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Sammanfattning 
 

Ett antal bibliotek i Sverige, med Kungliga biblioteket i spetsen, har tagit beslut att byta 

klassifikationssystem från SAB-systemet till Dewey Decimal Classification (DDC). Den 

aspekt på denna övergång som utreds här är att ur ett användarperspektiv utvärdera Kungliga 

bibliotekets förslag på hylluppställningar som biblioteken kan använda sig av vid en övergång 

till DDC. Först jämför jag hur SAB och DDC:s huvudklasser skiljer sig åt och därefter 

diskuterar jag de olika hylluppställningarna ur ett användarperspektiv. 

 

SAB-systemet har 25 huvudklasser och DDC endast tio. Detta innebär att SAB-systemet har 

mer utkristalliserade ämnen i sina huvudklasser, medan DDC behandlar fler ämnen i varje 

huvudklass. SAB-systemet har fokus på humanistiska ämnen, medan naturvetenskapliga 

ämnen hamnar längre ned i systemet. DDC är mer sammansatt och inte lika tydligt 

humanistisk i sin uppbyggnad. De naturvetenskapliga ämnena prioriteras högre i DDC.  

 

De hylluppställningsförslag som är aktuella och som diskuteras bland biblioteken är ren 

DDC-uppställning, bruten hylluppställning, blandad hylluppställning eller behålla befintliga 

system. Förslaget att införa ren DDC-uppställning innebär att all litteratur måste 

omklassificeras enligt DDC. Bruten hylluppställning innebär att den äldre litteraturen får stå 

kvar med samma hylluppställning som tidigare medan den nya litteraturen ställs upp enligt 

DDC. Blandad uppställning innebär att alla böcker ställs tillsammans på hyllorna, men den 

äldre litteraturen omklassificeras inte utan får behålla samma koder som tidigare. Att behålla 

samma hylluppställningssystem som tidigare eller använda sig av något helt annat system är 

också ett alternativ. Detta förslag innebär dock att klassificeringen av bibliotekens material 

inte kommer att ha något att göra med hylluppställningen och i och med det uppkommer en 

annan fråga; finns det någon mening att använda sig av ett klassifikationssystem som sedan 

inte kommer att användas vid uppställningen av bibliotekets material? Utifrån dessa förslag 

på hylluppställningar som kungliga biblioteket presenterar så är det mest användarvänliga att 

ha samma hylluppställning som klassifikationssystem. Men detta innebär också mest jobb för 

biblioteken och det förslag som istället diskuteras flitigast är blandad uppställning. Det 

förslaget kan ses som den gyllene medelvägen för både låntagare och bibliotek. Låntagarna 

får de böcker som behandlar samma ämne samlade på samma ställe vilket ger en bra översikt 

i hyllan och dessutom sparar detta förslag tid för biblioteken i arbetet med övergången till 

DDC. Det mest användarvänliga på sikt är dock en total övergång till DDC-hylluppställning.  
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1 Inledning  
 

I slutet av år 2008 så bestämde sig Kungliga biblioteket (KB) för att påbörja övergången från 

klassifikationssystemet SAB (Klassifikationssystem för svenska bibliotek) till Dewey 

Decimal Classification (DDC).
1
 Efter detta beslut har fler bibliotek i Sverige bestämt sig för 

en övergång. Orsakerna till att KB har tagit beslutet att byta klassifikationssystem är flera. I 

och med att DDC är världens mest spridda klassifikationssystem skulle den svenska 

litteraturen blir mer internationellt synlig vid en övergång till DDC. Vidare skulle det spara tid 

för biblioteken eftersom en stor del av den utländska litteraturen som forskningsbibliotek 

köper in redan är klassad med DDC. KB menar också att DDC är ett mer underhållet system 

med mer välutvecklade hierarkier jämfört med SAB.
2
  Men en övergång väcker också många 

frågor.  

 

Ett stort problem vid en övergång till DDC är för många bibliotek hur man ska lösa 

hylluppställningen. Många låntagare är vana vid att kunna gå till en specifik hylla för att 

kunna hitta böcker om det ämne de är intresserade av. Eftersom SAB och DDC har olika sätt 

att se på världen och därmed olika kunskapsindelning så kan den invanda hylluppställningen 

komma att ändras. Vidare kräver det stor arbetskraft av biblioteken att ändra 

hylluppställningen. Meningarna är därför delade gällande hur hylluppställningen ska 

genomföras. Debatten kring en övergång till DDC har oftast fokuserat på praktiska frågor för 

biblioteket och det är därför lätt att glömma bort användarperspektivet. De frågor jag därför 

fokuserar på här är hur en förändrad hylluppställning kommer att påverka låntagarna och 

vilket hylluppställningssystem som är mest användarvänligt? I och med det nyss tagna 

beslutet att övergå till DDC känns det högst relevant och aktuellt att utvärdera de föreslagna 

hylluppställningarna ur ett användarperspektiv.  

 

1.1 Begrepp och förkortningar 

 

 SAB är en förkortning av ”Sveriges Allmänna Biblioteksförening”. Det officiella 

namnet på klassifikationssystemet SAB är dock "Klassifikationssystem för svenska 

                                                 
1
 ”Dewey nästa”, nyhetsbrev från Kungliga Biblioteket, 2008-11-21, informationen hämtades 2009-02-18. 

<http://www.kb.se/aktuellt/nyheter/2009/Dewey-nasta/> 
2
 Magdalena Svanberg. Svensk övergång till DDC. Beslutsunderlag. Skrivet 2008-11-12. Informationen 

hämtades 2009-05-03. 

<http://www.kb.se/dokument/Bibliotek/klassifikation/UnderlagDDC_Nationella_referensgruppen_20081119.pdf> 

http://www.kb.se/aktuellt/nyheter/2009/Dewey-nasta/
http://www.kb.se/dokument/Bibliotek/klassifikation/UnderlagDDC_Nationella_referensgruppen_20081119.pdf
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bibliotek". I denna uppsats kommer jag inte att använda mig av dessa fullständiga 

namn utan jag kommer att använda mig av förkortningen SAB.  

 

 Dewey Decimal Classification brukar oftast förkortas DDC och det är den benämning 

jag också kommer att använda mig av.  

 

 Kungliga biblioteket brukar ofta benämnas KB, vilket jag också kommer att göra.  

 

 När jag i denna uppsats använder mig av orden användare och användarperspektiv 

menar jag bibliotekets låntagare eller biblioteksbesökarnas perspektiv. 

Biblioteksbesökare är inte en enhetlig grupp utan består av många olika användare 

med olika behov. För att i denna utvärdering kunna diskutera bibliotekets användare 

på ett tydligt sätt så har jag valt att dela upp dem i två grupper; ovana användare och 

vana användare. Kategorin ovana användare har jag valt att definiera som antingen 

nybörjare, ex. barn, eller som personer som inte är vana vid att söka i biblioteket. 

Vidare definierar jag vana användare som personer som är vana vid bibliotekets 

kunskapsorganisation och att söka där. Dock kan de vana användarna ha en 

benägenhet att endast söka på ett speciellt sätt och de blir därför aldrig fullt ut experter 

på att använda bibliotekets sökfunktioner.
3
  

 

 Direkt sökning och browsing är två begrepp som används för sökbeteende. Direkt 

sökning används när låntagaren vet exakt vilken information han eller hon vill ha och 

därmed vet exakt var på hyllan den sökta informationen finns. Browsing används när 

låntagaren inte är säker på vilken information hon eller han vill ha och då används 

detta sökbeteende för att flyktigt ögna igenom information för att hitta intressant 

material. Detta sätt att söka är beroende av att närbesläktad information finns i 

närheten till varandra. Browsing används till exempel när en låntagare går till en 

specifik hylla för att hitta information. Om det material som står på hyllan är 

närbesläktat kan detta vara ett bra sätt för att hitta information.
4
         

                                                 
3
 Jennifer E. Rowley & John Farrow, Organizing knowledge: an introduction to managing access to information, 

3. ed., Gower, Aldershot, 2000, s. 97.    
4
 Ibid, s, 104. 
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1.2 Från SAB till DDC  – problematiken   

 

Idag så använder de flesta bibliotek i Sverige klassifikationssystemet SAB. Systemet skapades 

i början av 1900-talet efter en debatt om huruvida Sverige skulle börja använda det 

amerikanska systemet DDC eller inte. Orsaken till att det utformades ett nationellt system var 

bland annat att den beslutande kommittén tyckte att DDC:s uppbyggnad var onaturlig, samt 

att systemet var för amerikanskt och därför passade illa till våra svenska förhållanden. Men nu 

har flera bibliotek med KB i spetsen tagit beslutet att övergå till DDC.  

