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Abstract:                       The responsibility for the Swedish national classification system 

”Klassifikationssystem för svenska bibliotek” (SAB) was passed 

to Kungliga Biblioteket (KB) 2014 and they ceased to update 

the system. Instead, KB encourages the Swedish libraries to use 

the American classification system Dewey decimal 

classification system (DDC). In a survey from 2016 around 80 

% of the Swedish public libraries claim that a shift to DDC is 

not being planned. This study aims to make a comparative study 

of these two systems (SAB & DDC) and the new classification 

system Rainbow which was created in Örnsköldsvik because the 

librarians who worked there didn’t find either SAB or DDC to 

be user friendly enough systems. By using a set of concepts the 

study aims to answer the question what likenesses and 

differences the three systems have in terms of notation, and to 

which degree they correspond to the concepts formulated by 

Batley. By using a comparative system analysis of the notation 

of the three system the conclusion that SAB fulfills the 

theoretical framework to 40%, DDC to 40% and Rainbow to 

60% where reached. 
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1. Inledning 
 

I detta avsnitt presenteras det valda uppsatsämnet i introduktionen, ges en beskrivning av 

problemet och vad som ämnas undersökas i problemformulering och en konkret 

sammanfattning av problemet och de frågor som ska besvaras i syftet och 

forskningsfrågorna. I avsnittet bakgrund ges en mer ingående presentation av de tre 

klassifikationssystemen. 
 

1.1 Introduktion 
 

”Förstår inte vitsen med att byta till Dewey. Hade velat ha ett mer användarvänligt system 

(som i klassifikationssystem).”  
Citat ur rapporten Dewey 2016 (Kungliga Biblioteket, 2016, s. 9). 

 

Klassifikation innebär grupperingen av “lika” ting i enlighet med någon gemensam kvalitet 

eller egenskap, detta separerar automatiskt det “olika” (Hunter, 2009). Kanske ett av de 

mest kända exemplet på när klassifikationsystem används i praktiken är på bibliotek. Här 

används klassifikationssystem för att arrangera böcker och annan media på hyllor eller för 

att skapa poster åt dem i kataloger och index (Hunter, 2009). I biblioteksvärlden är 

klassifikation centralt för att såväl ordna som för att tillgängliggöra beståndet. I form av 

uppställningskoder eller hyllkoder utgör klassifikationssystem ofta grunden för placeringen 

av material i biblioteken (Berntsson, 2007). Klassifikation är i grunden en systematiskt 

arrangerad lista. För att den ska få en praktisk funktion krävs ytterligare funktioner för att 

skapa klassifikationsscheman. Ett klassifikationsschema har tre komponenter: schemat, 

notationen och ett alfabetiskt index. Schemat, där ämnen är listade systematiskt och 

uppvisande dess relationer. Ordningen på ämnena i schemat är inte självklara utan behöver 

en notation. Notation är en kod som kan bestå av exempelvis siffror eller bokstäver och 

som har en underförstådd ordning som i sin tur signalerar arrangerandet av scheman. Det 

behövs också ett alfabetiskt index för att termerna inom schemat ska kunna återfinnas. 

(Rowley & Hartley, 2008) Ett hylluppställningssystem är inte alls lika komplext som ett 

klassifikationssystem och består oftast endast av en ämnesindelning som inte behöver vara 

uttalat hierarkisk. En annan skillnad är att klassifikationssystem är sökbara i en katalog till 

skillnad från ett hylluppställningssystem.  

 
“Classification is everywhere. We classify birds and animals, languages and ethnic         

groups, stars, volcanoes, mineral and clouds, wine and blood, and colours and roses. We 

classify diseases, occupations and social status; the size of notepaper (grand eagle, elephant 

and pott); the dimensions of icebergs (small, bergy bits and growlers); and brandy (mellow, 

pale and superior).” (Broughton, 2015, s 1)  

 

Detta är ett citat ur Essential Classification av Vanda Broughton som 2015 var professor i 

biblioteks- och informationsvetenskap vid University College London (University College 

London, 2010). Broughton skriver att det är naturligt för människan att klassificera det som 

omger henne för att skapa ordning i kaos och nödvändigt för henne att ordna och organisera 

information så att den kan återfinnas. Broughton menar vidare att klassifikation är skapad 
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av människan och kommer därför alltid att formas och färgas av dem som skapar den och 

kan därför inte sägas besitta allmängiltig sanning. Klassifikation är huvudsakligen en metod 

för att skapa ordning, genom att använda bestämda regler och krav. För att objekt ska 

kunna förutses så behöver dessa regler och krav tillämpas logiskt. (Broughton, 2015) Det är 

svårt för ett klassifikationssystem att inte spegla den kultur som producerat den. Det är 

enkelt sagt omöjligt att skapa en klassifikation som är objektivt neutral och helt korrekt. De 

återspeglar delar av de samhällen som producerat dem, och anledningen till varför de 

skapats. (Broughton, 2015) 
 

Ett klassifikationssystem används på biblioteken som den uppsättning regler som 

bestämmer inom vilket ämne, på vilken hylla och var i ordningen som ett visst exemplar 

befinner sig så att det kan återfinnas. Olika bestånd kräver olika uppsättningar med regler. 

En privat kollektion som behandlar vetenskapliga texter från 1700-talet och beståndet på ett 

sjukhusbibliotek kräver olika klassifikationssystem, alltså uppsättningar med regler.  

 

En av uppsättningarna med regler som bygger upp klassifikationssystemen utgörs av 

notationen. Alla klassifikationssystem använder notation. Notationen är det ”språk” som 

används istället för att skriva ut ämnena som klassificeras. Exempelvis så representeras 

fysik av 530 i DDK och Uc i SAB (Batley, 2005).  

 

Folk- och universitetsbibliotekens mer homogena(likartade) samlingar gör det möjligt att 

skapa nationella system som kan användas av ett helt land eller över hela världen.  

Sveriges allmänna biblioteksförening fick 1917 i uppdrag att skapa ett nationellt 

klassifikationssystem för svenska bibliotek och 1921 presenterades Klassifikationssystem 

för svenska bibliotek (SAB) (Hansson, 1996). Tidigt i processen gjordes ett val att avgränsa 

sig till folkbibliotek, något som dock frångicks i senare skeden då systemet anpassades 

desto mer efter de akademiska biblioteken (Hansson, 1996). Kungliga Biblioteket (KB) 

utförde 2016 en undersökning för att kartlägga bland annat folkbibliotekens användning av 

klassifikationssystem och hylluppställningssystem. Undersökningen skickades ut till 290 

kommunala folkbiblioteksorganisationer, totalt 80% svarade och av dem svarade 88% att 

de använder SAB som sitt klassifikationssystem (KB, 2016). Det första moderna 

klassifikationssystemet skapades i USA av bibliotekarien Melvil Dewey 1873 och 

publicerades för första gången 1876, det kallas för Dewey Decimalklassifikation (DDK) 

och är världens mest spridda klassifikationssystem (KB, 2006). Det används i över 135 

länder, bland andra våra båda grannländer Norge och Danmark (KB, 2006). I KBs 

undersökning svarade 1% av folkbiblioteken att de använder sig av DDK och 11% att de 

använder sig av både SAB och DDK (KB, 2016). DDK används i större utsträckning vid 

akademiska bibliotek i Sverige. 

