologins
delområden
och
riktningar

Historia
≠
Psykologi

Libris/
ASB
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(Edl)
Min kommentar:
Huvudklassen är i SAB historia med en vidareindelning till allmän kulturhistoria och
dubbelklassning under etnografi. ASB klassificerar dokumentet under psykologi och dubbelklassar
på kulturhistoria under huvudklassen historia. Endast överlappningar i dubbelklassningen under
avdelningen etnologi.
Skillnader i innehållsanalysen.

7. Ekschmitt, Werner
Die sieben Weltwunder (Världens sju
underwerk)
Mainz, cop. 1984

J
Arkeologi

Eg
Historia:
forntidens
världshistori
a inklusive
senantiken

Arkeologi
≠
Historia

Libris/
ASB

Min kommentar:
I ASB ingår arkeologi som en underklass Ec. Med den här klassningen Eg framgår inte tydligt att
boken handlar om arkeologi. Aspekten på forntidens världshistoria tas fram istället.
SAB klassificerar dokumentet utan tidsangivelser under huvudklassen arkeologi.
Skillnader i klassifikationssystemens strukturer och skillnader i innehållsanalysen.

8. Eliade, Mircea
Yoga : Unsterblichkeit und Freiheit
Zürich,1960  (Odödlighet och frihet)

Dbdde
Filosofi:
filosofins
historia: icke-
västerländsk
filosofi: indisk
filosofi: yoga
(Cme)

Kdl
(här: uppl.
 1985)
Religion:
icke-kristna
religioner:
folkreligione
r

Filosofi
 ≠
Religion

Libris/
ASB

Min kommentar:
Här klassificeras samma dokument i olika huvudklasser beroende på vilken egenskap
klassifikatören anser väger tyngst: filosofi kontra religion. Dubbelklassningen i SAB under
”Indiska religioner”.
Skillnader i innehållsanalysen.

9. Garms, Harry
Fauna Europas : Bestimmungslexikon
Braunschweig, 1977

Ug
Naturvetenska
p: zoologi

Uhk 5
Naturveten-
skap:
zoologi:
allmänt:
zoologins
metod och
teknik

Naturvetens
kap =
Naturveten
skap

Libris/
ASB

Min kommentar:
Klassificeringen under samma huvudklass och första underklass stämmer överens. ASB preciserar
här mer utförligt med två vidareindelningar. Inga skillnader i klassifikationssystemens struktur
eller i innehållsanalysen.

10. Ficacci, Luigi & Piranesi, Giovanni
Battista
Givanni Battista Piranesi : the complete

Ibz
Konst:
konsthistoria:

Ryk
Konst: liv
och verk av

Konst
=
Konst

Gotlib
/ASB



37

etchings
Gesamtkatalog der Kupferstiche
Köln, 2000

särskilda
konstnärer

enskilda
personer:
enskilda
beskrivnin-
gar

Min kommentar:
Överensstämmelse av placeringen i huvudklasserna. Inga skillnader i klassifikationssystemens
struktur eller i innehållsanalysen.

11. Fischer-Uhlig
Das neue Buch vom Innenausbau (Den nya
boken om inredning)
Taunusstein, 2000

Ppbda
Teknik:
byggnadsteknik
: husbyggnad:
bygnader för
särskilda
ändamål:
bostadshus
(Ppbccb)

Wmo
Teknik:
byggnadstek
nik:
husbyggnad

Teknik
=
Teknik

Gotlib
/ASB

Min kommentar:
Båda system klassar teknik och industri i samma huvudklass. Dokumentets placering är i båda
system under samma huvudklass. Inga skillnader klassifikationssystemens struktur eller i
innehållsanalysen.

12. Ford, Brian J.
Wunderwerk Mensch (Miraklet
människan, Sthlm, 1998)
Freiburg, 1991

V,u (svensk
upplaga)
Medicin: för
barn och
ungdom
(V)

Vb
Medicin:
medicinsk
biologi: hit:
den friska
och sjuka
kroppens
uppbyggnad
och funktion

Medicin
=
Medicin

Libris/
ASB

Min kommentar:
I båda systemen klassas dokumentet under huvudklass medicin. Enda skillnaden är SAB´s
symboltillägg ,u för ungdomslitteratur. Intressant är att kunna anmärka att SAB sätter den tyska
boken under ungdomslitteratur medan ASB inte tar upp denna aspekt. Inga grundläggande
skillnader i klassifikationssystemens struktur och innehållsanalysen

13. Gerlach, Walter
Das neue Lexikon des Aberglaubens
(Vidskepelsens nya lexikon)
Frankfurt/Main, 1998

Mzd (x)
Socialantropol
ogi: folktro och
folkseder:
övertro och
magi
(Blb (x))

Edm
Historia:
kulturhistori
ens enskilda
föremål:
folktro, hit:
vidskepelse

Etnografi
≠
Historia

Libris/
ASB

Min kommentar:
Här syns de olika strukturerna i systemen. I SAB ligger folktro under huvudklassen Etnografi och
i ASB under huvudklassen Historia där etnografi är en underklass.
Skillnader i klassifikationssystemens struktur.
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14. Groehler, Olaf
Der lautlose Tod. (Den ljudlösa döden)
Berlin, 1984

Kfa. 5
Historia:
Mellaneuropa:
Tyskland:
1900-talet
(Sg)

Emp 6
Historia:
tysk historia:
tysk historia
1815-nutid:
tysk historia
1918-1945

Historia
=
Historia

Libris/
ASB

Min kommentar:
I båda systemen klassas dokumentet under Tysklands historia. SAB tar även upp den militäriska
aspekten på kemisk och biologiska krigföringen med klassningen under Militärväsen. ASB har
ingen huvudklass för militärväsen. Inga skillnader i klassifikationssystemens struktur eller
innehållsanalysen.

15. Das grosse Buch der Modellbahn-
Anlagen. Hrsg. von der MIBA-Redaktion
(Stora boken om modelljärnvägar)
Nürnberg, 1996

Prb.09
Teknik:
transportmedel
och
kommunikation
er: järnvägar
och spårvägar:
modelljärnväga
r

Ydl 2
Idrott:
hobbyverksa
mhet:
modelbyggn
ad som
hobby:
modelltåg

Teknik
≠
Idrott;
Fritid

Gotlib
/ASB

Min kommentar:
SAB sätter modelljärnvägarna under huvudklassen Teknik varmed de tekniska egenskaper betonas.
ASB tar upp den ”lekfulla” aspekten och sätter modelltåg under huvudklassen Idrott.
Inga skillnader i innehållsanalysen.
Skillnader i klassifikationssystemens struktur.