 

Att klassificera en texts innehåll syftar till att tala om vad den behandlar för ämne samt var i 

biblioteket den ska hamna. Orsaken till att klassificera biblioteksmaterial är att ha en bas att 

utgå från när man ställer upp böcker i det fysiska biblioteket. De böcker som behandlar 

samma eller relaterade ämnen hamnar då tillsammans i hyllorna. Klassificeringen är också till 

hjälp när låntagarna söker efter specifika böcker eller ämnen i bibliotekskataloger. Olika 

klassifikationssystem har delat in världen på olika sätt; de ämnen som är relaterade till 

varandra i ett system kan se annorlunda ut i ett annat.
5
  

 

Ett universellt klassifikationssystem, som både SAB och DDC är, anses vara avsett för att 

organisera all världens kunskap. Ett ofta diskuterat ämne är huruvida ett universellt 

klassifikationssystem kan organisera all denna kunskap på ett objektivt och ”evigt” sätt eller 

om systemet helt enkelt är en produkt av vår tid och vårt samhälle.
6
 En viktig aspekt är att 

klassifikationssystemen inte bara är ett sätt att organisera kunskap utan under ytan kan denna 

organisering också dölja värderingar och därmed olika sätt att se världen.
7
 Att verkligheten är 

uppdelad på ett särskilt sätt kan dölja maktstrukturer som påverkar våra medvetanden och hur 

vi betraktar vår värld. Det sätt informationen är organiserad på i biblioteket, alltså bibliotekets 

hylluppställning, är ofta byggt på klassifikationssystemet och om man ska byta 

kunskapsorganisation kan det bli ett problem för låntagarna som är vana vid en annan 

organisationsstruktur och därmed ett annat sätt att se på världen.  

 

                                                 
5
 Richard Rubin, Foundations of library and information science, 2. ed., Neal-Schuman, New York, 2004, s. 

221. 
6
 Joacim Hansson, Klassifikation, bibliotek och samhälle, En kritisk hermeneutisk studie av 

”Klassifikationssystem för svenska bibliotek”, Valfrid, Borås, 1999, s. 30-32. 
7
 Ibid, s. 12. 
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En av de viktigaste frågor som övergången för med sig är hur själva hylluppställningen ska 

komma att utformas och hur det i sin tur kommer att påverka användarna. Eftersom olika 

typer av användare har olika sökbeteenden kommer hylluppställningen att påverka dem på 

olika sätt. Att byta hylluppställning från SAB till DDC kan innebära att vissa ämnen som 

tidigare varit placerade tillsammans nu kan komma att splittras upp och det kan då te sig 

ologiskt för användarna. Något som kan försvåra ytterligare för låntagarna att orientera sig 

bland hyllorna är om biblioteken väljer att använda sig av flera olika typer av 

hylluppställningssystem. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att ur ett användarperspektiv utvärdera de olika förslag och resonemang som 

Kungliga biblioteket har framfört för att lösa hylluppställningen vid en övergång från SAB till 

DDC.  

 

Mina frågeställningar lyder: 

 Hur skiljer sig klassifikationssystemen SAB och DDC:s huvudklasser från varandra i 

uppbyggnad och innehåll? 

 Vilka av SAB och DDC:s huvudklasser skiljer sig mest åt och på vilket sätt?   

 Vilka förslag och resonemang finns för att lösa hylluppställningen vid en övergång till 

DDC? 

 Hur skulle ett hylluppställningsbyte från SAB till DDC skilja sig åt 

kunskapsorganisatoriskt?   

 Är de olika förslagen på hylluppställningar användarvänliga för användargrupperna 

ovana användare och vana användare? 

 

1.4 Utvärdering 

 

Att utvärdera på ett formellt sätt kan förklaras med att något värderas på ett systematiskt och 

genomtänkt sätt.
8
 Vidare bör en utvärdering vara menad till användning. Exempelvis kan den 

                                                 
8
 Ove Karlsson, Utvärdering - mer än metod: tankar och synsätt i utvärderingsforskning : en översikt,  Svenska 

kommunförbundet, Stockholm, 1999, s. 15.  
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förändra individers eller organisationers sätt att tänka och arbeta. En utvärdering kan också 

ses som ett beslutsunderlag eller som en bekräftelse på att allting fungerar som det ska.
9
 Jag 

har här tänkt utvärdera föreslagna hylluppställningar. Eftersom det fortfarande är förslag är 

det inget färdigt projekt som ska utvärderas, utan det är en del i ett utvecklingsarbete. Mitt 

mål med denna utvärdering är att belysa användarnas perspektiv i 

hylluppställningsproblematiken och därmed ge detta utvecklingsprojekt fler synvinklar. 

 

1.5 Metod 

 

Kvalitativ forskningsmetodik används ofta för att få en djupare förståelse av olika fenomen.
10

 

Kvalitativa uppgifter kan vara svåra att mäta med exakta variabler och kräver därför ofta ett 

mer diskuterande arbetssätt. Att utvärdera om olika hylluppställningar är användarvänliga 

eller inte är ett exempel på en sådan fråga; vad som upplevs användarvänligt kan vara en 

högst individuell fråga och behöver inte vara en exakt mätbar vetenskap. Jag har därför valt 

att i denna utvärdering använda mig av en kvalitativ ansats för att få en diskuterande analys av 

hylluppställningars användarvänlighet. Då jag ska utvärdera föreslagna 

hylluppställningssystem som ännu inte har trätt i kraft känns det ännu mer relevant att 

använda mig av en diskuterande analys. 

 

Min metod består av två delar. Jag börjar med att belysa skillnaderna mellan SAB och DDC:s 

huvudklasser, först generellt för att därefter studera två huvudklasser mer ingående. Utifrån 

detta får jag en bild av hur SAB och DDC:s kunskapsorganisation skiljer sig åt och därmed 

klargörs hur hylluppställningen kan komma att förändras vid ett byte. I andra delen av 

analysen koncentrerar jag mig på att utvärdera de föreslagna hylluppställningarna ur ett 

användarperspektiv. Då jag har valt att speciellt koncentrera mig på hur övergången påverkar 

hylluppställningen i svenska bibliotek så har jag kontaktat de bibliotek som vid tillfället då 

detta skrevs tagit beslutat att gå över till DDC. Detta för att ta reda på hur de resonerar kring 

hylluppställningen. Deras resonemang tillsammans med KB:s förslag på hur biblioteken ska 

lösa hylluppställningen ger en klarare bild över situationen och hur den möjligtvis kan lösas.  

 

                                                 
9
 Karlsson, s. 17. 

10
 Jane Ritchie & Jane Lewis (red.), Qualitative research practice : a guide for social science students and 

researchers, SAGE, London, 2003, s. 82. 



 10 

Metod för jämförelsen av klassifikationssystemen  

Jag är intresserad av vilket helhetsintryck systemen ger och för att avgränsa uppsatsen har jag 

valt att inrikta mig på klassifikationssystemens huvudklasser. För att få en överblick av 

systemens kunskapsorganisation har jag valt att se deras respektive huvudklasser som 

representativa för deras helhet. Jag kommer därför inte att ingående studera varje huvudklass 

utan istället analysera dem övergripande. Nackdelen med detta är att den jämförande analysen 

kan ses som generell och ytlig, men fördelen är att det går att få ett helhetsintryck av 

klassifikationssystemen. Då min ambition är att se systemen som en helhet anser jag att detta 

angreppssätt passar bra men denna analys kan därmed också behöva kompletteras med mer 

djupgående analyser.  

 

Vid jämförelsen av de två klassifikationssystemen så kommer jag att utgå från SAB-systemets 

huvudklasser för att sedan analysera var i DDC likartade klasser hittas. Orsaken till att jag 

använder SAB som utgångspunkt i analysen är för att det är det rådande systemet i Sverige 

idag och det ter sig därför logiskt att utgå från dess kunskapsorganisation. SAB-systemet har 

många fler huvudklasser än DDC, och därför är det viktigt att definiera huvudklasserna för att 

kunna jämföra dem i de olika systemen. För att kunna analysera och jämföra klasserna i de 

olika systemen så kommer jag att definiera huvudklasserna genom att se på de närmast 

liggande underklasserna. För att få en djupare inblick i hur systemen skiljer sig åt så kommer 

jag att mer djupgående jämföra två SAB-huvudklasser i relation till DDC. Jag kommer då att 

välja två huvudklasser vars kunskapsorganisation skiljer sig åt relativt mycket i de två 

systemen. Vid jämförelsen av systemen kommer jag att anta att de ämnen som finns med i 

huvudklasserna, samt i vilken ordning de kommer, är de högst prioriterade. Vid den 

djupgående jämförelsen av två huvudklasser kommer jag att jämföra de närmaste 

underklasserna i SAB i relation till var likartade klasser finns i DDC. Beroende på hur djupt 

och i hur många olika huvudklasser jag måste söka för att hitta likartade klasser i DDC får jag 

en bild av hur deras kunskapsorganisation skiljer sig åt. För att jämförelsen ska vara så aktuell 

som möjligt har jag använt mig av de senaste upplagorna av SAB och DDC. 

 

Metod för utvärderingen av hylluppställningarna 

På KB:s hemsida finns information om vilka bibliotek som har tagit beslut att övergå till 

DDC.
11

 Jag har kontaktat dessa bibliotek via mail (se bilaga 3) för att få information om deras 

                                                 
11

 Kungliga biblioteket: Bakgrund – DDC. Informationen hämtades 2009-02-10. 

<http://www.kb.se/bibliotek/dewey/Bakgrund/> 

http://www.kb.se/bibliotek/dewey/Bakgrund/
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resonemang kring hylluppställning vid en övergång. När jag kontaktade dessa bibliotek 

ställde jag enkla konkreta frågor så att svaren inte skulle bli för långa eller komplexa.
12

 Jag 

frågade biblioteken vilket hylluppställningssystem de har nu och hur de har tänkt göra med 

hylluppställningen efter övergången. Jag kommer att använda mig av deras svar för att ge 

konkreta exempel på problematiken med hylluppställning och hur det går att resonera kring 

den. Jag har valt att redovisa de bibliotek jag har kontaktat men låter deras svar vara 

anonyma.   