 

Klartext, som nämns i KBs rapport, är inte ett klassifikationssystem då det inte bygger på 

en uppsättning regler och koder utan det är och används endast som ett 

hylluppställningssystem och då oftast som ett komplement till ett klassifikationssystem 

såsom SAB eller DDK. Vid användning av klartext som komplement till SAB för 

facklitteratur för barn och unga så skulle t ex SABs U, Naturkunskap, kunna bli; 

Experiment, Väder, Rymden, Dinosaurier, Växter, Vilda djur och Bondgårdsdjur. Det andra 
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system utöver SAB och DDK som namnges i undersökning är Örnsköldsviks Rainbow (KB 

2016). I Örnsköldsviks kommun påbörjades 2012 arbetet med att utforma ett eget 

klassifikationssystem på Arkenbiblioteket. Tanken på ett nytt system började formas i 

samband med GÖK-projektet då biblioteket omorganiserades. Det fanns en ambition att 

skapa ett mer användarvänligt system och att alla böcker inom ett specifikt ämne skulle 

finnas på ett ställe, något som inte var möjligt med SAB som hylluppställningssystem 

(Geijer, 2014). 

 

Kungliga biblioteket övertog ansvaret för SAB från Svensk biblioteksförening 2014 och 

ingen utveckling av systemet har därefter gjorts eller planeras att göras (KB, 2016). KB:s 

nationalbibliografi klassificeras sedan 2011 med Dewey decimalklassifikation (DDK) (KB, 

2016). 2006 publicerade KB en rapport som undersökte vad en övergång från SAB till 

DDK skulle innebära. Rapporten belyser fördelar och nackdelar med båda systemen och 

författarna kommer fram till att det finns mycket som talar för en svensk övergång till DDK 

(KB, 2006). KB tog också fram en mall för hur en övergång från SAB till DDK kan 

genomföras. Detta för att underlätta för de bibliotek som väljer att genomföra ett byte. I och 

med att KB startade arbetet med en övergång från SAB till DDK 2006 så har en debatt förts 

om vilket av de båda klassifikationssystemen SAB och DDK som skulle kunna 

tillfredsställa de svenska bibliotekens behov.  

 

Magdalena Svanberg och KB presenterade 2006 en rapport som en del i deras 

Katalogutredning där de utredde vad en övergång till DDK skulle innebära för KB och 

andra svenska bibliotek (KB, 2006). I sitt bakgrundsavsnitt skriver KB att “För många av 

forskningsbiblioteken fungerar inte SAB-systemet tillfredsställande. Det underhåll och den 

utveckling som sker är inte tillräcklig. Möjligheterna till internationellt samarbete och 

rationalisering kring klassifikation är små när vi använder ett eget klassifikationssystem.” 

(KB, 2006 s.3).  

 

Svensk Biblioteksförenings inlägg i debatten går ut på att de ämnar uppmuntra och stödja 

KB vid en övergång, de ser en övergång som långsiktigt rimlig och ekonomiskt gynnsam. 

Vidare menar de att det kan gynna det svenska biblioteksväsendet och spridning av svensk 

forskning och litteratur (Svensk Biblioteksförening, 2008).    

I sin Kandidatuppsats från 2011 skriver Jakob Svedberg om hur debatten om övergången 

från SAB till DDK ser ut. I sin slutsats skriver Svedberg att forskningsbiblioteken skulle 

vinna på en övergång till skillnad från folkbiblioteken där problem skulle uppstå vid en 

eventuell övergång. (Svedberg, 2011) 

 

1.2 Problemformulering  
 

KBs beslut att gå från SAB till DDK samt deras övertagande av ansvaret för SAB har fått 

stora konsekvenser för hela det svenska biblioteksväsendet. KB möjliggör och uppmuntrar 

å ena sidan biblioteken att byta till DDK samtidigt som de försvårar bibehållandet av SAB. 

Detta i och med att KB vid övertagandet av SAB valde att sluta uppdatera systemet, som 

alltså kommer att bli mer och mer inaktuellt. En brist som KB redan innan övertagandet 

pekat ut hos SAB.  
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Sverige valde att utveckla ett eget system i början på 1900-talet istället för att anamma 

DDK, ett system som redan tillämpats under en tid och som både Danmark och Norge 

använde, för “att man ville ha ett system väl anpassat till Sverige och svenska förhållanden 

och att man uppfattade DDKs långa numeriska koder som ett problem” (KB, 2006 s.18 ).  

 

Alla Sveriges bibliotek har stått och står inför valet att hålla fast vid SAB eller att övergå 

till DDK. Ett val som har diskuterats sedan KB började utreda sin egen eventuella 

övergång. I sammanfattningen av rapporten från 2006 kommer KB fram till att även om det 

är svårt att bedöma kvaliteten hos ett klassifikationssystem så har DDK stora fördelar 

jämfört med SAB. De fördelar som pekas ut är bland andra att DDK är ett mer omfattande 

system med tydligare hierarkier, att det är bättre underhållet och mer aktuellt, den utländska 

litteratur som köps in har redan DDK-koder samt att klassifikationen i de svenska 

katalogposterna blir mer användbara utomlands. De nackdelar som nämns är att DDK” 

ibland är för omfattande för svenska biblioteks behov och att indelningen i klasser inte 

alltid stämmer överens med svenska förhållanden” (KB, 2006 s.22). Många av de fördelar 

med en övergång till DDK som presenteras i diskussionen stämmer är relevanta för 

forskningsbibliotek, men inte i lika hög grad för folkbibliotek.  

 

I KBs rapport från 2016 med syfte att kartlägga folkbibliotekens användning av 

klassifikationssystem, hylluppställningssystem och planer för att gå över från SAB till 

DDK kan en tydlig motvilja mot att gå från SAB till DDK utläsas hos de tillfrågade 

folkbiblioteken. Även ett missnöje över SAB kan uppfattas. Flera av biblioteken har valt att 

använda sig av klartext i kombination med SAB eller DDK för att skapa en högre grad av 

användarvänlighet. Klartext tas upp i introduktionen och en förklaring på varför det inte 

kan ses som ett klassifikationssystem ges och att det därför inte är aktuellt för denna 

uppsats. Ett alternativt system nämns, Rainbow, systemet skapades vid Arkenbiblioteket i 

Örnsköldsvik. Systemet utgick vid skapandet från SAB-systemets klasser men har 

utvecklats för att skapa ett mer användarvänligt och browsingvänligare system för 2000-

talet. Bibliotekarier vid Arkenbiblioteket menar att SAB är ett föråldrat system och att 

DDK inte är ett bättre system (Geijer, 2014). Detta system kan ses som ett alternativ till 

SAB och DDK.  

 

Det finns en mängd studier som jämför SAB och DDK och det finns en del forskning om 

behovet av att skapa ett eget alternativt system och analyser av existerande alternativa 

system. Dessa system är främst hylluppställningssystem och utgör ofta ett komplement till 

större klassifikationssystem. Jag kan se en lucka i forskningen som jag med min uppsats 

kan börja göra en ansats att fylla. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 
 

Denna studie ämnar genomföra en analys och jämförelse av notationen hos de två 

dominerande systemen Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB) och Dewey 

Decimalklassifikation (DDK) och det egenutvecklade systemet Rainbow. Studiens analys 

utgår från samtliga tre systems ämneskategori skönlitteratur, reglerna för notationsbyggnad 
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är desamma för samtliga ämneskategorier, denna avgränsning var nödvändig därför att det 

empiriska materialet rörande Rainbow var så begränsat att enbart notationen för 

skönlitteratur kunde analyseras.  

 

För att kunna besvara den övergripande forskningsfrågan behöver följande frågor besvaras 

och analyseras utifrån de teoretiska utgångspunkter som presenteras i kapitel 3. 