16. Heterosexuelle Verhältnisse
(Heterosexuella förhållanden)
Hrsg. Von Sonja Düring
Stuttgart, 1995

Vnd
Medicin:
Samhällsmedici
n, hygien,
sexologi:
sexologi

Mbm
Psykologi:
psykologins
delområden
och
riktningar:
personlighet
spsykologi
inklusive
könspsykolo
gi

Medicin
≠
Psykologi

Libris/
ASB

Min kommentar:
Olika aspekter om sexualiteten återspeglas här: den medicinska kontra den psykologiska. SAB har
en klass för könspsykologi under huvudklassen psykologi men dokument om sexualitet hänvisas
till huvudklassen medicin. I ASB finns för ämnet sexualitet en underklass i huvudklassen medicin,
medan den här klassningen tar upp den psykologiska aspekten.
Skillnader i innehållsanalysen.
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17. Hägermann, Dieter
Karl der Grosse, Herrscher des
Abendlandes (Karl den store, aftonlandets
härskare) Biographie
Berlin, 2000

Lz
Karl den Store
Biografi:
särskilda
personer

Eyk
Karl der
Grosse
Historia: liv
och verk av
personer:
enskilda
beskrivninga
r

Biografi
≠
Historia

Libris/
ASB

Min kommentar:
I SAB finns det en särskild huvudklass för biografier medan man i ASB väljer att sätta
biografier under respektive ämnesgrupp.
Skillnader i klassifikationssystemens struktur.

18. Kast, Verena
Paare (Parförhållanden)
Stuttgart, 1984

Do
Filosofi och
psykologi:
psykologi

Mcl 1
(här: 11.
uppl 1993)
Psykologi:
tillämpad
psykologi:
psykologiska
frågor
angående
levnadssätt,
livshjälp:
relationer,
partnerskap,
…

Psykologi
=
Psykologi

Libris/
ASB

Min kommentar:
I SAB delar psykologi huvudklassen med filosofi. I ASB har psykologi en egen huvudklass.
Skillnader i klassifikationssystemens struktur.

19.Kast, Verena
Freude, Inspiration, Hoffnung (Glädje,
Inspiration, Hopp)
Solothurn, 1994

Dodf
Filosofi och
psykologi:
psykologi:
fysiologisk
psykologi:
känslor,
känsloreaktione
r

Mbk 6
Psykologi:
Psykologins
delområden:
allmän
psykologi:
minnet och
inlärning,
tänkandet
och språket

Psykologi
=
 Psykologi

Libris/
ASB

Min kommentar:
Ytterligare ett exempel på skillnader i innehållsanalysen. I båda systemen klassas dokumentet
under samma huvudklass psykologi medan underklasserna visar skillnader. SAB tar
upp den känslomässiga aspekten och ASB sätter dokumentet under minnet och inlärning trots att
klassen Mbk 2 Känslor…..finns.
Skillnader innehållsanalysen.
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20. Kohl, Walter
”Ich fühle mich nicht schuldig” : Georg
Renno, Euthanasiearzt / Walter Kohl (Jag
känner mig inte skyldig – eutanasiläkare
Georg Renno)
Wien, 2000

Lz Renno
Biografi med
genealogi:
särskilda
personer
(Kfa.54)

Emp 619
Historia:
tysk historia:
tysk historia
1815-nutid:
tysk historia
1933-445:
övriga tema,
hit: eutanasi

Biografi
≠
historia

Gotlib
/ASB

Min kommentar:
SAB har en särskild huvudklass för biografier och dokumentet klassas här. ASB har också en klass
för biografier (huvudklassen B) men även möjligheten att klassa biografier under berörda klasser
med den särskilda kodbeteckningen ”yk”, i det här fallet under ”Eyk”.  Men här läggs tyngden på
dokumentets ämne eutanasi som ligger under huvudklassen historia.
Skillnader i dokumentets placering.

21. Kramer, Jonathan
Warum Männer nicht genug Sex
bekommen und Frauen nicht genug Liebe
(Varför män inte får tillräcklig mycket sex
och kvinnor inte tillräcklig mycket kärlek)
Frankfurt, 1993

Oac
Samhälls- och
rättsvetenskap
: sociologi:
familjsociologi
(Vnd)

Mbm
Psykologi:
psykologins
delområden
och
riktningar:
personlighet
spsykologi
inklusive
könspsykolo
gi

Samhällsvet
enskap
≠
Psykologi

Libris/
ASB

Min kommentar:
Ett tydligt exempel på olika bedömningar av dokumentets huvudämne: sociologi kontra psykologi.
SAB belyser aspekten människan som en medlem av samhället. ASB belyser människans själsliga
upplevelser. Här visar huvudplaceringen och även dubbelklassningen, som tar upp en medicinsk
aspekt, inga likheter om uppfattningen om dokumentets ämne. I SAB finns även utrymme för
placering av dokument som handlar om könspsykologi under ”Dogb: hit mannens och kvinnans
psykologi”.
Skillnader på innehållsanalysen

22. Pfeiffer, Hans
Das Spektrum der Toten : die tödliche
Macht der Seele (Den dödes spektrum :
själens dödliga makt)
Leipzig, 2000

Oer
Samhälls- och
rättsvetenskap
:
rättsvetenskap:
rättsfall
(Do)

Fao 1
Rättsveten-
skap:
allmänt:
kriminologi,
rättsmedicin:
rättsfall och
processer

Samhälls-
vetenskap
 =
Samhälls-
vetenskap

Gotlib
/ASB

Min kommentar:
Båda systemen har underklasser för rättsfall som även sammanfaller under samma huvudklass.
Inga skillnader i klassifikationssystemens struktur eller innehållsanalysen.
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23. Pollert, Achim
Duden, Das Lexikon der Wirtschaft
(Näringslivets lexikon)
Mannheim, cop. 2001

Q(x)
Ekonomi och
näringsväsen:
lexikon

Hal
Näring:
allmänt:
uppslagsverk
bibliografier

Ekonomi
=
Näringsliv

Libris/
ASB

Min kommentar:
SAB visar med tillägget (x) tydligt att dokumentet är ett lexikon. ASB har i samma huvudklass en
särskild underklass för uppslagsverk. Båda klassar under huvudklass näring. Inga större skillnader i
systemens struktur. Inga skillnader innehållsanalysen.

24. Riley, Bridget
Bridget Riley : ausgewählte Gemälde :
selected paintings (Utvalda målningar)
Ostfildern-Ruit, 2000

Ibz
Konst:
konsthistoria:
särskilda
konstnärer
(Lz)

Ryk
Konst: liv
och verk av
personer:
enskilda
beskrivninga
r

Konst
=
Konst

Gotlib
/ASB

Min kommentar:
SAB visar genom z-tillägget att dokumentet handlar om särskilda personer. Så sker även i ASB
med koden yk. Båda klassar under samma huvudklass.
Inga skillnader i systemens struktur eller innehållsanalysen.

25. Russo, Manfred
Tupperware & Nadelstreif (Tupperware &
nålrepor)
Wein, 2000

Mv
Etnografi,
socialantropol
ogi och
etnologi:
föremål

Edx
Historia:
kulturhistori
ens,
folklivsforsk
-ningens och
etnologins
enskilda
föremål:
övriga
enskilda
föremål, hit:
transportmed
el, resor

Etnografi
≠
Historia

Libris/
ASB

Min kommentar:
SAB har en särskild huvudklass för etnologi men i ASB ligger etnologi som en klass under
huvudklassen historia.
Skillnader i klassifikationssystemens struktur.
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26. Schopenhauer, Arthur
Die Welt als Wille und Vorstellung
(Världen som viljan och önskan)
Berlin, 1987

Dd
Kunskapsteori
och
vetenskaps-
teori

Lbq
Philosophie
seit Kant

Filosofi =
Filosofi

Gotlib
/ASB

Min kommentar:
Båda systemen klassificerar titeln under filosofi. SAB utgår från teorier medan ASB sätter titeln
under efter olika tidsepoker. I ASB finns det ingen klass som sammanfattar kunskapsteorier.
Inga skillnader i klassifikationssystemens struktur eller innehållsanalysen.