 

Ett bibliotek är öppet för alla och har således många användare med olika behov. De bibliotek 

som har tagit beslut att gå över till DDC är alla högskolebibliotek eller bibliotek med speciella 

inriktningar. Eftersom sådana bibliotek har speciella behov påverkar det hur de resonerar i 

frågan om hylluppställning och användarvänlighet. Vid utvärderingen av hylluppställningarna 

kommer jag inte att ta hänsyn till vilken sorts bibliotek det gäller eller bibliotekens behov, 

utan jag kommer att fokusera på användarna. Jag kommer att diskutera användarvänlighet 

utifrån ovana användare och vana användare och kommer dessutom att diskutera 

användarvänligheten utifrån direkt sökning och browsing.  

 

Bedömningskriterier 

Användarvänlighet är ett komplicerat begrepp som kan tolkas olika men ett ofta använt 

grundkriterium är att det ska gå lätt att lära sig systemet och att det ska vara lätt att använda.
13

 

Om jag utgår från detta och applicerar det på hylluppställningarna så utvärderas här: 

 

 Om hylluppställningssystemen har lättförståelig terminologi  

 Om hylluppställningssystemet är logiskt utifrån ämnens placeringar i systemet 

 

Vid en utvärdering är det viktigt att jag som utvärderare behåller en kritiskt granskande roll. 

Detta för att jag ska vara expert på mätmetoderna och på ett objektivt sätt redovisa resultaten. 

Dock är det viktigt att vara medveten om sina egna invanda tankesätt och att det kan påverka 

resultaten, men målet är att i utvärderingen förhålla sig så objektiv som möjligt.  

                                                 
12

 Ritchie et al., s. 83-84. 
13

 Ibid, s. 96.    
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2 Tidigare forskning 

 

Klassifikationssystemens dolda värderingar  

Att analysera klassifikationssystem utifrån deras underliggande värderingar är inget nytt. 

Exempelvis argumenterade Sayers redan 1955 att klasserna i ett klassifikationssystem är 

byggda utifrån en kunskapsteori. Han menade att huvudklasserna är ideologiskt konstruerade 

och därför inte nödvändigtvis representerar den materiella världen vi lever i. Den diskurs som 

klassifikationssystemet grundar sig på sätter regler och begränsningar för hur ämnen visas i 

systemet. Detta, menar Sayers, får konsekvenser både politiskt och i större sociala 

sammanhang eftersom bibliotek har en så stor lärande roll i samhället. Klassifikationssystem 

ändras också över tid och därför reflekterar och influerar dem vårt samhälle.
14

 Sayers är 

kritisk mot DDC som han menar är baserat på Francis Bacons klassifikationssystem från 

1600-talet. Bacons världsbild satte människan i första rummet och försökte bygga upp sin 

kunskapsstruktur kring mänsklig förståelse. Hans kunskapsstruktur bestod av historia (minne), 

poesi (fantasi) och filosofi (orsak). Sayers menar att denna världsbild tydligt syns i DDC, där 

de kulturella ämnena får stor plats. Han anser också att DDC:s världsbild och ideologi är 

rationalistisk, pragmatisk och har ett klart västvärldsperspektiv.
15

  

 

Miksa menar att Deweys inställning när han skapade DDC var att göra ett så effektivt system 

som möjligt för att hantera bibliotekets samlingar. Han lade däremot ingen vikt vid att 

systemet skulle vara användarvänligt.
16

 Birger Hjørland menar därför att DDC kan ses som en 

biblioteksadministratörs dröm snarare än en biblioteksanvändares - den är en kompromiss 

mellan olika samlingar och motsvarande akademiska ämnen. På grund av systemets fokus på 

överskådlighet och ovilja att göra stora strukturella förändringar har dess förändringar genom 

åren inte alltid varit i enlighet med det omgivande samhället. Därför får inte heller användarna 

en detaljerad realistisk bild över olika ämnens relationer.
17

 DDC har ofta varit anklagad för att 

var oakademisk och innehållslös. Exempelvis menar Bernd Frohmann att systemets 

                                                 
14

 Pauline Rafferty. ”The Representation of Knowledge in Library Classification Systems”. Knowledge 

Organization, Vol. 28, No. 4: 2001. S. 182-183.  
15

 Ibid, S. 184-185. 
16

 Hansson, 1999. S. 147-148. 
17

 Birger Hjørland, ”What is Knowledge Organization (KO)?”. Knowledge Organization, Vol. 35, No. 2/3: 2008. 

S. 88. 
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uppbyggnad knappast representerar en högre kultur utan snarare är en administrativ teknisk 

mjukvara för bibliotekets arbete.
18

 

 

Klasson har forskat kring hur klassifikationssystem kan spegla samhällets värderingar. Hon 

menar att SAB-systemet är uppbyggt utifrån en humanistisk och idealistisk kunskapssyn.
19

 

Hon menar att SAB har delat in människan i själ och kropp. Ämnen som behandlar själen 

kommer högt upp i systemet medan kroppen kommer längre ner.   

 

Hansson kritiserar Maj Klassons idealistiska tolkning av SAB-systemet. Han menar att det 

finns en fara att se systemet som antingen kropp eller själ, för då missas vissa aspekter i 

systemet. Hansson menar att i många av huvudklasserna ses antydningar att de ämnen som 

representerar de mest etablerade normerna i samhället står överst i systemen och att de mer 

marginaliserade och alternativa ämnena finns längre ner i hierarkin. Exempelvis kristendom 

finns högst upp i avdelning C medan övriga religioner hittas längre in i systemet. Hansson 

menar att SAB-systemets hierarkiska ordning av sina huvudklasser bygger på en gammal 

ordning som fanns på universiteten vid den tiden. Enligt den ordningen nämns alltid de 

teologiska ämnena först för att sen följas av de humanistiska och sist de naturvetenskapliga 

ämnena. Hansson tycker sig också se att SAB-systemet vilar på en kristen romantisk 

människosyn där de naturvetenskapliga avdelningarna hamnar långt ner i hierarkin.
20

  

 
Användare och hylluppställning 

Alla individer har olika sökstrategier och olika sätt att se på världen. Därför kan inget system 

till fullo tillfredsställa alla informationssökare.
21

 På ett bibliotek skiljer sig användarna åt när 

det gäller ålder, utbildning, sökstrategier samt vad de söker.  Att dessa olika användare har 

olika behov är därför inget konstigt. Undersökningar har visat att det är mer vanligt än man 

tror att användarna går direkt till hyllorna för att hitta böcker inom det önskade ämnet.
22

 

Speciellt barn har svårt att söka i kataloger och går därför ofta till hyllorna och letar på måfå. 

För att kunna söka i biblioteket och i katalogen måste låntagarna kunna identifiera var ämnet 

hör hemma i kunskapsorganisationen på biblioteket. De måste också förstå den terminologi 

                                                 
18

 Hjørland, s. 89. 
19

 Maj Klasson, ”Knowledge organisation as a mirror of society”, Social change and adult education research, 

1994, 1995.  S. 23-24.   
20

 Hansson, s. 233.  
21

 Rubin, s. 219. 
22

 Magdalena Svanberg. Övergång till Dewey Decimal Classification. Vad skulle det innebära? Delstudie 3 i 

katalogutredningen, 2006. S. 39-43. Informationen publicerades 2007-07-09. Informationen hämtades 2009-05-

04. <http://www.kb.se/Dokument/Om/projekt/avslutade/katalogutredning/delst3_slutrapport.pdf > 

http://www.kb.se/Dokument/Om/projekt/avslutade/katalogutredning/delst3_slutrapport.pdf
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som biblioteken använder för att beskriva ämnet. Allt detta är väldigt abstrakt för barn och är 

därför svårt för dem att använda. Att söka i katalogen och från dess terminologi hitta till rätt 

hyllor är svårt. I Sverige har biblioteken försökt avhjälpa detta genom att på hyllorna ställa 

upp böcker inom vissa intresseområden samt  att skylta tydligare.
23

     

 

Enligt en enkätundersökning som BTJ har gjort på ett antal bibliotek visar det sig att 

besökarna oftast sökte information direkt på hyllan. Bibliotekarien frågade de i andra hand 

och sökningar i katalogen kom på tredje plats. Däremot söktes oftast kurslitteratur i katalogen 

medan skönlitteratur söktes på hyllan. Många besökare har hittat sin favorithylla och väljer då 

att gå dit. Många bibliotek har märkt att det sätt som böckerna är uppställda påverkar 

utlåningen. Mer logiska uppställningar har gjort det lättare för låntagarna att hitta det de 

behöver. Därför har många bibliotek alternativa hylluppställningar – de har gjort egna 

ämnesindelningar och går därför inte strikt efter klassifikationssystemet.
24

  

 

 

 

 

                                                 
23 Louise Limberg, Frances Hultgren & Bo Jarneving, Informationssökning och lärande: en forskningsöversikt, 

Skolverket, Stockholm, 2002, s. 49-50.  
24 BTJ:s hemsida. BTJ:s hyllutredning – rapport från enkätundersökningen. Rapporten skapades våren 2009. 