 

1. I vilken grad uppfyller systemens notation teorins egenskaper? 

2. Finns det några likheter, skillnader mellan systemens notation? 
 

1.4 Bakgrund 
 

1.4.1 SAB 
 

Första upplagan av systemet utkom 1921 och är enligt Hansson en ”spegel av den sociala 

och kulturella kontext som det skapas och verkas i.” (Hansson, 1996 s. 78). Både tidsandan 

och den etnocentriska prägeln som Hansson kallar ”svenskheten” syns tydligt i hur 

systemet är uppbyggt. Systemet skapades för bibliotekarierna, låntagarens behov att själv 

söka efter litteratur i biblioteken var inte prioriterat, något som är lätt att förstå då systemet 

med öppna hyllor ännu inte slagit igenom (Hansson, 1996). 

 

SAB använder sig av en alfanumerisk notation, en kombination av bokstäver, siffror och 

andra tecken, men där bokstavsbeteckningar är den huvudsakliga notationen (KB, 2006). 

Indelningsgrunden som används är främst discipliner. Det är huvudsakligen ett enumerativt 

system, med inslag av fasetter (KB, 2006).   

SAB består av tjugofem huvudklasser, som kännetecknas av bokstavskoder, till vilka ett 

antal underklasser hör där koden byggs ut med en eller flera bokstäver. SAB-systemet 

bygger därmed på en hierarkisk princip, vilket kännetecknas av att huvudklasserna delas in 

i underklasser (Berntsson, 2007). Stundtals frångås dock den hierarkiska strukturen för att 

kringgå problemet med långa koder, avdelningar är sidoordnade även om de 

innehållsmässigt borde varit hierarkiskt ordnade. Användandet av bokstäver, som är fler än 

siffror, gör att SABs koder kan hållas korta. Det resulterar också i att SAB har plats för fler 

sidoordnade klasser vilket har till fördel att “man sällan behöver underordna klasser av 

utrymmesbrist”. Däremot så har sidoordnade klasser använts där över- och underordnade 

klasser egentligen borde ha använts. Detta har gjorts för att undvika långa koder. Om ett 

verk berör flera ämnen kan flera klassifikationskoder användas i SAB. Som första kod eller 

“huvudkod” väljs den kod som behandlar det dominerande ämnet. Ifall inget ämne bedöms 

som dominerande så används det ämne som först behandlas i verket. 

SAB som är ett svenskt system skapat med Sverige och svenska bibliotek som främsta 

målgrupp riktar sig därför särskilt till svensk litteratur, litteratur om Sverige och svenska 

förhållande. Det är därför inte lika täckande för internationell litteratur (KB, 2006). 

 

1.4.2 DDK 
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DDK är det äldsta klassifikationssystemet som fortfarande är i allmänt bruk och det som 

används i störst utsträckning (Broughton, 2015). DDK är ett hierarkiskt och enumerativt 

system. DDK har tydliga hierarkier och har tydliga strategier för vidareindelningar. Dessa 

strikta hierarkier gör det lättare både att placera in nya ämnen i en befintlig klass och att 

inlemma nya klasser (KB, 2006). Systemet används över hela världen och på alla olika 

typer av bibliotek, Broughton (2015) förklarar att brittiska läsare nog förknippar DDK 

främst med folkbibliotek. I Sverige däremot är det mest förekommande på 

universitetsbibliotek. Över 135 länder använder sig av DDK (KB, 2006). DDK uppdateras 

ungefär var sjunde år och är nu på sin 23:e upplaga, 2015 (Broughton, 2015). Notationerna 

bygger på arabiska siffror och består av tio huvudklasser med tillhörande underklasser. 

Användandet av siffror ger DDK en kort notationsbas vilket möjliggör en högre nivå av 

precision vid klassificering, det går däremot att argumentera för att en kort notationsbas 

som alltså ger en lång notation, en längre kod, inte är lika användarvänlig som en med lång 

notationsbas.  

 

Koderna i DDK byggs upp decimalt, vilket innebär att för varje ny siffra som läggs till så 

skapas ytterligare finfördelning. Huvudsakligen så används discipliner och 

forskningsområden som indelningsgrund (KB, 2006). DDKs strikta hierarki skapar tydliga 

regler och anvisningar för hur en kod ska väljas. Ifall ett verk berör fler än ett ämne så 

används klassen för tvärvetenskapliga verk.  

 

De som ansvarar för DDKs underhåll arbetar med systemets underhåll på heltid. DDK 

används av över 135 länder och samlar in förslag och synpunkter från samtliga länder. 

Detta underlättar för de som jobbar med systemet att hålla DDK a jour med utvecklingen. 

Förändringstakten för DDK är hög, personalstyrkan i utvecklingsteamet och det faktum att 

systemet främst existerar på webben gör det möjligt att hålla systemet ständigt uppdaterat. 

Detta kan dock göra det svårt för biblioteken att hänga med och hitta lösningar för dessa 

förändringar i sina bibliotekskataloger och på sina hyllor. DDK är ett omfattande system, 

det är finfördelat och innehåller ett stort antal klasser. Detta kan ses som både en fördel och 

en nackdel. DDK använder en klassifikationskod per verk, något som kan leda till 

svårigheter om ett verk behandlar ämnen från olika klasser och till att valet av 

klassifikationskod kan bli mer förutsägbart. DDK är ett amerikanskt system och är riktat 

främst mot USA. DDK har dock länge haft stor internationell spridning vilket har resulterat 

i en minskning av systemets amerikanska prägel. Systemet är uppbyggt efter amerikanska 

förhållanden och med USA som utgångspunkt, något som är särskilt tydligt i språk- och 

geografiklasserna, men DDK har möjliggjort för att systemet genom ändringar ska kunna 

anpassas efter olika nationer och kulturer. 

 

1.4.3 Rainbow 
 

I Örnsköldsviks kommun påbörjades 2012 arbetet med att utforma ett eget 

klassifikationssystem på Arkenbiblioteket. Tanken på ett nytt system började formas i 

samband med GÖK-projektet och omorganisationen av biblioteket på 90-talet. Det fanns en 

ambition att alla böcker inom ett specifikt ämne skulle finnas på ett ställe, något som inte 

var möjligt med SAB som klassifikationssystem. Vid konstaterandet att SAB inte längre 
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tillfredsställde de behov som bibliotekarierna såg övervägdes möjligheten att som KB och 

andra bibliotek byta till DDK men slutsatsen blev att DDK inte ansågs vara ett bättre 

system än SAB, alla var eniga om att en övergång till DDK inte var något för 

Arkenbiblioteket. Bibliotekarierna menade att DDK precis som SAB var ett föråldrat 

system som inte passade dagens förhållanden. Vidare så sågs siffernotationen som en 

nackdel som inte skulle göra biblioteket mer användarvänligt, snarare tvärt om. Att göra det 

egna beståndet så tillgängligt som möjligt för den egna användargruppen var främst i fokus 

vid skapandet av det egna systemet. Beslutet att gå ifrån SAB, samt att undvika DDK sågs 

som rätt beslut av bibliotekarierna på Arkenbiblioteket (Geijer, 2014).   

 

Rainbow är ett klassificeringssystem som består av sexton huvudkategorier, systemet är 

färgkodat och varje huvudkategori representeras av en färg. Varje huvudkategori, som på 

hyllorna är märkt med sina respektive färger, har olika många underkategorier. När 

Rainbow utarbetades utgick de från SABs klassifikationskoder men Rainbows 

huvudkategorier bygger inte på SABs indelning. En bredare indelning än den som finns i 

SAB har oftast använts, det finns alltså både färre huvud- och underkategorier än i SAB. 