27. Tatsachen über Deutschland
[Redaktion Arno Kappler] (Fakta över
Tyskland)
Frankfurt/Main, 2000

Nfa
Geografi:
Tyskland:
(O-fa)

Emp 8
Historia:
tysk historia:
tysk historia
1815-nutid:
tysk historia
1945-nutid

Geografi
≠
Historia

Libris/
ASB

Min kommentar:
SAB klassificerar under geografi medan ASB klassificerar under historia. Trots SAB’s
dubbelklassning ses inga likheter i innehållsanalysen. Båda systemen har samma huvudklasser att
välja emellan men här valdes ändå olika placeringar.
Skillnader i innehållsanalysen

28. Thielke, Thilo
Eine Liebe in Auschwitz (En kärlek i
Auschwitz)
Hamburg, 2000.

Koafh-mb.54
Historia:
Asien: Främre
Asien: Judarnas
historia:
Judarnas
historia i Polen
under andra
världskriget
(Lz Bielecki
Lz Zachar.)

Emp 612
Historia:
tysk historia:
tysk historia
1815-nutid:
tysk historia
1933-45:
förföljelse,
koncentratio
nsläger, hit:
judarnas
historia

Historia
 =
Historia

Göte-
borg/
ASB

Min kommentar:
Båda system klassar dokumentet under huvudklassen historia. Skillnader visar sig i
underklassernas uppdelning. I SAB ligger tyngdpunkten av judarnas historia under klassen Främre
Asien och med tillägget –mb.54 visas att det handlar om judarnas historia i Polen. ASB sätter
tyngdpunkten på tysk historia och därpå judarnas förföljelse.
Skillnader i klassifikationssystemens struktur. Inga större skillnader i innehållsanalysen.

29. Wolf, Hans-Jürgen
Sünden der Kirche (Kyrkans synder)
Erlensee, 1995

Ckb:k.02
Religion:
kristna
samfund:
romersk-

Kek
Religion:
kristendome
n, kristen
teologi:

Religion
=
Religion

Libris/
ASB
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katolska kyrkan
(Ckb:k.03)

kristendome
ns historia,
kyrkans
historia
(Kel)

Min kommentar:
Båda klassificerar dokumentet under huvudklassen Religion. I SAB preciseras klassningen genom
klassen Romersk-katolska kyrkan. I ASB framgår inte vilken religiös riktning det handlar om. Inga
skillnader i klassifikationssystemens struktur eller innehållsanalysen.

30. Wörterbuch der Völkerkunde
(Etnologiordbok)
Berlin, 1999

M(x)
Etnografi,
socialantropol
ogi och
etnologi:
lexikon
Ff(x)

Cdk
Geografi,
etnologi:
lokal
geografi och
etnologi:
etnolog,
folkpsykolog
i, allmänt

Etnografi
≠
Geografi

Libris/
ASB

Min kommentar:
Som det framgår av titeln ska boken handla om etnologi. SAB klassar under huvudklassen Etnologi
och visar med (x)-tillägget att det är ett lexikon. I ASB ligger etnologi som en klass under geografi.
Skillnader i klassifikationssystemens struktur.
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6. Analys och diskussion

Följande analys- och diskussionsavsnitt inleds med en repetition av mina
frågeställningar och därefter besvaras frågorna i tur och ordning. I analysen beskrivs
och kommenteras skillnaderna i strukturerna med hjälp av några av de undersökta
titlarna. Däremot beskrivs inte de olika valmöjligheter som systemen erbjuder när det
gäller titlar som kan placeras på olika ställen. När det gäller ASB tolkar jag skillnader
och likheter huvudsakligen utifrån min egen erfarenhet och bakgrund. Därför är det
enklare att kunna dra slutsatser utifrån ASB-systemets strukturella skillnad gentemot
SAB. Jag har inte bott tillräcklig länge i Sverige för att kunna dra likvärdiga slutsatser
utifrån SAB’s struktur.

6.1 Inledning med frågeställningarna

I min studie ville jag få svar på frågan om de båda nationella klassifikationssystemen
ASB och SAB har en så klar och likformig struktur att själva systemens uppbyggnad
inte påverkar klassifikatörens granskning och bedömning. Klassifikatörens viktigaste
instrument är nämligen klassifikationssystemets struktur som ligger till grund för en
likvärdig klassificering.

Med min analys ville jag först undersöka om det finns klara strukturella skillnader
mellan de olika nationella systemen och vad som är orsaken till dessa skillnader.
Systemens strukturer jämfördes med varandra och skillnader respektive likheter kunde
konstateras. Tillvägagångssättet för undersökningen var att finna titlar som
representerade olika huvudklasser. Dokumentens klassifikationskoder i de olika
systemen jämfördes med varandra för att kunna se om de har tilldelats samma
huvudgrupp. Därefter ville jag sekundärt undersöka om andra faktorer påverkar
klassifikationen.

Syftet med den här uppsatsen är alltså att undersöka om det är möjligt att se skillnader i
de två klassifikationssystemens strukturella organisering av huvudklasserna.

Uppsatsens frågeställningar är:

1) Kan det utläsas klara skillnader i huvudklassernas strukturer och i så fall vilka är
dessa skillnader?

2) Vilka faktorer kan ligga till grund för dessa skillnader?

3) Klassificeras ett och samma dokument under samma klass i båda systemen eller
påverkar systemens olika strukturer och därmed ämnesindelningen dokumentets
placering?

Den ursprungligen tänkta metoden
I min undersökning var ursprungligen en jämförelse av biblioteksbeståndet hos två
ungefär lika stora stadsbibliotek planerad, nämligen i Göteborg och i Düsseldorf. Dessa
städer har runt 500 000 invånare och är båda universitetsstäder. Stadsbiblioteken skulle
därmed ha haft samma grundförutsättningar och hade därmed varit en god utgångspunkt
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för min undersökning. Att valet föll på Düsseldorf beror på att jag gjorde min
grundutbildning och även har arbetat där. Tyvärr klassificerar Düsseldorf fortfarande
efter en egen variant av ASB, vilket jag tyvärr inte kände till i början av min
undersökning. Att jämföra ett icke-reviderat ASB-system med SAB skapade naturligtvis
ett stort problem. En tidigare kollega kunde dock hjälpa mig och jag fick därmed
möjligheten att söka efter titlar i EKZ’s databas som strikt klassificerar efter ASB. Min
avsikt har också varit att hitta titelrepresentanter till varje huvudklass men jag kunde
konstatera att koncentrationen i de svenska databaserna Libris och Gotlib ligger på
Tysklands geografi, Tysklands historia och andra världskriget.

6.2 Analys

1) Kan det utläsas klara skillnader i huvudklassernas strukturer och i så fall
vilka är dessa skillnader?

Innan jag påbörjade min undersökning trodde jag att de två nationella system skulle
uppvisa stora strukturella och organisatoriska skillnader. Men det visade sig att
systemen är relativt närbesläktade. I detta sammanhang är det intressant att konstatera
att UDK-systemet inte fick lika stort genomslag som ett nationellt system varken i
Sverige eller i Tyskland. I kapitel 2.2 nämnde jag att till exempel Deweys klassifikation
och UDK fick en stor utbredning i olika delar av världen. Innan ASB kom till
övervägdes även DDK’s användbarhet för folkbiblioteken men alternativet avvisades
(Gutachten 1972, s. 127).