Informationen hämtades 2009-05-20. S. 17-18. 

http://www.btj.se/filearchive/6/6709/Rapport%20BTJs%20hyllutredning.pdf 

http://www.btj.se/filearchive/6/6709/Rapport%20BTJs%20hyllutredning.pdf
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3 Resultat och analys 
 

3.1 Jämförelse av klassifikationssystemen 

 

SAB och DDC:s utformning 

SAB och DDC är uppbyggda på olika sätt och har för det första olika notationer. Notationer är 

det tecken som klassifikationskoderna består av. De vanligaste notationerna är antingen 

siffror, bokstäver eller en kombination av båda. Om det bara används en typ av symboler 

kallas det ren notation medan mixad kombination kallas blandad notation. Siffror är lättare att 

uppfatta än bokstäver, men siffror begränsar till tio olika tecken medan bokstäver kan ha fler 

tecken. Ett system baserat på bokstäver har alltså fler indelningsmöjligheter.
25

  

 

DDC är baserat på siffror och har tio huvudklasser. Systemet skapades av Melvil Dewey och 

den första upplagan kom år 1876. Systemet är numera det mest spridda i världen. DDC 

bygger på en uppdelning av vetenskaperna i tio huvudklasser. Dewey använde sig av arabiska 

siffror för vara så universell som möjlig. I grunden fungerar systemet så att alla ämnen har 

åtminstone tre decimaler, till exempelvis ”science” som har koden 500. Behöver ämnet delas 

in djupare än tre decimaler skriver man en punkt efter tredje siffran och lägger till fler siffror.  

När Dewey skapade systemet så hade han i åtanke att det bättre skulle passa bibliotekens 

behov. Det Dewey gjorde var att klassifikationskoderna skulle ange ämnens inbördes 

relationer genom systemets hierarkiska uppbyggnad. I vissa klassifikationssystem som till 

exempel SAB har man möjligheten att dubbelklassa dokument, alltså att ge ett dokument som 

behandlar olika ämnen flera koder. I DDC däremot används endast en klassning.
26

         

 

SAB:s första upplaga publicerades år 1921 efter flera års diskussioner om vilket 

klassifikationssystem som skulle användas i Sverige. Att man valde att göra ett eget system 

bygger på dels teoretiska argument och dels nationalistiska.  Ett av de största argumenten för 

att inte använda sig av DDC var att man ansåg att systemet inte delade in kunskapen i en 

naturlig hierarki. Melvil Dewey strävade efter enkelhet i sin indelning av världens kunskap 

och därför kom överskådligheten före den så kallade naturliga indelningen. Eftersom DDC 

                                                 
25 

Miguel Benito, ”Kunskapsorganisation: en introduktion till katalogisering, klassifikation och indexering”, 1. 

uppl., Taranco, Borås, 2001, s. 117. 
26 

Ibid, s. 189-197. 
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endast har tio huvudklasser hamnar vissa ämnen i samma huvudklass utan att de har någon 

slags samhörighet. SAB som är uppbyggt av vårt alfabet har betydligt fler huvudklasser, idag 

25, och därmed prioriteras den så kallade naturliga indelningen av ämnena och sätter 

överskådligheten i bakgrunden. Dock har även SAB huvudklasser som innehåller ämnen utan 

en till synes inbördes relation till varandra.  Den andra orsaken till att SAB skapades var att 

den beslutande kommittén menade att DDC gick mot den praxis vid klassifikation som då var 

utvecklad och användes i Sverige. De ville ha ett system som liknande de redan då 

existerande systemen.
27

  

 

Då SAB-systemet är uppbyggt av bokstäver både för huvudindelningarna och för 

underavdelningarna av klasserna gör det att klassifikationskoderna blir kortare jämfört med 

exempelvis DDC. När koderna blir långa kan det försvåra både för bibliotek och låntagare att 

förstå klassningen. Detta kan illustreras genom ett exempel: ”julfirande i Norge” får i SAB 

klassningen Mzaj-db medan i DDC får den klassningen 394.26828209047.
28

   

 

SAB och DDC:s huvudklasser ser ut som följande:  

 

SAB 

A Bok- och biblioteksväsen   

B Allmänt och blandat      

C Religion       

D Filosofi och psykologi      

E Uppfostran och undervisning    

F Språkvetenskap      

G Litteraturvetenskap      

H Skönlitteratur      

I Konst, musik, teater, film och fotokonst    

J Arkeologi 

K Historia       

L Biografi med genealogi      

M Etnografi, socialantropologi och etnologi  

N Geografi och lokalhistoria 

                                                 
27

 Hansson, s. 127-131. 
28

 Benito, s. 227-229.  
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O Samhälls- och rättsvetenskap 

P Teknik, industri och kommunikationer 

Q Ekonomi och näringsväsen 

R Idrott, lek och spel 

S Militärväsen 

T Matematik 

U Naturvetenskap 

V Medicin  

X Musikalier (noter) 

Y Musikinspelningar 

Ä Tidningar
29

 

 

DDC 

000 Computer science, information & general works 

100 Philosophy & psychology 

200 Religion 

300 Social sciences 

400 Language 

500 Science 

600 Technology 

700 Arts & recreation 

800 Literature 

900 History & geography
30

 

 
SAB och DDC:s huvudklasser i jämförelse 

Eftersom SAB har 25 huvudklasser och DDC endast tio ser SAB vid första anblicken 

betydligt mer innehållsrik ut. Men alla huvudklasser i SAB går att hitta i DDC men man får 

då söka sig djupare in i systemet. För att jämföra de två klassifikationssystemen endast utifrån 

huvudklassera har jag gjort en tabell. Detta för att ge en visuell bild av vad de två systemen 

                                                 
29

 Elisabet Viktorsson (red.). Klassifikationssystem för svenska bibliotek. 8., omarb. uppl. Lund: Btj förlag, 2006. 

S. 20. 
30

 OCLC:s hemsida, webbdewey 22 upplagan – lösenordsskyddat. Informationen hämtades 2009-01-08 – 2009-

05-06. <http://connexion.oclc.org/> 

 

http://connexion.oclc.org/
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prioriterar. Genom att granska de närmast följande underklasserna ges en bild av vad 

huvudklassen innehåller. (Se tabell 1 nedan) 

 

Tabell 1. SAB och DDC - jämförelse av huvudklasser.
31

     

SAB DDC 

A Bok- och biblioteksväsen 000 Computer science, information & 

general works 

B Allmänt och blandat 000 Computer science, information & 

general works 

C Religion 200 Religion 

D Filosofi och psykologi 100 Philosophy & psychology 

E Uppfostran och undervisning 300 Social sciences 

F Språkvetenskap 400 Language 

G Litteraturvetenskap 800 Literature 

H Skönlitteratur 800 Literature 

I Konst, musik, teater, film och fotokonst 700 Arts & recreation 

J Arkeologi 900 History & geography 

K Historia 900 History & geography 

L Biografi med genealogi 900 History & geography 

M Etnografi, socialantropologi och 

etnologi 

300 Social sciences 

N Geografi och lokalhistoria 900 History & geography 

O Samhälls- och rättsvetenskap 300 Social sciences 

P Teknik, industri och kommunikationer 600 Technology 

000 Computer science, information & 

general works 

300 Social sciences 

700 Arts & recreation 

Q Ekonomi och näringsväsen 600 Technology 

300 Social sciences 

700 Arts & recreation 

                                                 
31

 Viktorsson (red.), s. 21-260. 

OCLC:s hemsida, webbdewey 22 upplagan – lösenordsskyddat. Informationen hämtades 2009-01-08 – 2009-05-

06. <http://connexion.oclc.org/> 

http://connexion.oclc.org/
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R Idrott, lek och spel 700 Arts & recreation 

S Militärväsen 300 Social sciences 

T Matematik 500 Science 

U Naturvetenskap 500 Science 

V Medicin  600 Technology 

X Musikalier (noter) 700 Arts & recreation 

Y Musikinspelningar 700 Arts & recreation 

Ä Tidningar 000 Computer science, information & 

general works 

 

 

SAB:s första huvudklass (A) innehåller det som rör bok och biblioteksväsen. I DDC återfinns 

samma innehåll i dess första huvudklass 000. Den huvudklassen är dock betydligt mer 

innehållsrik än SAB:s första huvudklass. Man kan särskilja två underklasser som 

överensstämmer väldigt väl med innehållet i SAB, det är avdelning 010 bibliographies och 

020 library & information sciences. (För att få mer information om alla underklasser, se 

bilaga 1 och 2) 

 

SAB:s andra huvudklass (B) är en blandning av olika ämnen. Den innehåller bl.a. 

encyklopedier, skrifter om kulturell verksamhet samt journalism. I DDC hittas dessa ämnen 

framförallt i den första huvudklassen 000.  

 

SAB:s tredje huvudklass (C) behandlar religion med fokus på kristendomen. I DDC finns 

detta ämne i den tredje huvudklassen 200. Huvudklassen behandlar ämnet religion och precis 

som i SAB har den fokus på kristendomen. Detta ämne ligger högt upp i hierarkin i SAB:s 

kunskapsorganisation, likaså i DDC.  

 

SAB:s fjärde huvudklass (D) behandlar filosofi och psykologi. DDC har en huvudklass som 

behandlar samma ämnen, huvudklass 200. Innehållet i klasserna ser ungefär likadant ut, båda 

systemen har fler underklasser till filosofi än för psykologi. Ämnet kommer högt upp i 

hierarkin inom båda systemen.  

 



 20 

SAB:s femte huvudklass, uppfostran och undervisning (E), hittas i DDC under huvudklassen 

300, social sciences. För att hitta detta ämne får man söka sig till underklass 370. Underklass 

370 är lik SAB: s huvudklass till innehållet. Det är ett klart avgränsat ämne med fokus på 

skolan. SAB: s huvudklass är dock mer innehållsrik än den i DDC. 