SABs kategorier och dess hierarkiska struktur har helt gjorts om för att underlätta för 

dagens användare då olika ämnen inte på samma sätt associeras med och kopplas samman 

med varandra idag som när SAB skapades. En stor förändring är att nya inköp märks med 

texten Ny bok och årtal, något som exempelvis underlättar för användare att veta i vilken 

ordning exemplar i en serie ska läsas. För skönlitteratur används färgen röd med olika 

nyanser för böcker skrivna på svenska och för böcker som är översatta till svenska. Utöver 

färgkodning består Rainbow även av klartext. På barn- och ungdomsavdelningen, även här 

färgkodat, kommer en del av benämningarna på kategorierna att skilja sig från 

vuxenavdelningen. Detta därför att språkbruket som används av de olika 

användargrupperna tenderar att vara olika. Rainbow kan definieras inte bara som ett 

hylluppställningssystem utan även ett klassifikationssystem delvis på grund av att systemet 

inte bara bestämmer hur beståndet organiseras på hyllorna utan även i bibliotekets katalog.   

 

1.4.4 Klassifikation 
 

Brian Buchanan (1979) definierar klassifikation som akten att gruppera lika ting. 

Klassifikation visar förhållandet mellan ting och mellan klasser av ting. Alla medlemmarna 

av en grupp eller klass producerad med hjälp av klassifikation delar åtminstone ett 

karaktärsdrag med de andra medlemmarna som medlemmarna av de andra klasserna inte 

besitter. Resultatet av klassifikation är uppvisandet av ett nätverk eller mönster av 

relationer. Vi använder dessa mönster i många olika syften, ibland omedvetet, genom 

intuitionen, och ibland medvetet. Vi kan använda dessa mönster för att exempelvis skapa 

ordning i kaos, genom att placera vad vi ser eller hör.(Buchanan, 1979).    

 

Rowley and Hartley (2008) beskriver i sin bok Organizing Knowledge klassifikation och 

skapandet av struktur genom kategorisering av kunskap som en av de mest fundamentala av 

mänskliga inlärningsaktiviteter. Det systematiska arrangerandet av kunskap, eller dokument 

i en samling eller index, har två viktiga funktioner. Det ger oss en överblick över de ämnen 

som omfattas och det gör det möjligt för information om ett visst ämne att återfinnas utan 
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att samtliga dokument behöver undersökas. Informationsspecialister använder klassifikation 

eller systematiska arrangemang på många sätt. Det äldsta etablerade användningsområdet 

för klassifikation är för att strukturera bestånd på bibliotek (Rowley & Hartley, 2008).   
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2. Tidigare studier och forskning 
 

Mycket har skrivits om klassifikationssystem och då särskilt de större systemen, de har 

jämförts med varandra och ur olika perspektiv. I och med att diskussionen om att övergå till 

DDK i Sverige uppkom så har det dykt upp forskning som dels jämför dessa två system 

men som också undersöker möjligheterna till andra alternativ. Det har även uppkommit 

forskning som beskriver system som används antingen som komplement till ett större 

klassifikationssystem eller som ett eget hylluppställningssystem eller klassifikationssystem. 

 

Fredrikson och Gustavsson (2007) ämnar med sin studie skapa kunskap om hur alternativa 

hylluppställningar på fyra folkbiblioteks fackavdelningar upplevs av användarna. De fyra 

bibliotekens alternativa hylluppställningssystem är alla relativt likartade och kan beskrivas 

som ämnesutbrytningar ur SAB som exponeras med hjälp av klartext. Undersökningen 

genomförs med hjälp av en tvärsnittsdesign och semistrukturerade intervjuer. Författarna 

menar bland annat att respondenterna i deras studie upplevs som tillfreds med de system 

som de använder. I slutsatsen skriver författarna att en stor del av de stora traditionella 

klassifikationssystemen såsom SAB och Dewey har samma problem vad gäller 

hylluppställning i förhållande till användarvänlighet. (Frederiksen & Gustavsson, 2007) 

I Järlings (2012) uppsats ämnar författaren undersöka varför bibliotekspersonal väljer att 

byta hylluppställningssystem och vad bibliotekspersonalen anser om förändringen. Studien 

baseras på enkäter som skickats ut till 114 bibliotek och där 77 svarade att de gjort någon 

förändring av hylluppställningen, det är alltså dessa 77 som resultatet baseras på. Samtliga 

77 bibliotek använde sig av SAB innan förändringen av hylluppställning genomfördes. 

Främst genomfördes förändringar på barn- och ungdomsavdelningen (86%) men även på 

facklitteraturavdelningen (64%) och skönlitteraturavdelningen (53%).  

På skönlitteraturavdelningen var olika genreindelningar vanliga, så som utbrytningar för 

fantasy, spänning/deckare, sci-fi och klassiker. Lättläst, storstil och pocket ställdes för sig. 

På facklitteraturavdelningen är det vanligt att biblioteken använder sig av 

sammanslagningar och tematiseringar av olika ämnen till exempel genom att ha en 

föräldrahylla med samlad litteratur om föräldraskap, graviditet och barn. Kropp & själ, hem 

& fritid är andra exempel. Många väljer också att samla exempelvis biografier eller böcker 

om musik på ett ställe. På barn- och ungdomsavdelningarna är det precis som på 

vuxenavdelningen vanligast med olika genreindelningar och ämnessammanslagningar men 

med lite annorlunda kategorier såsom prinsar och prinsessor, monster, hästböcker, ABC 

etc. Förändringarna görs framförallt i syfte att öka användarvänligheten. (Järling, 2012)   

 

I en artikel från Australien som heter Out with the old beskriver bibliotekarien Anita Gill 

och biblioteksteknikern Jennifer Johnson hur de på sitt skolbibliotek i Tasmanien såg hur 

utlånen gick ner och att studenterna hade svårt att hitta enskilda titlar och att browsa i 

biblioteket. De kunde konstatera att DDK, som användes som klassifikationssystem, inte 

fungerade och att de för att öka sina utlån behövde åtgärda det. Under en period på ca två år 

gjordes en total omorganisation av biblioteket och ett nytt system byggdes upp. De skapade 

nya ämneskategorier utifrån elevernas behov och med ökad möjlighet att hitta relaterade 

ämnen på samma plats i fokus. Gill och Johnson valde också att fokusera mycket på att öka 

exponeringen av böckerna och att tydliggöra hylluppställningssystemet så att eleverna 
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själva lättare kunde hitta det de sökte. (Gill & Johnsson, 2013) Precis som Geijer beskriver 

att Arkenbiblioteket använder sig av färgkoder i sitt system (Geijer, 2014) beskriver Gill 

och Johnsson hur de för att än mer öka användarvänligheten har olika färgade etiketter på 

bokryggarna som tillhör samma ämne (Gill & Johnson, 2013). I och med omorganisationen 

ökade utlånen på biblioteket med 400%. (Gill & Johnson, 2013 

Ett liknande projekt beskrivs i Christopher Harris artikel Summer project: Kill Dewey där 

han assisterar skolbibliotekarien Kristie Miller när hon klassificerar om på skolbiblioteket i 

New York där hon jobbar (Harris, 2012). Även här har användarvänlighet varit den främsta 

prioriteringen och det har också varit DDK som använts innan. Här väljer dock 

bibliotekarien att använda sig av skolans olika ämnen i en högre grad för att eleverna enkelt 

ska kunna hitta kurslitteratur till det aktuella ämnet. (Harris, 2012) 

 

Geijers (2014) masteruppsats är en kvalitativ fallstudie som ämnar redogöra för 

Arkenbibliotekets arbete med organisering av beståndet i fråga om hylluppställning och 

exponering. En viktig faktor här är användarvänligheten. Arkenbiblioteket kom på tanken 

att skapa ett eget system i anslutning till GÖK-projektet under 90-talet och skapade ett eget 

hylluppställningssystem inspirerat av SAB och av butiksexponering på 2000-talet. 