I båda systemen kan jag utläsa antikens syn på de olika vetenskapsområdena. I systemen
ligger humaniora och samhällsvetenskaperna i en högre position än naturvetenskaperna.
En hel del vetenskapsområden har samma ordningsföljd i båda systemen. De
humanistiska ämnena religion, filosofi, pedagogik, språk- och litteraturvetenskap
återfinns i samma ordningsföljd. Det är bara den hierarkiska rangen som skiljer dem åt.
I SAB ligger dessa ämnen under de första avdelningarna medan samma ämnen i ASB
ligger i mitten av systemet. Samma sak gäller de naturvetenskapliga ämnena som till
och med har samma tillordnade bokstav i båda systemen som T Matematik, U
Naturvetenskaper och V Medicin. De två universella systemen ASB och SAB är alltså
ganska lika varandra vad gäller systemuppbyggnad. De traditionellt vetenskapliga
disciplinerna ligger till grund för huvudklassernas indelning och inom de stora
vetenskapsområdena såsom matematik, medicin, filosofi, litteraturvetenskap m.m. har
systemen samma utgångspunkt i klassificeringsteorin. Här hittade jag inga skillnader
när det gäller klassificeringsaspekten.

Joacim Hansson (1999) konstaterar i sin avhandling att huvudavdelningar i SAB
fungerar som en övergripande struktur där hierarkin visar på tydliga relationer från det
allmänna till det speciella. Han fastställer också att placeringen av huvudavdelningar
sker i en rangordning där de centrala ämnena nämns först och de mindre viktiga ämnen
följer därefter. Jag håller med honom och upplever systemens indelningar som
hierarkiska eftersom klasserna ligger i bokstavsordning med underklasser, som är direkt
underordnade sina huvudklasser. Men eftersom det är på detta viset borde även
huvudklassernas anordning också vara hierarkiska.
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Hansson (1999) återger Klassons tolkning av SAB-systemet med en intressant
sammanfattning där de första avdelningar C-I beskriver ”människan som själslig och
intellektuell varelse”. Klasserna J-Q sammanfattar ”samhället som konstruktion och
social praktik” medan klasserna T-V avslutar med naturen (s. 147). Visserligen gäller
den här tolkningen SAB-systemets upplaga från år 1921 men strukturen har fram till
idag bibehållits. När jag granskade ASB-systemet kunde jag inte urskilja samma
hierarkiska uppbyggnad. Det under antiken och även idag centrala ämnet Filosofi
återfinns i mitten av systemet. Jag vågar här lägga in en liknande tolkningsaspekt som
Joacim Hansson (1999) beskriver i sin avhandling. Enligt min uppfattning följer ASB-
systemet evolutionsteorin med jordens och människans uppkomst fram till människans
egna intelligenta utveckling. I geografi, som är ASB’s tredje klass, börjar man med
jordens tillkomst, det vill säga ”the Big Bang” och hur de olika kontinenterna därefter
formas. Jorden och människans historia samlas under klassen Historia. Människans
egna intelligenta utveckling ordnas och redovisas i klasserna Samhälls-/Rättsvetenskap
och Näringsliv. Först därefter blir människan en religiös varelse som söker efter livets
mening och mål. Detta återspeglas i klasserna Religion och Filosofi.

De psykologiska ”områden” och människans uppfostran följer tätt därefter med
klasserna Psykologi och Pedagogik. Språkets utveckling förmedlas i klassen
Språkvetenskap. Människans sätt att använda språket belyses i klassen
Litteraturvetenskap. Därefter följer människans kulturella behov i klasserna Konst och
Musik. Matematik, ett av människans äldsta kunskapsområden, utgör övergången till de
naturvetenskapliga områdena. Vetenskaperna Naturvetenskap och Medicin, som ska
hjälpa till att förklara människans omvärld och funktioner, kommer nästan i slutet av
systemet. Bara Teknik, Jordbruk och Idrott kommer längre ner i rangordningen och
representerar resultatet av människans produktiva liv. Enligt mitt tycke borde idrott ingå
i klasserna konst och musik eftersom det också tillhör människans fritidssysselsättning.
Jordbrukets placering näst sist i huvudsystemet stämmer heller inte överens med min
egen uppfattning. Jordbruket har sedan urminnes tider haft en avgörande betydelse för
vår överlevnad.

Vid jämförelsen av huvudklassernas fördelning i de båda systemen upptäckte jag utifrån
ASB att åtta klasser motsvarar fyra klasser i SAB-systemet där till exempel Konst och
Musik delar en klass. 33 Utifrån SAB-systemet kan jag se att fyra huvudklasser inte finns
representerat i det tyska systemet: Bok- och biblioteksväsen, Militärväsen, Etnografi
och Arkeologi. I ASB infogas dessa områden under huvudklassen Allmänt,
Samhällsvetenskap respektive Historia. Förklaringen till varför det inte finns en särskild
klass för militärväsen ligger förmodligen i Tysklands historia. Strax efter kriget var det
otänkbart att Tyskland skulle ha en egen försvarsmakt. Visserligen fick Tyskland år
1956 tillstånd att inrätta en försvarsmakt men temat var fortfarande känsligt. Därför tror
jag att ämnet inte klassades som en huvudklass utan lades in under huvudklassen G
Samhällsvetenskap ganska långt ner i hierarkin under Gkm.

I ASB är psykologi och filosofi två skilda klasser medan i SAB delar psykologin en
klass med filosofin. Psykologi har länge varit en del av filosofin, men under senare
hälften av 1800-talet utvecklades den till en självständig vetenskap. Min slutsats är att
när SAB kom till var psykologin fortfarande en relativ ung vetenskap och ingen anade
                                                                
33 Jag räknar inte med klasserna X och Y i SAB som representerar musikalier och musikinspelningar, på
grund av att dessa områden ligger utanför disciplinerna. Tyska bibliotek klassificerar dessutom musikalier
med hjälp av ett specialsystem.
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då att den skulle bli ett så stort och självständigt ämnesområde. I Bra Böckers Lexikon
(1980) framgår att psykologins utveckling till en självständig vetenskap hindrades länge
av kyrkans uppfattning om att människans fria vilja som ställer henne utanför
naturlagarna. När ASB skapades på 50-talet var psykologin mer allmänt accepterad och
utbredd. Därför skulle man, enligt Klaus Wilmsen på Düsseldorfer Stadtbüchereien
(personlig kommunikation 2002-02-21), aldrig komma på tanken att låta filosofi och
psykologi dela samma huvudklass eftersom de anses vara två skilda
vetenskapsområden. Pedagogiken, som följer tätt på klasserna Filosofi och Psykologi,
har i båda systemen fått en egen huvudklass förmodligen beroende på dess långa
tradition. Redan under antiken var pedagogiken, som jag beskrev under kapitel 2.2, en
vetenskap med dess hjälp man ville förklara uppfostrans betydelse för staten och
samhället.