 

SAB:s sjätte huvudklass, språkvetenskap (F), behandlar olika språk. Hierarkin i 

underklasserna är logiskt uppbyggd med de närmast besläktade språken högst upp för att 

följas av mindre besläktade språk. I DDC finns denna huvudklass i avdelning 400. Den börjar 

logiskt nog med engelska för att sen följas av mer avlägsna språk. Att den hierarkiska 

ordningen av språken är olika i systemen förklaras av de geografiska skillnaderna. Ett svenskt 

system sätter Sverige först medan ett amerikanskt system sätter sitt eget lands geografiska och 

språkliga egenskaper först.  

 

SAB:s sjunde huvudklass, litteraturvetenskap (G), finns långt ner i DDC. Den ligger i 

huvudklass 800 som behandlar både litteratur och teori. Även här är det, precis som 

huvudklassen F ovanför, geografiskt olika prioriteter mellan systemen.  

 

SAB:s åttonde huvudklass, skönlitteratur (H), återfinns precis som ovan i avdelning 800 i 

DDC. Precis som i huvudklasserna ovan så har de två systemen olika geografisk hierarki.  

 

SAB:s nionde huvudklass, konst, musik, teater, film och fotokonst (I), återfinns i avdelning 

700 arts & recreation i DDC. Den huvudklassen innehåller dock betydligt fler ämnen än 

SAB:s huvudklass I. 

 

SAB:s tionde huvudklass, arkeologi (J), är betydligt mer komplicerad i DDC. SAB: s 

huvudklass är indelad geografiskt med norden först. I DDC återfinns en arkeologisk klass i 

huvudklass 900, history and geography. Men arkeologi är inte samlat på ett ställe i DDC utan 

är utspridd, bland annat under klasserna för respektive lands historia. Här är ett exempel på en 

huvudklass där SAB och DDC har olika syn på hur ett ämne ska struktureras upp. SAB har 

brutit ut detta ämne medan den i DDC är utspridd. 

 

SAB:s elfte huvudklass, historia (K), är uppdelad geografiskt med Norden först. I DDC 

återfinns historia i den sista huvudklassen 900. 
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SAB:s tolfte huvudklass, biografi med genealogi (L), återfinns även den i avdelning 900 i 

DDC. Underklass 920 behandlar detta ämne. 

 

SAB:s trettonde huvudklass, etnografi, socialantropologi (M), innehåller olika länders 

folkkulturer, samhälls och familjeliv samt folktro och folkseder. I DDC hittar man dessa 

ämnen under huvudklass 300, social sciences. Sociologi och antropologi är sammanflätade i 

DDC och det är därför svårt att bryta ut just detta ämne. Men underklasserna 301 sociology & 

anthropology, 305.8 ethnic and national groups och 390 customs, etiquette & folklore passar 

bäst in. Precis som ämnet arkeologi har vi här ett exempel där SAB och DDC har tänkt olika. 

I SAB är ämnet utbrutet men i DDC är den istället utspriden.   

 

SAB:s fjortonde huvudklass, geografi (N), ligger under huvudklass 900 i DDC. SAB har 

strukturerat upp världen hierarkiskt utifrån närhet till Sverige. I DDC ser inte hierarkin ut som 

den förväntade hierarkiska ordningen med Amerika först. Den börjar med geografi över den 

forntida världen för att sen övergå till Europa, Asien, Afrika, Amerika och sist övriga länder.  

 

SAB:s femtonde huvudklass, samhälls- och rättsvetenskap (O), är en blandning av politik och 

sociologi. Detta ämne återfinns under huvudklass 300 social sciences i DDC. I DDC är ämnet 

betydligt mer utspritt jämfört med SAB, och ämnena är ofta sammanlänkade med ämnen som 

inte är sammanlänkade i SAB.  

 

SAB:s sextonde huvudklass, teknik, industri och kommunikationer (P), består av tekniska 

ämnen, fabriksproduktion, byggteknik, datateknik och transportmedel och kommunikationer. 

DDC:s huvudklass 600 technology har liknande innehåll men innehåller mycket mer än 

SAB:s huvudklass. I SAB-systemet återfinns datateknik under denna huvudklass men i DDC 

återfinns ämnet datorer under huvudklass 000 computer science, information & general 

works. SAB har också valt att lägga in teknik som rör bildbehandling under denna 

huvudklass, för att hitta motsvarande i DDC behövs en titt på underklass 770 photography & 

computer art. 

 

SAB:s sjuttonde huvudklass, ekonomi och näringsväsen (Q) innehåller allt från 

nationalekonomi, till lantbruk, handel och hotell och turistväsen. Detta ämne är betydligt mer 

utspritt i DDC. Under huvudklass 300 finns de ekonomiska ämnena men för att hitta lantbruk, 
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hem och hushåll samt förvaltning krävs en titt på underklasser från huvudklass 600 

technology, exempelvis underklass 630 agriculture och 640 home & family management. 

 

SAB:s artonde huvudklass, idrott, lek och spel (R) återfinns i DDC under huvudklassen 700 

arts & recreation. Dessa klasser ser ungefär likadana ut i SAB och DDC. 

 

SAB:s nittonde huvudklass, militärväsen (S), behandlar allt som rör krig, vapen och försvar. 

En likartad klass finns i DDC:s huvudklass 300 social sciences. Underklass 350 rör allt kring 

public administration & military science. Denna mix av innehåll gör dock att den 

underklassen inte helt överensstämmer med innehållet i SAB: s huvudklass, men till stor del 

är innehållet likartat. 

 

SAB:s tjugonde huvudklass, matematik (T), hittas under huvudklass 500 science i DDC. 

Underklassen 510 behandlar ämnet matematik och dess innehåll stämmer bra in på SAB: s 

huvudklass. 

 

SAB:s tjugoförsta huvudklass, naturvetenskap (U) innehåller ämnen som astronomi, fysik, 

kemi och biologi. Dessa ämnen finns under huvudklassen 500 science i DDC. I det stora hela 

stämmer huvudklasserna ganska väl överens i de båda systemen. Det som skiljer dem åt är att 

i SAB har ämnet matematik fått en egen huvudklass medan den i DDC ligger under 

huvudklass 500.  

 

SAB: s tjugoandra huvudklass, medicin (V), återfinns under huvudklass 600 technology. 

Underklass 610 i DDC behandlar ämnet medicin och hälsa. Klasserna är relativt likartade. 

 

SAB: s tjugotredje och tjugofjärde huvudklass ( X, Y) behandlar båda ämnet musik. X är 

inriktad på noter medan Y är inriktad på musikinspelningar. Ämnet musik hittas i DDC under 

huvudklass 700 arts & recreation. Underklass 780 behandlar musik, den har dock inte lika 

många underklasser som SAB men i det stora hela är de två systemen likartade.  

 

Den sista huvudklassen, tidningar (Ä), behandlar olika länders tidningar. Detta ämne återfinns 

i DDC under huvudklass 000 computer science, knowledge & systems. I underklass 070 news 

media, journalism & publishing hittas ämnet tidningar. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att det är många huvudklasser som är lika, medan det är några 

som är mer komplicerade att jämföra. Båda systemen börjar med huvudklasser som innehåller 

många olika ämnen. I SAB har vi huvudklasserna A bok- och biblioteksväsen och B allmänt 

och blandat. De går att jämföras i DDC med huvudklass 000 computer science, information & 

general works. Efter dessa blandade huvudklasser fortsätter båda systemen med specifika 

ämnesområden. Humanistiska ämnen som religion, filosofi, psykologi och språkvetenskap 

prioriteras ungefär lika högt upp i både systemen. Däremot ämnet naturvetenskap ligger långt 

ner i SAB, den kommer först på plats 21 medan den i DDC hamnar i mitten, på plats fem. 

Ämnen som historia, geografi och skönlitteratur hamnar längst ner i DDC medan de ligger 

högre upp i SAB-systemet. 

 

Specifikt två av SAB:s huvudklasser är komplicerade att jämföra med DDC. Det är 

huvudklass P och Q, teknik och ekonomi. Det sätt som SB har valt att strukturera dessa 

ämnen är olikt DDC:s uppbyggnad. För att förtydliga detta har jag nedan gjort en mer 

djuplodande jämförelse av dessa ämnen. 

 

Två huvudklasser – djupgående jämförelse 

I tabell 2 nedan jämför jag de två huvudklasserna P och Q med närmaste underklasser med 

samma i DDC. (För mer information om systemens uppbyggnad se bilaga 1 och 2) 

 

Tabell 2. SAB och DDC – två huvudklasser i närmare granskning.
32

 

P Teknik, industri och 

kommunikationer 

Pa Teknisk fysik  

Pb Maskinteknik 

 

Pc Elektronik och elektrisk industri  

 

 

Pd Bergsbruk 

600 Technology 

 

621 Applied physics 

621.406 Turbines, 621.8 Machine 

engineering 

621.3 Electrical, magnetic, optical, 

communications, computer engineering; 

electronics, lightning 

353.9 Administration of safety, 622 

                                                 
32

 Bodil Gustavsson, Konverteringstabell mellan Dewey decimal classification (21. ed.) och 

Klassifikationssystem för svenska bibliotek (7. uppl.), Bibliotekstjänst, Lund, 2000, s. 127-136. 