Biblioteket anser att varken SAB eller DDK tillfredsställer deras eller deras användares 

behov, att de är föråldrade och icke användaranpassade. Detta föranledde skapandet av det 

egna systemet Rainbow som består av 16 huvudkategorier med tillhörande underkategorier, 

varje huvudkategori representeras av en färg, olika nyanser av huvudfärgen används också 

vid vissa underkategorier. När huvudkategorierna först bestämdes utgick de från SAB men 

de har omarbetats så mycket att Rainbow räknas som ett eget system (Geijer, 2014). Det 

nya systemets olika delar förenklar både för användarna att hitta en specifik bok men också 

för dem som browsar. Responsen från användarna har främst varit positiv och 

respondenterna menar att användarna i högre grad klarar sig själva i biblioteket. (Geijer, 

2014)  

 

Klassificering av skönlitteratur undersöks i Mark Wards och Jarmo Saartis artikel 

Reviewing, Rebutting, and Reimagining Fiction Classification från 2018. Artikeln delas 

upp i två delar där den första visar på hur fältet ser ut idag och i den andra presenteras tre 

nya idéer (Ward & Saarti, 2018). Författarna vill skapa ett system som hjälper läsare att 

lättare hitta en skönlitterär bok som passar just dem. I och med att större delen av beståndet 

på ett folkbibliotek består av skönlitteratur och det oftast är få indelningar, kan det vara 

svårt för låntagare att identifiera en titel som skulle passa just dem. Vad som föreslås är mer 

av ett katalogsystem än ett hylluppställningssystem och där nätbokhandlar ses som 

förebilder för hur data kan samlas in för att sedan förslag på liknande böcker ska kunna 

rekommenderas för läsaren. (Ward & Saarti, 2018)  
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3. Teori 
 

I detta avsnitt presenteras den teori som i avsnitt sex används för att genomföra analysen av 

denna studie.  

 

Sue Batley var 2005 senior universitetslektor vid London Metropolitan University och 

doktorerade 1989 vid University of Aberdeen inom bibliotek- och informationsvetenskapen 

(Batley, 2005). En stor del av ett klassifikationssystem är notationen, de regler som 

bestämmer hur koden ska byggas upp och gör det möjligt att ge varje dokument en specifik 

plats i beståndet, en notationsordning. Notationssymboler kan utgöras av vilka tecken som 

helst men oftast används exempelvis siffror eller bokstäver, punkter och kolon etc 

förekommer också. En fördelaktig egenskap hos notationssymboler är att deras inbördes 

ordning är självklar, såsom är fallet för siffror och bokstäver. Notationen kan bestå av 

endast en typ av symbol och kallas då ren notation, om notationens symboler är olika kallas 

notationen för blandad notation. Batley (2005) presenterar sex egenskaper som kan 

användas för att studera och analysera notation. Dessa egenskaper kommer utgöra grunden 

för analysen som studien ämnar genomföra.  

 

En teori ska enligt Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors ”utesluta en del 

möjligheter och förutsäga andra” (Bjereld, U., Demker, M. & Hinnfors, J., 2014 s.76). 

”Teorin ska också tala om för oss hur vi ska tolka våra resultat..” (Bjereld, U., Demker, M. 

& Hinnfors, J., 2014 s.76). Genom att använda Batleys sex egenskaper som ett teoretiskt 

ramverk för min analys fullföljer jag Bjereld et.als (2014) definition av en teori. De sex 

egenskaperna ger ett stöd och en utgångspunkt för en diskussion om önskvärda egenskaper 

hos ett klassifikationssystems notation.  

 

Klarhet och korthet  
 

En enkel notation är vanligtvis kort. Både klarhet och korthet är önskvärda egenskaper för 

en notation ur ett användarperspektiv, något som kan diskuteras. En kort och enkel notation 

är lätt att känna igen och komma ihåg. Beroende på hur olika symboler används kan en 

notations klarhet öka. Människan har svårt för att memorera fler än sju siffror till exempel 

och då kan det underlätta att bryta upp med punkter eller mellanrum. Ett sätt att öka 

kortheten hos notationen är att använda sig av bokstäver istället för siffror. Det finns 26 

(Engelska alfabetet), eller 28 (svenska alfabetet) bokstäver som alltså ger lika många 

huvudkategorier, en lång notationsbas skapar kort notation och tvärtom. Det finns bara 9 

siffror och antalet huvudkategorier blir betydligt mindre vilket leder till längre notation. 

Vid användandet av bokstäver kan 17 000 ämnen beskrivas med en notation på tre 

bokstäver, för att få fram motsvarande mängd ämnen med siffror kommer notationen 

behöva bestå av sex siffror. Korthet kan också skapas genom att offra uttrycksfullheten 

eller detaljerna. I en uttrycksfull notation har ämnen lägre ner i hierarkin längre notation. 

Att offra detaljer innebär att ett antal av de första symbolerna används och till exempel 

geografiska eller tidsmässiga markörer utelämnas. (Batley, 2005)  
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Minnesbarhet   
 

Batley (2005) presenterar två sätt att öka minnesbarhet genom mnemoteknik, systemisk 

mnemoteknik och bokstavlig mnemoteknik.  

Systematisk mnemoteknik bygger på att samma symboler eller grupper av symboler alltid 

används för att ange samma ämnes egenskaper och bara används för att ange det ämnets 

egenskaper. Som 03 i DDK som alltid betyder encyklopedi eller ordbok eller språk och 

geografi symbolerna i SAB där Fe är engelska och Ne är England i geografisk mening. Här 

är det av stor vikt att vara konsekvent. Med bokstavlig mnemoteknik menas att symbolerna 

eller notationen inte ges ett annat värde eller en annan betydelse utan att dessa behåller den 

egna betydelsen. Denna typ av teknik används ofta i specialsystem. Notationen för en 

vetenskaplig samling skulle kunna vara BIOL för biologi eller MATE för matematik. För 

en skönlitterär samling skulle SPÄN för spänning eller ROMA för romantik kunna 

användas. Denna typ av notation är mycket enkel att memorera men den är också mycket 

begränsad. Om man som i exemplet använder sig av de tre första bokstäverna i ämnet så 

riskerar man att två ämnen får samma kod. 