I vissa klasser kan man tydligt urskilja de båda systemens ursprung och uppkomst. I
SAB sätts ofta Sverige i centrum när omvärlden ska bedömas. De två klasserna Historia
och Geografi är tydliga exempel på denna koncentration då de första underklasserna ger
utrymme för detaljerade rubriker om Sveriges bakgrund. Man kan inte riktigt säga
samma sak om det tyska systemet även om denna egocentricitet märks i vissa klasser.
Under huvudgrupperna E Historia och F Rättsvetenskap är undergrupperna Em tysk
historia och Ff-Fp ganska stora vilket naturligtvis beror på att ASB är avsett för tyska
bibliotek.

Arkeologi, läran om den mänskliga kulturutvecklingen, kan ses som en fortsättning
bakåt i tiden av historieforskning (klassen K), etnologi (klassen M), etnografi (klassen
M), sociologi (klassen O), religionshistoria (klassen C), konstvetenskap (klassen I) och
så vidare. Alla dessa vetenskapsområden har i SAB fått egna huvudklasser och genom
att även ge arkeologin en egen huvudklass har man konsekvent bibehållit denna
indelning. ASB följer inte riktigt detta mönster utan ger arkeologi en plats under historia
som därmed anses som en undergrupp till historia. Samma sak gäller etnologin. I det
ena systemet (ASB) kopplas denna vetenskap ihop med historia medan i det andra
(SAB) får etnologi en egen huvudklass. Folklivsforskningen och etnografin delar
huvudklass i SAB och får därmed större betydelse i systemet än motsvarande klass i
ASB. I ASB utgår man mera från den historiska bakgrunden av folkkulturer varför
etnologin klassificeras under kulturhistoria. Jag är lite förvånad över att dessa
ämnesområden, etnografi och socialantropologi, får en egen huvudklass i SAB medan
ett så stort och betydelsefullt ämne som psykologi delar klass med filosofin. Som jag
antydde ovan drar jag slutsatsen att psykologin under 1920-talet i Sverige ännu inte
hade blivit ett begrepp, samtidigt som Freuds och Jungs teorier i psykoanalysen redan
vid denna tidpunkt hade börjat breda ut sig i Tyskland. Att psykologin och pedagogiken
kan härledas från sin moderklass filosofi syns tydlig i båda systemen eftersom
disciplinerna följer på varandra och är så att säga oskiljbara.

Skönlitteratur återfinns på olika platser i de båda systemen. I SAB har skönlitteraturen
en egen huvudgrupp liksom i ASB, men i SAB är den mer en del i systemets hierarki.
Litteraturvetenskap G går över till gruppen H Skönlitteratur och kopplas därmed
samman. I ASB visas skönlitteraturens särställning genom att inte likställas med ett
vetenskapsområde och tilldelas därmed den sista bokstaven Z i det tyska alfabetet.
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I båda systemen finns det fortfarande bokstäver som inte tilldelats ett bestämt
ämnesområde. Bokstaven J i ASB och bokstaven Z i SAB är lediga vilket tyder på att
systemen kan ta in nya ämnesområden i framtiden.

En väsentlig skillnad finns också bland olika underklasser. I SAB kan religion
klassificeras efter en hel del olika företeelser som till exempel Gamla testamentets olika
delar. SAB går direkt in på Kristendomen, medan ASB börjar med bibliografier för att
sedan övergå till allmän religionsvetenskap, icke-kristna religioner och kommer därefter
under klassen Ke fram till kristendomen. SAB har omvänd ordningsföljd och listar
detaljerat upp det gamla och nya testamentets olika böcker som får egna
underavdelningar i systemet. Båda systemen avslutar huvudklassen religion med
underklassen ”moderna religionsbildningar”.

Det kan konstateras att SAB är mera djupgående, det vill säga biblioteken har
möjligheten beroende på bibliotekstyp eller storlek att koncentrera ett ämnesområde till
ett mindre område. I ASB har man inte den möjligheten på samma sätt utan arbetar med
utförliga ämnesord som ska hjälpa användaren att hitta sitt sökta ämne.

Som Langridge (1989) anmärker, kan det vara svårt att bestämma vilken aspekt av ett
ämne som ska framhävas för att biblioteksanvändaren inte ska förvirras utan få en
genomtänkt vägledning. Ska man som användare söka idrottsmedicin under medicin
eller under idrott? Var hittar man idrottsrätt? Är systemet konsekvent så att allt jag vill
veta om idrott också återfinns under klassen idrott? Eller tvärtom: allt jag vill veta om
medicin, finner jag det under klassen medicin? I SAB klassificeras allt om idrott, till
exempel idrottspsykologi eller idrottsledare, under huvudklassen R Idrott, lek och spel
med ett undantag – idrottsmedicin som klassificeras efter den andra aspekten det vill
säga under medicin. I ASB har man försökt att lösa problemet genom att allt om idrott
klassificeras under aspekten idrott. Idrottsrätt klassas följaktligen under idrott och inte
under rättsväsendet och även idrottsmedicin återfinns under idrott (Ybk 4) och inte
under medicin.

Inget är rätt eller fel såsom Langridge (1989) påpekar utan systemet ska ge en
konsekvent vägledning för både klassifikatören och användaren. Huvudsaken är ju att
låntagaren lär sig hur han/hon ska gå till väga för att hitta just det ämne hon/han
behöver.

Jag kan konstatera att SAB har en finare struktur med flera kombinationsmöjligheter
vilka ger klassifikatören ett större spelrum att placera dokumentet. ASB däremot har en
något enklare struktur och erbjuder därmed inte samma valmöjlighet. Kanske på grund
av denna något striktare och platta struktur används ASB bara av ca 65 % av de tyska
stadsbiblioteken. Bland dessa bibliotek har några vidareutvecklat och förfinat ASB till
egna klassifikationssystem. De övriga folkbiblioteken använder helt andra system, till
exempel SFB34. I Tysklands nya förbundsstater, före detta DDR, används systemet
KAB35 som var mycket influerat av den marxistiska ideologin under den kommunistiska
tiden. Numera har systemet ”avideologiserats” och aktualiserats. Den eftersträvade
enigheten bland tyska stadsbibliotek fungerar alltså efter 1999 fortfarande dåligt trots
den omfattande revideringen av ASB-systemet.

                                                                
34 Systematik för bibliotek
35 Klassifikation för allmänna bibliotek
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2) Vilka faktorer har påverkat och fortfarande påverkar dessa skillnader?

Visserligen har Sverige och Tyskland i stort sett samma bakgrund i den nordeuropeiska
kulturen, men man kan ändå utgå ifrån att det finns grundläggande socialkulturella
skillnader som har givit upphov till en avvikande syn på vissa ämnesområden. Kulturer
uppstår då människor under lång tid och likartade livsbetingelser lever tillsammans. I
samvaron utvecklas gemensamma kunskaper och värderingar som ligger till grund för
ett handlingsmönster och en allmän uppfattning om världens struktur vad gäller
förhållandet till ande och materia liksom vetenskap och konst. I gemenskapen formas
också de gemensamma tankarna om vad som är livets mål och mening, rätt eller fel, gott
och ont.