Viktorsson (red.), s. 21-260. 

OCLC:s hemsida, webbdewey 22 upplagan – lösenordsskyddat. Informationen hämtades 2009-01-08 – 2009-05-

06. <http://connexion.oclc.org/> 

 

http://connexion.oclc.org/
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Pe Metallbearbetning och metallindustri 

 

Pf Stenindustri  

 

Pg Glas, keramik, porslin  

 

Ph Träteknik och träindustri  

 

Pi Pappersindustri 

Pj Textil- och beklädnadsindustri 

Pk Läder- och pälsvaruindustri 

 

 

Pl Övriga produkter 

 

Pm Kemisk teknik och kemisk industri  

Pn Fotografi och filmteknik  

Pp Byggnadsteknik, byggnadsproduktion 

och teknisk hygien  

Pr Transportmedel och kommunikationer  

 

Ps Brandteknik och brandväsen 

 

 

Pu Datorer och databehandling 

Mining and related operations 

671 Metal working processes and 

primary metal products 

666.8 Synthetic and artificial minerals 

and building materials 

666 Ceramic and allied technologies, 

620.14 Ceramic and allies materials 

674 Lumber processing, wood products, 

cork 

676 Pulp and paper technology 

677 Textiles 

679.4 Products of keratinous and 

dentinal materials, 675 Leather and fur 

processing 

679 Other products of specific kinds of 

materials, 688.2 Costume jewelry 

660 Chemical engineering 

770 Photography & computer art 

624 Civil engineering, 690 Building and 

construction 

629.04 Transportaion engineering,  

 

363.37 Fire hazards, 628.92 Fire safety 

and fire fighting technology, 629.225 

Work vehicles 

004 Computer science, 005 Computer 

programming, programs, data, 005.7 

Data in computer systems, 006 Special 

computer methods 

Q Ekonomi och näringsväsen 

Qa Nationalekonomi och finansväsen  

Qb Företagsekonomi  

 

 

330 Economics 

322.3 Business and industry, 650 

Management & public relations, 658 
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Qc Hem och hushåll  

 

Qd Lantbruk  

 

 

Qe Trädgårdsskötsel  

Qf Skogsbruk  

Qg Jakt och fiske  

 

Qi Handel  

 

 

 

Qj Post- och televäsen  

 

Qm Hotell och turistväsen  

 

 

 

 

Qz Särskilda företag 

General management 

381.3 Commercial policy, 640 Home & 

family management 

333 Economics of land and energy, 

338.1 Agriculture, 630 Agriculture and 

related technologies 

635 Garden crops 

333.75 Forest lands, 634.9 Forestry 

338.3 Other extractive industries, 639 

Hunting, fishing and conservation  

322.3 Business and industry, 380 

Commerce, communications and 

transportation, 381 Commerce, 382 

International commerce  

380 Commerce, communications & 

transportation 

647 Management of public households,  

306.4819 Travel and tourism, 338.4791 

Hospitality industry, 343.07891 Tourist 

industry, law, 796.79 Travel by motor 

homes, recreational vehicles, trailers 

- (Motsvarande klass har inte hittats) 

 

 

Vid en närmare granskning av dessa två huvudklasser (se tabell 2 ovan) går det att se 

problematiken med systemens olika syn på kunskapsorganisation. För att kunna hitta samma 

innehåll i DDC är man tvungen att söka sig till flera olika huvudklasser. Exempelvis är 

avdelning P industri, teknik och kommunikationer utspridd på fyra huvudklasser i DDC. Den 

största delen av innehållet finns att hitta i huvudklass 600 technology i DDC. Däremot finns 

inte allt under den huvudklassen utan det krävs en titt på huvudklass 700 arts & recreation för 

att hitta fotografi och filmteknik samt huvudklass 000 computer science, information & 

general works för att hitta datorer och databehandling men även en titt i huvudklassen 300 

social sciences behövs. 
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Huvudklass Q ekonomi och näringsväsen återfinns i DDC främst under huvudklass 300 social 

sciences. För att hitta alla underklasser behövs dock en titt under huvudklassen 600 

technology och 700 art & recreation. SAB har exempelvis valt att placera jordbruk under 

ekonomi och näringsväsen medan DDC har valt att placera detta ämne under huvudklassen 

technology.   

 

3.2 Hylluppställningarnas användarvänlighet 

 

KB:s förslag på hylluppställningar  

Vid övergången till DDC så menar KB att biblioteken har flera alternativ till 

hylluppställningar att ta ställning till. De faktorer som biblioteken enligt KB bör överväga är: 

hur stor arbetsinsats de är beredda att lägga ned och hur viktig hylluppställningen är för 

låntagarna – sker låntagarnas sökningar främst via katalogen eller via ämneshyllor? 

Biblioteken bör också ta ställning till om de är nöjda med den nuvarande hylluppställningen 

eller om det är dags för förändring. 

 

De alternativ för hylluppställning som presenteras av KB är: hylluppställning enligt SAB, 

hylluppställning enligt DDC, bruten hylluppställning, blandad hylluppställning eller behålla 

samma system som redan används.  

 

De bibliotek som redan använder sig av hylluppställning enligt SAB behöver inte bekymra sig 

om omflyttningar om de väljer detta system. Men väljs det alternativet måste biblioteken 

upprätthålla två klassifikationssystem samtidigt, då litteraturen måste förses med både SAB-

kod och DDC-kod. I slutändan innebär detta ändå mer arbete. Samma problematik gäller för 

de bibliotek som har en egen unik hylluppställning som de vill behålla efter övergången.  

 

Hylluppställning enligt DDC innebär att biblioteken helt går över till det nya systemet, men 

det innebär en stor arbetsinsats med att flytta och märka om böcker. Den äldre litteraturen 

som redan har en annan klassning måste antingen omklassificeras och/eller märkas med 

DDC-kod för hylluppställningen.  
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Bruten hylluppställning innebär att biblioteken behåller uppställningen som redan finns för 

den äldre litteraturen medan de ställer upp den nya litteraturen enligt DDC. Detta innebär att 

böcker inom samma ämne hamnar på olika ställen i biblioteket. 

 

Blandad uppställning innebär att biblioteken blandar litteratur med SAB-kod och litteratur 

med DDC-kod på hyllan genom att mappa samman systemen. Ämnesrubrikerna kommer då 

att skrivas i klartext på hyllorna. Däremot måste biblioteken bestämma vilket 

klassifikationssystem som ska styra ordningsföljden på hyllorna. DDC och SAB har olika 

ordningsföljd inom de olika klasserna. Fördelen med detta system är att man slipper förse 

litteraturen med koder från två system. Dessutom kommer SAB-klassad litteratur gradvis att 

minska, speciellt inom områden där utvecklingen går fort framåt, det innebär att det så 

småningom blir lättare att övergå till ren DDC-uppställning.  

 

KB menar att för bibliotek med slutna magasin borde bruten uppställning vara det mest 

relevanta. Folkbibliotek och andra bibliotek där sökning främst sker via ämneshyllor bör 

kanske överväga de andra alternativen.
33

  

 

Bibliotekens lösningar på hylluppställning 

DDC är inte helt nytt i Sverige utan används sedan tidigare av följande bibliotek: 

 Kungl. tekniska högskolans bibliotek  

 Luleå universitetsbibliotek (för delar av samlingen)  

 V-husets bibliotek, Lunds universitet 

I dessa fall så har det rört sig om mindre bibliotek, delar av samlingar samt teknisk litteratur. 

De bibliotek i Sverige som har beslutat sig för att övergå till DDC blir fler och fler. I februari 

2009 kontaktade jag de bibliotek som då tagit beslutet att övergå till DDC, dessa bibliotek 

är:
34

 

 Göteborgs universitetsbibliotek  

 Högskolebiblioteket i Gävle  

 Kungliga biblioteket  

                                                 
33

 Magdalena Svanberg. Övergång till Dewey Decimal Classification. Vad skulle det innebära? Delstudie 3 i 

katalogutredningen, 2006. S. 39-43. Informationen publicerades 2007-07-09. Informationen hämtades 2009-05-

04. <http://www.kb.se/Dokument/Om/projekt/avslutade/katalogutredning/delst3_slutrapport.pdf > 
34

 Kungliga biblioteket: Bakgrund – DDC. Informationen hämtades 2009-02-10. 

<http://www.kb.se/bibliotek/dewey/Bakgrund/> 

http://www.kb.se/Dokument/Om/projekt/avslutade/katalogutredning/delst3_slutrapport.pdf
http://www.kb.se/bibliotek/dewey/Bakgrund/
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 Linköpings universitetsbibliotek  

 Lunds universitetsbibliotek 

 Lunds universitetsbibliotek, samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek   

 Nordiska museets bibliotek  

 Riksdagsbiblioteket  

 Stockholms universitetsbibliotek  

Dessa bibliotek blev tillfrågade om de hade fattat något beslut om hur de ska göra med 

hylluppställningen efter övergången (se bilaga 3). Av dessa bibliotek svarade fem att de inte 

har någon bestämd plan än. Några har däremot resonerat lite kring de alternativ dem har. 