 

Gästfrihet 
 

Gästfrihet är viktig för att ett klassifikationssystem ska kunna utvecklas och reagera på 

förändringar, det är förmågan att införliva nya ämnen och egenskaper på dess korrekta plats 

i systemet så att deras position speglar deras förhållande till de existerande ämnena. Perfekt 

gästfrihet innebär alltså att varje nytt ämne kan placeras på den position som är mest 

ändamålsenlig i systemet. För att skapa gästfrihet i enumerativa system lämnas ofta luckor i 

schemat, bokstäver eller siffror som inte fått ett ämne. Problemet är att luckorna inte alltid 

är på rätt ställe. Ett annat sätt att skapa gästfrihet är med hjälp av decimaler, det går då att 

“fylla på” notationen. Detta blir dock på bekostnad av kortheten. (Batley, 2005)  

 

Uttrycksfullhet 
 

Uttrycksfullhet innebär att notationen speglar de schematiska strukturerna, indikerar de 

hierarkiska relationerna mellan ämnen. En uttrycksfull notation tenderar att förmedla 

hierarki genom kort notation för breda ämnen och lång notation för smalare ämnen. Det är 

användbart när användare snabbt kan identifiera smalare och bredare ämnen, och gör 

browsing lättare. Även här är det viktigt att vara konsekvent. Tyvärr är uttrycksfullhet och 

gästfrihet ömsesidigt uteslutande, Tydliga hierarkier kan brytas ner om nya ämnen läggs till 

notationen. (Batley, 2005)  

 

Flexibilitet  
 

En notation är flexibel om citationsordningen kan ändras för att möta specifika behov hos 

en kollektion eller användare. Facetterade system är bra på detta, ordningen som facetterna 

som utgör notationen är citerade med kan ändras för att möta lokala behov. När en 

citationsordning har etablerats så måste den tillämpas konsekvent. (Batley, 2005) 
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4. Metod  
 

I detta avsnitt ges en beskrivning av hur urvalet för studien gått till och vilka avgränsningar 

som gjorts. I metodredovisningen presenteras den jämförande eller komparativa 

forskningsdesignen eller metoden. Det praktiska tillvägagångssättet gås igenom och de 

forskningsetiska aspekter som är aktuella för studien presenteras.  

 

4.1 Urval och avgränsningar  
 

Bryman (2014) menar att god forskningspraxis förknippas med slumpmässigt urval eller 

sannolikhetsurval. En hel del forskning bygger dock på icke-sannolikhetsurval, där 

principerna för sannolikhetsurval inte används. Det kan bero på till exempel svårigheter 

med att få fram representativa stickprov, bristande ekonomiska resurser eller att en bestämd 

grupp eller ett bestämt objekt är det som är målet för studien (Bryman, 2014).  

 

Denna studie ämnar göra en jämförelse mellan tre klassifikationssystems notation. 

Notationen är en stor del av systemets uppbyggnad och tillför mycket till systemets 

användarvänlighet, den kan därför sägas vara en relevant del att studera. Urvalet av dessa 

tre system har till viss del givit sig självt då syftet med studien berör 

klassifikationssystemen SAB, såsom det nationella systemet i Sverige, och DDK, såsom det 

utmanande systemet. Det tredje systemet som jämförs i denna studie, Rainbow, valdes 

tidigt ut som det enda alternativet som representant för ett egenutvecklat 

klassifikationssystem. KBs rapport från 2016 som var en av utgångspunkterna för denna 

studie redovisar för vilka klassifikationssystem som de svenska folkbiblioteken använder. 

Vissa svarade att de använder ett alternativt system (ej SAB eller DDK), det enda 

alternativa system som nämns med namn i rapporten är Rainbow (KB, 2016). Genom att 

kontakta Arkenbiblioteket i Örnsköldsvik och efter en förklaring av denna studie gavs 

tillåtelse att använda den information om Rainbows uppbyggnad som fanns. En 

undersökning om huruvida det gick att identifiera fler egenutvecklade och/eller alternativa 

system startades därefter i en förhoppning at eventuellt kunna studera fler system. 

Förfrågningar hos KB, e-postlistan BIBLIST (en e-postlista för nordiska bibliotek och alla 

som är intresserade av biblioteksfrågor (Chalmers, 2018)) och i det egna kontaktnätet via 

sociala medier gjordes men inga fler system som hade kunnat passa denna studie 

identifierades. Kriterierna för urvalet var att systemet inte skulle vara ett av de stora 

etablerade klassifikationssystemen, att systemet skapats för och/eller fungerade för svenska 

folkbibliotek, att systemet skulle kunna klassas som ett klassifikationssystem och inte bara 

ett hylluppställningssystem och att tillräcklig dokumentation av systemet existerade för att 

en jämförelse skulle kunna genomföras.  Resultatet blev att endast ett system kunde 

identifieras som tillräckligt utvecklat och att tillräckligt med empiri existerade. Den 

information som erhölls från Arkenbiblioteket var en konverteringstabell med den nya 

ämnesindelningen, ett schema över färgindelningen, schema över fackavdelningen för barn 

och en beskrivning över hur konvertering från SAB ska gå till.  
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Avgränsningar har gjorts för att studien ska hålla sig inom de tidsmässiga och textmässiga 

begränsningar som en kandidatuppsats innebär. Avgränsningar har även gjorts på grund av 

begränsningar i den tillgängliga empirin. Den huvudsakliga avgränsningen att studera 

klassifikationssystemens notation försvåras något av den nödvändiga avgränsningen till 

ämneskategorin skönlitteratur. Avgränsningen är nödvändig därför att den enda 

ämneskategorin som var fullständigt redogjord för i den empiri som tillhandahållits om 

Rainbow var kategorin skönlitteratur. Avgränsningen består i att analysen utgår från denna 

kategori. Det hade eventuellt varit av större intresse och möjligtvis gett en mer utförlig 

studie om det varit möjligt att undersöka en annan ämnesgrupp, då inom facklitteraturfältet. 

Det är inom detta fält som de flesta reglerna för notation finns beskrivna. Även om studien 

avgränsats till skönlitteratur på grund av restriktioner i empirin så är reglerna för 

notationsbyggnad desamma oavsett vilken kategori som behandlas och de resultat som 

tagits fram kommer vara relevanta även för andra kategorier. 

 

4.2 Metodredovisning  
 

För denna uppsats används en jämförande eller komparativ forskningsdesign, tillämpning 

av mer eller mindre identiska metoder används för studium av två eller flera olika fall. Den 

innefattar en jämförelselogik genom att den förutsätter att vi kan få en bättre förståelse av 

en företeelse om vi jämför den utifrån två eller fler motsatta eller olikartade fall eller 

situationer (Bryman, 2014). Denna studie genomfördes genom att tre klassifikationssystem 

analyseras utifrån samma teoretiska ramverk för att få fram skillnader och likheter mellan 

systemen. 

 

4.2.1 Praktiskt tillvägagångssätt  
 

Studiens forskningsfrågor ska besvaras genom en komparativ systemanalys av empirin med 

stöd av det teoretiska ramverket. 
 

Empirin som ska analyseras består av ämneskategorin skönlitteratur, med 

underavdelningar, ur de tre klassifikationssystemen SAB, DDK och Rainbow. För SAB och 

DDK används respektive web-kataloger och för Rainbow används konverteringstabellen 

med den nya ämnesindelningen som nämndes under urval och avgränsningar.  

Analysen genomförs genom att varje klassifikationssytem analyseras med hjälp av det 

teoretiska ramverket. Alltså i hur stor grad och på vilka punkter stämmer systemens 

notation överens med Batleys sex egenskaper. Detta görs med samtliga sex egenskaper och 

samtliga tre system.  

 

4.3 Forskningsetik 
 

De forskningsetiska hänsyn som denna studie förhållit sig till rör frågan om 

upphovsrättslagarna. Den som skapar ett unikt verk har ett skydd, upphovsrätt, för sitt verk. 

Det verk som omfattas av upphovsrätt får som regel inte användas, publiceras, utan 

upphovsmannens tillstånd (Riksarkivet, 2018). Den empiri som presenteras i studien från 
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SAB och DDK är fritt tillgänglig och från Rainbow så har tillstånd mottagits från 

Arkenbiblioteket 

.  
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5. Resultat och Analys 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningen av empirin. Det ges en övergripande 

genomgång av hur notationen byggs upp i de olika systemen för att ge en ökad förståelse 

för hur notation används inom kategorin skönlitteratur. Och under rubriken analys används 

en komparativ metod för att genomföra en analys av de tre systemens skönlitterära kategori 

genom teorin baserad på Batleys (2005) egenskaper. 