Det är intressant att studera skillnaderna mellan Sverige och Tyskland. Tysklands kultur
och historia präglas inte bara av närheten till andra europeiska stater utan också av två
världskrig med ett delat land som följd. Sverige har i flera århundraden skonats från
krigets förödelser. Men att befinna sig i Europas periferi har också inneburit svält under
1800-talet med en stor utvandring som följd. Detta, tror jag, har satt en nästan lika stor
historisk prägel på landet såsom Tyskland har präglats av de två världskrigen. Detta
återspeglas enligt mitt tycke tydligt i de olika systemen genom att militärväsendet
gömdes under klassen Samhällsvetenskap i ASB långt ner i hierarkin. I Sverige finns
inget behov av att dölja att man har ett militärväsen. Kanske är det också Sveriges läge i
Europas periferi som medför att vissa huvudavdelningar präglas av en egocentricitet.
Sveriges historia placeras till exempel före alla andra länders historiska bakgrund. I
ASB är man inte lika centrerad mot det egna landet som i SAB.

SAB skapades redan på 20-talet och har därför inom vissa ämnesområden en annan syn
på omvärlden än vad som idag är allmänt accepterat. Ur SAB-systemets uppbyggnad
kan man tydligt utläsa en mer traditionsbunden hållning till de olika klassernas inbördes
rangordning. Även om båda Sverige och Tyskland präglades under flera århundraden av
kristendomens dominans och inflytande så kan jag tydligt urskilja en förändring av
religionens betydelse. Enligt den gamla uppfattningen, som redovisades under kapitel
2.2, är religionen det som mest styr och påverkar människans liv. Teologin, som en av
de största vetenskapsområden under medeltiden, satte sin prägel på alla dåtida
klassifikationer vilket också olika samtida klassifikationer återspeglar. Religion spelade
vid SAB-systemets tillkomst tydligen fortfarande en stor roll i samhället varför Religion
räknas upp redan som tredje huvudklass i systemet. Klassen är förhållandevis utförlig
och börjar med bibelns olika delar. Detta är enligt min uppfattning ett tecken på
kristendomens betydelse i samhället på 20-talet.

En liknande slutsats skulle man kunna dra om ASB-systemets tillkomst cirka 30 år
senare. Under 1800-talet minskade kyrkans inflytande på samhället och efter andra
världskriget tappade religionen ännu mer sin betydelse och funktion. Framförallt som
”förmyndare och beskyddare” som den hade varit under de föregående århundradena.
Klassen Religion återfinns tillsammans med Filosofi, Psykologi och Pedagogik under
systemets mellersta del i samma ordningsföljd som i SAB. Underklassen Kristendomen
följer först som femte klass efter bland annat Religionshistoria och Icke-kristna
religioner. Jag tolkar det som att religionen, och därmed även kristendomen, inte längre
hade en så dominant ställning vid ASB’s tillkomst i Tyskland på 50-talet. Thomas S.
Kuhn (1979) beskriver i ”De vetenskapliga revolutionernas struktur” hur vetenskaperna
utför en ständig kamp mellan olika världsuppfattningar och hur historiska tillfälligheter
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har inflytande på uppfattningarna. Han säger att ett paradigm skiftas när ett antal
anomalier utlöser en kris, som i sin tur kan leda till en revolution. Det vill säga att
hungersnöden, den omänskliga behandlingen av judarna och nazisternas framfart i
Europa gav befolkningen ett mer nyanserat förhållande till religionen och därmed till en
annan världsuppfattning.

I ASB kan jag konstatera att Tyskland, genom att klasserna Samhälls- och
rättsvetenskapen räknas upp före Religion och Filosofi och återfinns redan under sjätte
och sjunde klassen dvs F och G, tydligt uppfattar sig själv som en rättsstat som håller
hårt på lag och ordning. Detta förstärks också genom att ASB separerar de båda
klasserna Rättsvetenskap och Samhällsvetenskap medan SAB sammanfattar dessa
vetenskapsområden under en huvudklass. En teori som jag kan tänka mig är viljan att
förstärka samhällets och därmed människans rätt och värdighet. Det mycket omtalade
ordet ”Wiedergutmachung” (gottgörelse) efter andra världskriget visar på en
medvetenhet om Tysklands skuld och skyldighet emot andra stater, socialt utsatta
människor och framförallt den judiska befolkningen. Efter kriget producerades mycket
litteratur om statens plikt av att upprätthålla demokratin, att ”avnazifiera” samhället och
att skydda människorna och staten med hjälp av en väl fungerande lagstiftning.
Rikskansler Bismarcks införande av olika typer av pension-, olycks- och sjukförsäkring
på 1800-talet fick återigen en stor betydelse och visar på en ökad medvetenhet om de
mänskliga behoven och rättigheterna. Det behövdes klara riktlinjer för att iordningställa
efter det katastrofala tillståndet i Tyskland där de politiska vetenskaperna skulle fungera
som viktiga hjälpmedel att utplåna nazismen.

Att huvudklasserna Geografi och Historia hamnade direkt under de första
huvudklasserna kan också förklaras med att den nya enhetliga statsbildningen i slutet av
1800-talet var mycket ung och att man därmed ville öka nationens självkänsla. Denna
självkänsla fick en ordentlig knäck efter första och andra kriget. Under det senaste
århundradet har Tysklands geografi flera gånger ändrats som till exempel vid förlusten
av Ostpreussen, Elsass och Lothringen. Ett annat trauma blev också delningen i Öst-
och Västtyskland 1949. Detta bearbetades i en omfattande litteraturproduktion som
intog en betydande plats i klassifikationssystemets struktur, även om man valde att inte
sätta Tysklands historia som första underklass utan först efter en allmän geografi.
Ett annat tydligt drag kan också urskiljas. Sedan krigsslutet 1945 pågår en ökad
koncentration på positivism och näringslivet så att filosofi därmed kom att rivalisera
med sociologin, politologi, historia och teologi. Ämnena historia och sociologi
lämnades därför företräde före filosofin och teologin.

Intressant är att ASB skiljer mellan kvinnlig och manlig sociologi. Jag minns tiden
under 1980-talet där det tillsattes en ombuds”kvinna” för att skapa jämnställdhet inom
stadsförvaltningen men även för samhället i övrigt. I Tyskland lägger man stor vikt på
att det ska finnas såväl manliga som kvinnliga tilltal i en yrkeskategori såsom till
exempel Ingenieur och Ingenieurin. Det här kan förklara varför nästan alla klasser i
systemet, efter revideringen, skiljer mellan kvinnliga och manliga aspekter.

Efter denna granskning kan jag spåra den tydliga skillnaden mellan ett
klassifikationssystem som kom till på 1920-talet där teologin fortfarande spelade en stor
roll och ett system som försöker att få ordning på sin historia efter ett par kaotiska krig.
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3) Klassificeras ett och samma dokument under samma klass i båda systemen
eller påverkar systemens olika strukturer, och därmed ämnesindelningen,
dokumentets placering?

Den genomförda undersökningen representerar enbart ett litet urval av alla dokument.
Dokumenten är dock hämtade från olika ämnesområden. Urvalet visar att ca 30 % av
det undersökta materialet uppvisar klara skillnader i klassificering som är en direkt följd
av strukturskillnaden i de olika systemen. Det är naturligtvis inte korrekt att påstå att
denna procentuella skillnad även gäller för alla jämförbara dokument, men det är
intressant att konstatera att två så närbesläktade system ändå kan ge upphov till relativt
stora klassificeringsavvikelser.