Biblioteken har olika typer av hylluppställning i nuläget och en del har flera olika 

hylluppställningar. Därför svarar de också olika. En del bibliotek har så kallad numerus 

currens-uppställning, vilket innebär uppställning efter löpande nummer. Det är då antingen 

ämnesuppdelad numerus currens, ren numerus currens eller både och. Vissa bibliotek har 

SAB-hylluppställning eller ”egen” hylluppställning. Flera ser det som ett problem att byta 

hyllupställning. Ett bibliotek svarar så här: ”Att göra en förändring skulle innebära ett enormt 

arbete /…/ Att börja ändra i hylluppställningen skulle inte heller gagna låntagarna då vårt 

nuvarande system är väl inarbetat och relativt lätt för låntagarna att förstå.” Ett annat 

bibliotek svarar så här: ”Vår uppfattning är att man inte kan använda DDC för 

hylluppställning eftersom många har svårt att komma ihåg sifferkombinationer och det är lätt 

att kasta om någon siffra.” De bibliotek som inte använder sig av SAB utan har en ”egen” 

eller ren numerus currens-uppställning kommer troligtvis inte att göra några förändringar i 

hylluppställningen. Andra har tänkt att de ska ha en långsam övergång. Ett av biblioteken har 

nyinkommet material i öppna hyllor under en fyraårsperiod, och de har därför tänkt lösa det 

genom att: det nyinkomna materialet märks både med SAB och DDC, efter några år när allt 

material som endast är märkt med SAB kommer att ha flyttats bort så kommer de att helt 

övergå till DDC. Ett annat bibliotek kommer ”att gå över till DDC-uppställning för att inte 

behöva fortsätta hantera SAB-systemet parallellt”. Däremot kommer de inte att märka om 

samtliga böcker till DDC-koder ”för det skulle bli ett alltför stort arbete”. De funderar också 

på en blandad uppställning där äldre böcker som är märkta enligt SAB kommer att stå 

tillsammans med nya böcker som är märkta med DDC.  
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Utvärdering av hylluppställningarna 

Nedan följer en diskuterande utvärdering av de föreslagna hylluppställningarna. De kriterier 

som kommer att användas är dels om hylluppställningssystemen har lättförståelig terminologi 

och dels om strukturen av ämnena är logisk. De användargrupper som tas i beaktande för 

diskussionen är ovana användare samt vana användare. En annan aspekt som tas upp är hur 

systemen fungerar för direkt sökning samt browsing. 

 

DDC-uppställning mot SAB-uppställning  

Både SAB och DDC:s terminologi består av koder som inte är lättförståeliga. SAB-systemet 

har både bokstäver och siffror i sina koder medan DDC endast har siffror i sina. Ingen av 

systemens koder säger i klartext vad koderna behandlar för ämne. Vid hylluppställningar kan 

det däremot stå förklarat på själva hyllorna vad koderna står för. I DDC kan koderna bli 

betydligt längre än i SAB, och ju längre koden är desto mer svårbegriplig blir den. Hur lång 

koden blir är dock beroende på hur djupt ned i systemet biblioteken vill klassa boken. De 

flesta bibliotek väljer vid hylluppställningen att inte gå djupt ned i systemet utan stannar oftast 

vid huvudklassen eller närmaste underklassen. Vana användare på biblioteket har säkerligen 

lärt sig att förstå vad vissa av klassernas koder betyder och har därför lättare att söka bland 

hyllorna. Ovana användare har inte lärt sig dessa koder och om det endast används koder och 

inte ämnen i klartext på hyllorna blir det väldigt svårt för dem att söka bland hyllorna. Vid ett 

byte av kodspråk kommer vana användare och ovana användare att stå på samma ruta. Men 

om de vana användarna är familjära med en viss typ av kodspråk kan det ta längre tid för dem 

än för de ovana användarna att ställa om sig till ett nytt system. 

 

Att byta hylluppställning från SAB till DDC får konsekvenser för vissa ämnen. Som 

jämförelsen jag gjort tidigare i uppsatsen visat är det många huvudklasser som har liknande 

innehåll medan andra skiljer sig mer. De användare som kan få problem med den nya 

uppställningen är de som är vana vid att uppdelningen ska se ut på ett speciellt sätt. Om något 

av systemen är mer logiskt än det andra är dock svårt att svara på. Ett av argumenten för att 

skapa SAB var att DDC var ologisk i sin struktur och att SAB därför skulle vara mer logisk. 

Då SAB-systemet har 25 huvudklasser och DDC endast tio, innebär det att SAB-systemet har 

mer utkristalliserade ämnen medan DDC behandlar fler ämnen i varje huvudklass. SAB-

systemet har fokus på humanistiska ämnen medan naturvetenskapliga ämnen hamnar längre 

ned i systemet. DDC är mer sammansatt och inte lika tydligt humanistisk i sin uppbyggnad. 

Meningarna är delade om vilket klassifikationssystem som är mest logiskt. Miksa och 
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Hjørland menar att DDC inte är användarvänligt i sin uppbyggnad medan andra menar att 

SAB-systemet är gammalmodig i sin struktur och därför passar illa till vårt samhälle idag. 

Jämförelsen mellan huvudklasserna visar att systemen delvis har olika syn på vilka ämnen 

som är relaterade till varandra. Vid ett byte blir konsekvenserna olika för ovana användare 

och vana användare. De vana besökarna är vana vid att vissa ämnen ska stå på en specifik 

hylla. Vid ett byte av hylluppställningssystem kommer detta att förändras och det blir en 

omställning. De ovana användarna som ännu inte hade lärt sig systemet kan få det lättare, för 

deras omställning blir mindre. 

 

Att som användare göra en direkt sökning innebär att personen gör en sökning i katalogen för 

att få en exakt position av den sökta boken i biblioteket. Denna sökning påverkas inte av 

vilket system som används. Däremot kan en browsing, att söka på måfå bland hyllorna, få 

konsekvenser om ämnenas placeringar i hyllorna inte är logiska. En van användare kan bli 

förvirrad om personen är van vid att hitta en viss typ av böcker på en speciell hylla, och måste 

vid ett byte av system lära om sig.      

 

Bruten hylluppställning 

En bruten hylluppställning innebär att man får två hylluppställningar i biblioteket, en för den 

äldre litteraturen och en för den nya. Detta innebär att låntagarna behöver kunna flera 

kodsystem för att hitta i biblioteket. Detta kan vara svårt för både ovana användare och vana 

användare. Terminologin blir därför högst användarovänlig. 

 

Att samma ämne hamnar på två olika ställen i biblioteket är på ett sätt användarovänligt. Men 

det finns både fördelar och nackdelar med ett system som särskiljer ny och gammal litteratur. 

Fördelen är att de nya böckerna, som oftast är mest eftersökta, samlas ihop på ett 

lättöverskådligt ställe medan de äldre böckerna hamnar på ett eget ställe. Det är negativt på så 

sätt att det är ologiskt att söka på flera ställen i biblioteket efter samma ämne. Vid en direkt 

sökning får låntagaren besked om var i biblioteket boken står men om personen ifråga gör en 

browsing kan det bli negativt på så sätt att mycket litteratur missas. Samtidigt är det dock 

positivt att mycket litteratur som skulle kunna vara föråldrad nu har sållats bort.    

 

Blandad hylluppställning  

Blandad uppställning innebär att de äldre böckerna ställs tillsammans med de nya, dock utan 

att klassa om alla äldre böcker. Detta innebär att böcker som står tillsammans får två 
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kodspråk. Samma ämnen kommer dock att stå tillsammans och kan därmed motverka den 

förvirring som låntagarna får av koderna. Oavsett vilket system som väljs kommer böcker 

inom samma ämne att stå tillsammans och detta gör att sökning via browsing är fullt möjlig. 

Blandad uppställning är det alternativ som det oftast pratas om att välja vid en övergång till 

DDC. Till en början kan det vara svårt för både ovana användare och vana användare att 

orientera sig i biblioteket. Alla hyllor måste ha förklaringar enligt både det äldre kodspråket 

samt det nya. Det är inte det absolut användarvänligaste att ha ett sådant uppställningssystem, 

men det går att ta i beaktande att den äldre litteraturen som har kvar det gamla kodspråket så 

småningom kommer att gallras ut och att böckerna med det nya kodspråket till slut kommer 

att ta över hyllorna.  
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4 Diskussion och slutsatser   
 

Syftet med denna uppsats har varit att ur ett användarperspektiv utvärdera föreslagna 

hylluppställningar vid en övergång från SAB till DDC. Jag började med att belysa 

skillnaderna mellan de två klassifikationssystemen. Vid en närmare granskning av systemen 

känns de, trots många uppdateringar, representera en ålderdomlig världssyn. Jag undrar om 

något av systemen är fullt representativa för vårt samhälle idag? Hjørland skrev att de 

ansvariga för DDC är ovilliga att göra stora strukturella förändringar i systemet och därför 

respresenterar systemet inte hur samhället ser ut idag. Likaså har SAB fått kritik från 

forskningsbibliotek för att det inte har följt med i utvecklingen inom vissa områden. Trots att 

både SAB och DDC beskrivs som universella klassifikationssystem som ska kunna organisera 

all världens kunskap kan det ändå märkas att de har haft problem att placera vissa ämnen som 

har hamnat på ologiska ställen i systemet. Jag förstår tanken att placera datorer under teknik i 

SAB-systemet, men i DDC har de valt att placera ämnet i en blandad huvudklass. Om 

systemen verkligen skulle representera samhället idag skulle kanske datorer och datateknik ha 

en egen huvudklass. Oavsett vilket finns det alltid ämnen som är svårplacerade och 

uppenbarligen behöver systemen huvudklasser som är blandade där man kan placera in ”svåra 

ämnen”. Dock kan dessa blandade huvudklasser upplevas som ”slasktrattar”. Hur utvecklat ett 

klassifikationssystem än är så kommer det hela tiden nya ämnen. Det blir alltid problem att 

anamma dessa och placera dem på lämpligt ställe i systemet. Påståenden att 

klassifikationssystem inte är anpassade till vårt moderna samhälle kommer därför alltid att 

finnas.  