 

5.1 Resultat  
 

5.1.2 SAB 
 

SAB består av en systematisk del och ett ämnesordsregister som är uppdelat i en alfabetisk 

och en systematisk avdelning. Systemets systematiska del består av tjugofem 

huvudavdelningar som oftast är uppdelade i underavdelningar, som också kan vara 

vidareuppdelade. Med hjälp av ett antal tilläggsbeteckningar kan ytterligare aspekter på 

ämnen uttryckas. (Nordstrand, 2007) SAB är ett alfanumeriskt system, både bokstäver och 

siffror används, bokstavsbeteckning är den huvudsakliga notationen. I huvudsak är SAB ett 

enumerativt system, systemets klasser räknas upp. Det finns inslag av facetter. Det är till 

stor del ett hierarkiskt system men den hierarkiska strukturen frångås ibland för att undvika 

långa koder. Avdelningar som innehållsmässigt borde varit hierarkiskt ordnade blir istället 

sidoordnade. (KB, 2006) 

 

Systemet kan byggas ut med olika tilläggsbeteckningar såsom geografiska, 

tilläggsbokstäverna på avd Na--Nt läggs till signaturen genom bindestreck. Detta gör att vi 

kan påvisa på vilket språk en bok är skriven, exempelvis Hdb (skönlitteratur på norska) 

eller Hmc (skönlitteratur på polska). Tilläggsbeteckningar för innehållslig form görs genom 

parentesinlägg, en eller flera bokstäver inom parentes, exempelvis Hc(s) (svensk 

skönlitterär samling). Språkliga tilläggsbeteckningar skapas genom att lägga till en bokstav 

eller bokstäver följt av eller föregåtts av ett likhetstecken. Tilläggsbeteckningar för medier 

och målgrupp består av ett snedstreck följt av en bokstav eller bokstäver skrivna med 

versaler, exempelvis Hce/LC (utländsk skönlitteratur, ljudbok). Särskilda 

tilläggsbeteckningar kan också förekomma som exempelvis för poesi P.03. (Nordstrand, 

2007) 

 

5.1.2 DDK 

 

En grundläggande premiss för DDK är att det arrangeras efter forskningsområden och inte 

ämnen. Detta kan skapa problem vid klassificering men svårigheterna ska underlättas med 

hjälp av det relativa indexet. Scheman är arrangerade i sektioner om tio, det finns alltså tio 

huvudavdelningar som i sin tur har tio underavdelningar och så vidare. Varje huvudkategori 

representeras av tre siffror, till exempel representeras kategorin skönlitteratur av 

sifferkombinationen 800. Systemet byggs vidare på så sätt att 810 blir amerikansk 

skönlitteratur på engelska och portugisisk litteratur blir 869. Innan fler siffror kan byggas 
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på med fler siffror sätts det här en decimal för att bryta upp systemet. DDK har en ren 

notation som bara består av arabiska siffror och decimaltecken. (Scott, 2005)  

 

DDK är ett enumerativt och hierarkiskt system, i undantagsfall görs avsteg från hierarkin 

som då uttrycks genom rubriker och anmärkningar. Även DDK har inslag av facetter. 

Många koder finns redan uppräknade men ibland måste notation hämtad från en 

tilläggstabell eller andra delar av schema läggas till. Notation från tilläggstabell 1 får alltid 

läggas till såvida det inte finns instruktioner om motsatsen. I övriga fall är det endast tillåtet 

med kodbyggande om det finns instruktioner om det i schemat. (KB, 2006) Tillägget 09 

representerar historiska-, geografiska- eller personbehandlingsfacetter. För att skapa en kod 

för England exempelvis så görs tillägget 0941 till notationen, fyran representerar i detta 

exempel språk. (Scott, 2005)  

 

5.1.3 Rainbow 

 

Rainbow består av sexton huvudavdelningar som representeras av varsin färg, skönlitteratur 

är röd. Huvudavdelningarna har olika antal underkategorier, som i vissa fall också 

representeras av en nyans av huvudavdelningens färg. Huvudkategoriernas utformning 

utgick från SAB men är nu helt omarbetad. Detta för att försöka samla likartad litteratur 

och öka möjligheten för användaren att browsa. Nyinköpt media märks med texten Ny bok 

och årtalet då boken kom ut, olika färger representerar varje årtal. Detta för att förenkla för 

användare som intresserar sig framförallt för nyutkommen media och för att underlätta för 

både personal och användare att se vilken ordning böcker som ingår i en serie kom ut. 

Färgen för skönlitteratur är som sagt röd och romaner skrivna på svenska och romaner som 

är översatta till svenska har i sin tur olika nyanser av rött. (Geijer, 2014)  

 

Rainbows förenklade notation består av att notationer i klartext byggs ihop med färgkoder. 

Så att notationen Roman (mörkt röd etikett, dvs svensk skönlitteratur) byggs ihop med 

genreindelningen Erotik.  
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5.2 Analys 
 
Tabell 1. Illustration av resultatet av analysen. 

 SAB DDK Rainbow 

Klarhet och 

Korthet 

Ja Nej Ja/Nej 

Minnesvärdhet Ja I viss grad Ja 

Gästfrihet Nej I viss grad Ja 

Uttrycksfullhet Nej Ja I viss grad 

Flexibilitet Nej Nej Nej 

 

Batleys teori med de sex egenskaperna delas in i fem värden eftersom klarhet och korthet 

slås samman i de resonemang som Batley för. Ett klassifikationssystem som till fullo 

uppfyller de sex egenskaperna får 100% eftersom vart och ett av de fem värdena 

representerar 20% i denna studie. Tabellens Ja representerar alltså 20%, tabellens nej 0%, 

tabellens Ja/Nej 10% och tabellens I viss grad 10%.  

 

5.2.1 SAB 

  

Klarhet och Korthet 
 

SABs långa notation ökar systemets korthet och kan ses som mer användarvänligt då korta 

koder är lättare att komma ihåg. Användandet av bokstäver bidrar alltså till att koderna kan 

hållas korta, detta ökar också klarheten. Kortheten kan ha skapats på bekostnad av 

uttrycksfullheten, det går inte att skapa så detaljerade koder och samtidigt hålla dem korta. 

SABs långa notationsbas gör dock att geografiska eller tidsmässiga markörer inte behöver 

utelämnas för att korta ner koden. 

 

Minnesbarhet 
 

SAB använder sig av samma symboler eller grupper av symboler för att ange ett ämne och 

är mycket konsekventa, detta bidrar till SABs systematiska mnemoteknik. Ingen bokstavlig 

mnemoteknik används i SAB.  

 

Gästfrihet 
 

SAB brister något i sin förmåga att införliva nya ämnen och det är svårt att placera dem på 

dess korrekta platser. SAB var inte förutseende nog att lämna luckor i sitt system. 
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Uttrycksfullhet 
 

SAB är alltså ett hierarkiskt system men den hierarkiska strukturen frångås ibland för att 

undvika långa koder. Avdelningar som innehållsmässigt borde varit hierarkiskt ordnade blir 

istället sidoordnade. Detta ger inte mer uttrycksfullhet.  

 

Flexibilitet  
 

SAB har inte en flexibel citationsordning utan det finns strikta regler för hur kodbyggning 

ska genomföras.  