Ämnet yoga kan klassas i båda systemen under huvudklassen Filosofi. I kapitel 5
åskådliggör titel ”Yoga” (nr. 8) att fenomenet yoga också kan tolkas olika. Systemen
öppnar nämligen olika vägar för olika aspekter eller tolkningar av ett och samma ämne.
Titeln klassas i SAB under Filosofi medan i ASB under Religion som icke-kristlig
religion. I SAB-systemet sökte jag i huvuddelens rubriker och underrubriker samt i
ämnesordsregistret och i den systematiska delen36 efter en motsvarande klass men
hittade inte någon hänvisning till icke-kristlig religion. Enligt SAB finns det i
huvudklassen Religion med underklassen Indiska religioner ingen särskild plats för att
kunna klassificera yoga. Man har heller inget gemensamt synsätt när det gäller själva
utövandet av yogan. Enligt ämnesordsregistret vill ASB ha yoga under rubriken
Medicin, medan SAB sätter den under rubriken Idrott.

Olika uppfattningar finns även när det gäller ämnet bisexualitet. En persons dragning till
exempelvis båda könen klassificeras i ASB under psykologi. I SAB utgår man från den
medicinska aspekten och klassificerar därmed under huvudklassen V. Titel nr. 16
”Heterosexuella förhållanden” belyser de olika strukturella skillnaderna men även
skillnaden i innehållsanalysen. En annan titel kan också visa på hur olika aspekter av ett
dokument kan framhävas. Titel nr 3 är ett exempel på hur klassifikatörerna väljer att
klassificera dokumentet under Geografi (SAB) respektive Historia (ASB). Dessa
skillnader kan bero på klassifikatörens uppfattning om vilken målgrupp som kan ha
störst behov av att söka efter dokumentet.

Titeln ”Vidskepelsens nya lexikon” (nr.13) visar att vidskepelse anses i det ena systemet
som en del av etnografi, som är en huvudavdelning i SAB. I ASB är etnografi ingen
självständig huvudgrupp utan ligger under huvudavdelningen Historia och här ses alltså
ämnet ur en historisk aspekt.

Andra skillnader kunde jag utläsa när jag jämförde olika ämnesord. Till varje
klassifikationssystem tillhör ett ämnesordregister med en alfabetisk förteckning av
ämnesord. Varje ämnesord förses med hänvisningar till respektive klassning. ASB´s
senaste revidering avslutades för bara tre år sedan och därför är ämnesordsregistret väl
uppdaterat med nya begrepp och termer. Vissa ord har tilldelats flera
klassningsmöjligheter beroende på ämnets sammanhang. Yoga till exempel kan placeras
inom Religion, Filosofi eller Idrott beroende på dokumentets huvudinriktning/vinkel.
Genom jämförelsen av ämnesordens klasstilldelningar kunde jag få fram en del
intressanta och tydliga skillnader mellan de båda systemen.

                                                                
36 I SAB’s systematiska del ordnas ämnen mer utförligt efter klassifikationskoden
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ASB sätter blindskrift under ”A allmänt, vetenskap, kultur, information och
kommunikation” medan SAB har blindskrift under ”E uppfostran och undervisning”.
Denna skillnad tyder på att ASB utgår ifrån den ”utförande” aspekten, nämligen att
skriva, medan SAB utgår ifrån att blindskrift är någonting som först måste läras innan
man kan utöva den.

Att vårda sin kropp och att hålla den i form är en medicinisk aspekt enligt ASB medan
SAB anser att skönhetsvård ska vara en klass under huvudklassen Q Ekonomi och
näring.

Etik anser båda systemen ska tillhöra avdelningen filosofi medan eutanasi, dödshjälp, i
ASB ligger under Medicin (medicinsk etik) och i SAB under Filosofi (medicinsk etik).
Även här utgår båda systemen från olika aspekter. Jag anser att SAB är mer konsekvent
därför att etiken redan ligger som en klass under filosofi. Samtidigt är ASB konsekvent
på det viset att klassningen sker under den första aspekten ”medicin” såsom i fallet
”idrottsmedicin” som ju ligger under ”idrott”.

Astrologi betyder ”läran om stjärnornas inflytande på människans öde; att tyda
stjärnorna” 37 och anses i ASB som en del av psykologin och återfinns under notationen
för esoterik. I SAB återfinns astrologin däremot under ”allmänt och blandat” under
notationen Blc spådomskonst. Även drömtydningen uppfattas i SAB som en del av
spådomskonsten eller, ur psykologisk synvinkel, en del av psykologin. ASB ser det
enbart som en del av psykologin.

Häxtron i det moderna samhället är också en del av ”allmänt och blandat” och klassas i
SAB under ockultism, Blb och under Mzd, övertro och magi. I ASB görs en skillnad
mellan tro (Edm folktro) och häxeri (Mdk ockultism)

Avslutande kommentar
Under litteraturstudierna och i den jämförande delen av titlarna blev jag medveten om
att det kan finnas andra faktorer som påverkar en klassifikation. Klassifikatörens uppgift
är att komma dokumentens innehåll så nära som möjligt för att sedan uttrycka sitt
förslag med en notation i klassifikationssystemet. När systemet inte kan ge tillräckligt
stöd och vägledning blir klassifikatören beroende av sin egen bedömning av
dokumentets innehåll och måste ta hjälp av sina egna erfarenheter och förkunskaper.
Eftersom det trots allt finns olika alternativ att placera ett dokument spelar
klassifikatörens förkunskaper och kulturella bakgrund en stor betydelse. Detta visar sig
genom att samma dokument kan inordnas under olika klasser. Några av de undersökta
titlarna kan kanske vara ett bra exempel på detta förhållande men det är svårt att
vetenskapligt bedöma detta inflytande även om det säkert har en stor betydelse.
Under min undersökning kom jag i kontakt med flera olika tyska bibliotek som
fortfarande arbetar med en egen variant av klassifikationssystemet ASB. Jag kunde
konstatera att det även finns olikheter i klassifikationsstrukturen bland de bibliotek som
är anslutna till samma klassifikationssystem. ASB har trots sin nya revidering
fortfarande en platt struktur som inte är tillräckligt finfördelad för att kunna visa olika
fasetter av ett och samma ämnesområde. Att genomföra en omfattande omklassificering
och omstrukturering för att anpassa det nuvarande litteraturbeståndet efter det nya ASB
skulle kräva alltför stora insatser i både tid och pengar. Därför fortsätter alla större
                                                                
37 Norstedts svenska ordbok
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bibliotek som är anslutna till ASB trots systemets nya revidering med sina egna äldre
systemvarianter. (enligt Klaus Wilmsen, personlig kommunikation, 2002-02-21)

Det är inte många biblioteksanvändare som konfronteras med olika
klassifikationssystem och framförallt inte av två olika nationella system. Men i
undersökningen kan skillnader i strukturen utläsas vilket just beror på olika kulturella
bakgrunder och ämnestraditioner. Innehållsanalysens olika resultat visar också på att ett
dokuments ämne kan tolkas olika på grund av klassifikatörens subjektivitet och
förkunskaper.