 

5.2.2 DDK 

 

Klarhet och Korthet 
 

DDK har en kort notationsbas, eftersom notationen bygger på siffror, som resulterar i lång 

notation något som inte skapar korthet. Försök att öka klarheten hos de ibland långa 

koderna görs med hjälp av kommatecken och mellanrum, som dock inte syns vid märkning 

av bokryggar. Det kan diskuteras huruvida DDK med sina koder som ibland är uppemot tio 

siffror ger klarhet. Batley (2005) menar att människan har svårt att memorera fler än sju 

siffror. Däremot är uttrycksfullheten stor hos DDK. 

 

Minnesbarhet 
 

DDK använder till viss grad samma symboler eller grupper av symboler för att ange ett 

ämnes egenskap. Det ger en relativt stark systematisk mnemoteknik, och en relativt stark 

minnesvärdhet. DDK använder sig inte av någon bokstavlig mnemoteknik. 

 

Gästfrihet 
 

DDK anses mycket kapabelt att hantera utveckling och systemet uppdateras ofta. 

Möjligheten att lägga till nya ämnen är relativt god men hade kunnat vara bättre och de nya 

ämnena hamnar sällan på en korrekt plats i systemet i hierarkisk mening. Det är lätt att fylla 

på notationen i DDK men detta riskerar att notationen bara blir längre och längre. 

 

Uttrycksfullhet 
 

DDK har en stark hierarkisk struktur som till stor del speglar de hierarkiska relationerna 

mellan ämnena. DDK förmedlar väldigt tydligt hierarki genom att kort notation används för 

breda ämnen och lång notation för smala ämnen, men då med vissa förbehåll.  
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Flexibilitet  
 

DDK har inte en flexibel citationsordning utan det finns strikta regler för hur kodbyggning 

ska genomföras.  

 

5.2.3 Rainbow  

 

Klarhet och Korthet 
 

Rainbows notation som bygger på klartext och färgkodning ger inte så stor korthet. 

Klarheten kan däremot sägas vara stor då innebörden av notationen till stor del skrivs ut på 

bokryggarna med hjälp av klartext.  

 

Minnesbarhet 
 

Den systematiska mnemotekniken används inte av Rainbow. Den bokstavliga 

mnemoteknik som används i Rainbow kan ses som mycket effektiv och utan de 

begränsningar som kan uppkomma eftersom hela ordet skrivs ut och inte delar av det.  

 

Gästfrihet 
 

Att införliva nya klasser i Rainbow går att genomföra med perfekt gästfrihet.  

 

Uttrycksfullhet 
 

Färgkodningen bidrar till att spegla de hierarkiska strukturerna på ett pedagogiskt sätt. 

Däremot förmedlas inte hierarkin genom längden på notationen.  

 

Flexibilitet  
 

Rainbow har inte en flexibel citationsordning utan det finns strikta regler för hur 

kodbyggning ska genomföras.  
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6. Slutsats 
 

I detta avsnitt presenteras den slutsats som framkommit genom analysen och svaren på 

forskningsfrågorna.  

 

För att analysera forskningsfrågorna har Batleys teori om notation använts. Inget av 

systemen tillfredsställer till fullo de sex egenskaperna, dom brister i ungefär lika stor 

utsträckning men i olika aspekter av egenskaperna (Batley, 2005). ( utan samtliga har 

brister i ungefrä samma grad)SAB skiljer sig från DDK på samtliga punkter förutom vid 

frågan om flexibilitet, inget av de tre systemen med sina strikta regler för hur kodbyggning 

ska genomföras uppnår någon flexibel citationsordning. Detta kan tyda på stora skillnader i 

de båda klassifikationssystemens uppbyggnad. Och visar om inte på samma typ av brister 

så på brister i lika stor utsträckning. Det går att konstatera att ur det teoretiska ramverk som 

använts för denna studie uppfyller ej dessa två system de önskvärda egenskaperna i någon 

högre grad.  

 

Rainbow har med färgkodning och användning av klartext uppnått klarhet, men uppnår inte 

korthet då klartext innebär att koderna kan bli långa. SAB uppnår både klarhet och korthet 

men DDK uppnår varken eller. För att enligt Batleys teori uppnå en fullgod notation så bör 

både klarhet och korthet finnas (Batley, 2005). I fråga om minnesbarhet liknar Rainbow 

SAB då båda uppnår en god minnesbarhet till skillnad från DDK som med sin korta 

notationsbas har lägre minnesbarhet. Alla tre systemen skiljer sig åt i fråga om gästfrihet, 

SAB lämnade vid dess skapande inte några luckor i systemet där nya ämnen kunde 

placeras. DDK har högre gästfrihet då det finns en god möjlighet att införliva nya ämnen 

men det brister på så sätt att ämnena riskerar att inte hamna på rätt plats, den hierarkiska 

strukturen försvagas. Rainbow har fullgod möjlighet för införlivning av nya ämnen. För att 

öka sin korthet har SAB delvis frångått den hierarkiska strukturen och uppnår därför inte 

god uttrycksfullhet, det gör däremot DDK då den hierarkiska ordningen oftast kan utläsas 

av notationens längd. Rainbows färgkodning bidrar till en viss uttrycksfullhet men då inte 

längden på notationen säger något om den hierarkiska strukturen så blir Rainbows 

uttrycksfullhet begränsad. 

 

Batleys teori med de sex egenskaperna delas in i fem värden eftersom klarhet och korthet 

slås samman i de resonemang som Batley för. Ett klassifikationssystem som till fullo 

uppfyller de sex egenskaperna får 100% eftersom vart och ett av de fem värdena 

representerar 20% i denna studie. Detta för att skapa en god överblick och ge ökad 

förståelse för analysresultaten. På så sätt går det att utläsa att SAB till 40% uppfyller de sex 

egenskaperna, DDK till 40% och Rainbow till 60%. 
 

Den metod som använts för studien fungerade för att besvara de frågor som ställdes i 

problemformuleringen. Genom en komparativ studie kunde skillnader och likheter mellan 

de tre systemen tas fram. Teorin fungerar bra, den är tillräckligt begränsad för denna 

kandidatuppsats och bidrar till att en genomtänkt analys av klassifikationssystemen kan 

genomföras. En viss problematik uppstår dock på grund av svårigheterna som uppstod av 

den nödvändiga avgränsningen till ämneskategorin skönlitteratur. Även om analysen 
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baseras på den valda kategorin blir resultatet av analysen ändå allmängiltig för samtliga 

ämneskategorier. Det hade också varit av intresse att utvidga undersökningen till att 

innefatta ett mer sociokulturellt perspektiv, då så många aspekter är av intresse vid en 

undersökning och värdering av klassifikationssystem inte bara dess strukturella 

uppbyggnad. De olika delarna av systemen är av varierande betydelse beroende på var och 

av vem systemet ska användas. 

 

Inför fortsatt forskning hade det varit intressant att se mer ingående undersökningar och 

analyser av alternativa klassifikationssystem. Något som ännu är relativt outforskat. I en tid 

då det främst diskuteras om huruvida SAB eller DDK ska användas vid folkbiblioteken och 

samtidigt användarvänligheten ses som en av de viktigaste aspekterna kan det upplevas som 

motsägelsefullt då både SAB och DDK skapades för slutna hyllor och ur ett 

bibliotekarieperspektiv snarare än ett användarperspektiv. Rainbow som skapades med ett 

användarperspektiv i åtanke gjorde det dock genom bibliotekarierna och hur dessa trodde 

att användarna tänkte. När klassifikationssystemet skulle skapas tillfrågades inte 

användarna om hur deras tillgänglighet av bibliotekets bestånd skulle kunna öka utan 

bibliotekarierna drog själva slutsatser om vad som skapade användarvänlighet och baserade 

systemet på det.  
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