6.3 Sammanfattning

I den här undersökningen kan jag tydligt utläsa att tillkomsten av de olika systemens
strukturer påverkas av kulturella bakgrunder och att kognitiva förkunskaper och
subjektivitet också spelar en roll vid själva klassificeringen. Kriteriet har varit att finna
titlar som kan representera olika ämnesområden. Dokumentens klassifikationskoder
jämfördes med varandra för att kunna utläsa de enskilda kategori- och ämnesområdena.
Undersökningen visar att dokumentens placering i hög grad styrs av systemens
grundstruktur som därmed avgör under vilken huvudgrupp en aspekt, facett eller ämne
hamnar.
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7. Sammanfattning

Den här magisteruppsatsen behandlar två nationella och universella
klassifikationssystem, det svenska klassifikationssystemet SAB (Sveriges Allmänna
biblioteksförening) och det tyska klassifikationssystemet ASB (Allgemeine Systematik
für öffentliche Bibliotheken). Syftet med uppsatsen var att undersöka hur mycket
klassifikationssystemens strukturella uppbyggnad av huvudklasserna styr dokumentets
ämnesklassificering och om det finns klara skillnader mellan de båda systemen på hur
ett och samma dokument kan placeras. I samband med denna undersökning försöker jag
även analysera om det finns andra kulturella eller historiska orsaker som påverkar varför
en och samma titel kan klassificeras under olika kategorier. Det är också intressant att
konstatera att dokument som behandlar samma ämne ibland klassificeras under olika
kategorier och därmed placeras på helt skilda platser i ett bibliotek. I min undersökning
ville jag studera och analysera orsaken till dessa skillnader och varför
klassifikationssystemen i två närstående kulturer ändå uppvisar dessa skillnader. I mina
studier utgår jag från klassifikationsteorin för att kunna förstå skillnaderna i
konstruktionen av klassifikationssystemen. Även innehållsanalysen berörs eftersom den
är en viktig del i klassificeringsskedet för att dokumentets ämne korrekt ska kunna
uttryckas i klassifikationssystemets koder. Metoden som användes är komparativ med
utgångspunkt i kvalitativa studier.

Utgångspunkten för min undersökning har varit om det går att utläsa några
grundläggande skillnader i själva klassifikationssystemens struktur liksom i
klassificeringsförfarandet, eftersom det alltid är dokumentets huvudämne som avgör var
det ska placeras. Därmed ska alltså samma dokument återfinnas under samma kategori
oavsett i vilket klassifikationssystem det behandlas och av vem som utför
klassifikationen.

I undersökningsavsnittet redovisas urvalet av 30 titlar som är klassificerade såväl i SAB
som i ASB. Kriteriet har varit att finna titlar som representerar varje huvudklass i
systemen. Dokumentens klassifikationssigna jämfördes med varandra för att kunna
utläsa de enskilda kategori- och ämnesområdena. Jag kunde konstatera att
organisationen av själva klassifikationsstrukturen i första hand styr dokumentets
placering och beroende på en viss skillnad i systemuppbyggnad kunde dokumentet
därför hamna under olika ämnesområden och till och med under olika discipliner. Flera
av de undersökta dokumenten har placerats under andra ämnesområden trots att själva
systemet erbjuder en annan lösning. Man kan därför inte helt bortse från den enskilde
klassifikatörens bedömning av vilken aspekt av dokumentets innehåll som ska
framhävas. Denna bedömning kan styras av klassifikatörens uppfattning om vilken
målgrupp som kan ha störst behov av att söka efter dokumentet.
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9. Bilagor
Här ställs båda systemen direkt mot varandra för att lättare kunna urskilja strukturella
skillnader och även vilka klasser som inte har någon motsvarighet i det andra systemet.
Bilaga 9.1 visar vilka huvudklasser som motsvarar ASB utifrån SAB och bilaga 9.2
visar huvudklasserna utifrån ASB mot SAB.

9.1 SAB’s Struktur i jämförelse med ASB-systemet

SAB ASB

A Bok- och biblioteksväsen A Allgemeines. Wissenschaft, Kultur, Information und
Kommunikation

B Allmänt och blandat A Allgemeines. Wissenschaft, Kultur, Information und
Kommunikation

C Religion K Religion

D Filosofi och psykologi L /
M

Philosophie  /
Psychologie

E Uppfostran och undervisning N Pädagogik

F Språkvetenskap O Sprache

G Litteraturvetenskap P Literatur

H Skönlitteratur Z Belletristik

I Konst, musik, teater och film R /
S

Kunst  / Musik. Tanz. Theater. Film. Hörfunk +
Fernsehen

J Arkeologi E Geschichte, Zeitgeschichte

K Historia E Geschichte, Zeitgeschichte

L Biografi med genealogi B Biographische Literatur

M Etnografi, socialantropologi och etnologi C Geographie, Ethnologie

N Geografi C Geographie, Ethnologie

O Samhälls- och rättsvetenskap G /
F

Sozialwissenschaften / Recht

P Teknik, industri och kommunikationer W Technik, Industrie, Handwerk und Gewerbe

Q Ekonomi och näringsväsen H /
X

Wirtschaft / Land,- Forst,- Fisch- und
Hauswirtschaft

R Idrott, lek och spel Y Sport, Freizeitgestaltung

S Militärväsen Ingen motsvarighet

T Matematik T Mathematik

U Naturvetenskap U Naturwissenschaften

V Medicin V Medizin

X Musikalier Ingen motsvarighet

Y Musikinspelningar Ingen motsvarighet

Ä Tidningar Ingen motsvarighet
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9.2 ASB’s Struktur i jämförelse med SAB-systemet

ASB SAB
A Allgemeines. Wissenschaft, Kultur, Information und

Kommunikation (Allmänt. Vetenskap, Kultur,
Information)

B Allmänt och blandat

B Biographische Literatur (Biografier) L Biografi med genealogi

C Geographie, Ethnologi (Geografi; etnologi) N Geografi

D Heimatkunde (Hembygdskunskap) Ingen motsvarighet

E Geschichte, Zeitgeschichte einschliesslich
Kulturgeschichte und Volkskunde (Historia.
Tidshistoria ink. Kulturhistoria och folkslivsforskning)

K Historia

F Recht (Rättsvetenskap) O Samhälls- och rättsvetenskap

G Sozialwissenschaften (Samhällsvetenskap) O Samhälls- och rättsvetenskap

H Wirtschaft (Näringsliv) Q Ekonomi och näringsväsen

K Religion (Religion) C Religion

L Philosophie  (Filosofi) D Filosofi och psykologi

M Psychologie  (Psykologi) Do Filosofi och psykologi

N Pädagogik (Pedagogik) E Uppfostran och undervisning

O Sprache (Språkvetenskap) F Språkvetenskap

P Literatur (Litteratur) G Litteraturvetenskap

R Kunst (Konst) I Konst, musik, teater och film

S Musik. Tanz. Theater. Film. Hörfunk und
Fernsehen (Musik. Dans. Teater. Film. Radio och TV)

I Konst, musik, teater och film

T Mathematik  (Matematik) T Matematik

U Naturwissenschaften (Naturvetenskaperna) U Naturvetenskap

V Medizin (Medicin) V Medicin

W Technik, Industrie, Handwerk und Gewerbe (Teknik.
Industri. Handtverk och näring)

P Teknik, industri och kommunikationer

X Landwirtschaft. Forstwirtschaft. Fischwirtschaft.
Hauswirtschaft (Lantbruk. Skogsbruk. Fiske. Hem och
hushåll)

Q Ekonomi och näringsväsen

Y Sport, Freizeitgestaltung (Idrott. Fritid) R Idrott, lek och spel

Z Belletristik (Skönlitteratur) H Skönlitteratur

Ingen motsvarande självständig klass M Etnografi, socialantropologi och etnologi

Ingen motsvarande självständig klass A Bok- och biblioteksväsen