 

Jag anser att det mest användarvänliga vid en övergång till DDC är att all litteratur har samma 

hylluppställning som klassifikationssystem. Då blir sökningen från katalogen till hyllan mer 

logisk. Detta skulle dock innebära stor arbetsinsats och inget bibliotek jag kontaktat verkar 

vara redo att ta sig an en sådan uppgift.  

 

Att övergå från en SAB-hylluppställning till en DDC-hylluppställning behöver inte innebära 

stora problem för låntagarna. Visserligen har SAB fler och mer ”rena” ämnesindelningar men 

frågan är om alla huvudklasser är nödvändiga. Troligtvis finns det några ämnen eller hyllor 

som är mer populära och låntagarna lär sig säkert fort att hitta dessa hyllor i en DDC-

hylluppställning. En praktisk fråga att ta ställning till vid en övergång är om DDC ska 



 33 

översättas och skrivas om så att det blir mer anpassat för det aktuella landet och dess 

geografiska läge eller om systemet ska tas över precis som det är? De flesta länder som 

använder sig av DDC har valt att göra en egen anpassning till systemet för att just 

huvudklasser med geografisk betydelse ska te sig logisk. Vid en övergång till DDC finns det 

argument både för att ha kvar SAB-hylluppställning och för att övergå till ren DDC-

hylluppställning. Det kan vara användarvänligt att vid en DDC-övergång låta låntagarna ha 

kvar de ämneshyllor de är vana vid. Är man van att hitta bland hyllorna enligt ett visst system 

är det lättast att ha kvar det så, men vid ett byte av klassifikationssystem borde det te sig 

logiskt att informationen också är uppställd enligt det nya systemet. Väljer man att byta 

hylluppställning blir säkert de vana användarna till en början irriterade. Däremot är 

information om förändring alltid viktigt om man vill ha användarna på sin sida. Sker det 

snabba förändringar i biblioteket utan användarnas vetskap får biblioteken räkna med 

irritation.  

 

Vid bruten hylluppställning kommer den litteratursugne som söker ett visst ämne att vara 

tvungen söka på två eller fler ställen. Det kan vara bra på så sätt att de redan från början får 

reda på vad som är ny och vad som är äldre litteratur. Men ur ett användarvänligt perspektiv 

känns detta system onödigt krångligt. 

 

Vid en blandad hylluppställning finns alla böcker som tillhör en viss kategori på samma ställe, 

och den som söker har då möjlighet att söka litteratur direkt på hyllan. De behöver då kanske 

inte rådfråga bibliotekarien lika mycket. Samtidigt blir det mindre administrativt arbete för de 

anställda när de inte behöver klassa om alla gamla böcker och därmed blir det billigare för 

samhället. Blandad uppställning kan därför ses som det bästa hylluppställningsalternativet för 

både användare och bibliotek – en så kallad gyllene medelväg.  

 

Ett sätt att forska vidare inom detta område är att göra mer djupgående jämförelser mellan 

SAB och DDC:s kunskapsorganisation. För att fördjupa sig i användarvänligheten hos de 

föreslagna hylluppställningarna skulle det kunna göras användarundersökningar, både 

observationer och intervjuer. 

 

Slutligen undrar jag om någon av de föreslagna hylluppställningarna verkligen är 

användarvänliga? Klassifikationssystem anklagas ofta för att vara till mer gagn för 

bibliotekarierna än låntagarna. Precis som BTJ:s undersökning visar söker låntagarna mest 
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efter litteratur direkt  i hyllan. Därför jobbar många bibliotek med alternativa 

hylluppställningar som förhoppningsvis ska vara mer logiska för användarna. De bibliotek 

som jag har fått kontakt med är alla forsknings- eller specialbibliotek och de kan därför ha 

andra behov än exempelvis folkbibliotek när det gäller hylluppställning. Detta kan ses i de så 

kallade numerus currens-uppställningar som många av biblioteken använder sig av. Många 

bibliotek tycks vilja behålla denna uppställning som inte behöver vara beroende av ämnen och 

klassifikation. Men hur användarvänliga är då dessa uppställningar? Det är näst intill omöjligt 

för användarna att söka efter böcker direkt på hyllan, så kallad browsing. För att kunna hitta 

önskvärd litteratur krävs alltid sökning i katalogen för att hitta rätt bland hyllorna. I dagens 

samhälle är vi mer och mer vana vid att söka information via synen. Ett bibliotek med trevligt 

uppställt utbud får därför fler besökare. Givetvis är ett biblioteks samlingar också viktiga för 

att locka låntagare men ett bibliotek som är svårt att hitta i förlorar lätt sin tjuskraft. Ett 

forskningsbibliotek behöver kanske inte ställa sig dessa frågor på samma sätt som ett 

folkbibliotek måste, men frågan kvarstår; är sättet informationen är strukturerad på i 

biblioteket till för bibliotekarierna eller låntagarna?  

 

Med detta i beaktande är kanske varken SAB, DDC eller numerus currens det 

användarvänligaste hylluppställningsförslagen. Många folkbibliotek som jobbar med 

alternativa hylluppställningar använder klassifikationssystemet för att synliggöra böcker i den 

datoriserade katalogen, men ett annat system för att ställa upp böcker i hyllan. Slutsatsen av 

detta blir att klassifikationssystemet har spelat ut lite av sin roll. Klassifikationssystemets 

funktion på biblioteken kommer kanske därför att ändras i framtiden. Men utifrån den 

situation som biblioteken befinner sig i nu, med den kommande övergången till DDC 

väntande runt hörnet, så kan jag utifrån min utvärdering av hylluppställningsförslag ge 

följande rekommendationer: Det mest användarvänliga är att hylluppställningen ska vara 

logisk och lättförståelig, att blanda olika hylluppställningar är därför ett mindre bra förslag. 

Mest logiskt för låntagarna är att ha samma system på hylluppställningen som det system som 

finns i katalogen. Med bibliotekets arbetsinsats i beaktande kan en total övergång till DDC 

tyckas oöverkomlig. Det mest omtalade förslaget, blandad uppställning, ter sig därför logisk. 

Men i och med det förslaget kommer det att följa viss förvirring, koderna på hyllorna och på 

böckerna kommer inte att vara enhetliga. Därför anser jag att det är en bra början för 

biblioteken att anamma det förslaget, men om hylluppställningen ska bli logisk krävs det så 

småningom en total övergång till DDC-hylluppställning. 
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Bilaga 1 - SAB huvudklasser 35
  

 

A Bok och biblioteksväsen 

Aa Bibliografi  

Ab Bibliotek  

Ac Arkiv  

Ad Bokförlag och bokhandel  

Ae Bokväsen  

Af Skrift 

 

B Allmänt och blandat 

Ba Allmänna encyklopedier  

Bb Allmänna samlingsverk  

Bd Allmänna tidskrifter och allmänna serier  

Be Allmän idé- och lärdomshistoria  

Bf Allmän vetenskaplig och kulturell verksamhet  

Bg Allmänna museer  

Bh Allmänna utställningar  

Bi Förenings- och mötesteknik  

Bk Allmänna sällskap och föreningar  

Bl Omstridda fenomen och företeelser  

Br Kommunikation, cybernetik och informationsteori  

Bs Masskommunikationer: allmänt  

Bt Publicistik  

Bu Radio och television 

Bv Informationsteknik  

 

C Religion 

Ca Kristendomen: allmänt  

Cb Bibelutgåvor  

Cc Exegetik och litteratur om bibeln  

Cd Äldre teologisk litteratur  

Ce Dogmatik och symbolik  
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Cf Teologisk etik  

Cg Praktisk teologi  

Ch Gudstjänsten  

Ci Uppbyggelselitteratur  

Cj Kyrkohistoria  

Ck Kristna samfund  

Cl Kristen mission  

Cm Religionshistoria  

Cn Moderna religionsbildningar 

 

D Filosofi och psykologi 

Da Äldre västerländsk samt icke-västerländsk filosofisk litteratur  

Db Filosofins historia  

Dc Logik och språkligt orienterad filosofi  

Dd Kunskapsteori och vetenskapsteori  

De Värdefilosofi: allmänt  

Df Estetik  

Dg Etik  

Dh Filosofisk antropologi  

Dj Verklighetsuppfattningar  

Do Psykologi 

 

E Uppfostran och undervisning 

Ea Pedagogik  

Eh Uppfostran i hemmiljö  

Em Undervisningsväsen: allmänt  

Ep Högskolor 

Et Ungdomsvårdskolor  

Eu Elever med särskilda behov  

Ev Folkbildning  

Ex Yrkesval 

 

F Språkvetenskap 

Fb – Fr Indoeuropeiska språk  
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Fs – Ft Afroasiatiska språk 

Fu Finsk-ugriska och altaiska språk 

Fv Sinotibetanska språk, taispråk och austroasiatiska språk 

Fx Övriga språk 

Fy Konstgjorda språk 

Få Teckenspråk 

 

G Litteraturvetenskap 

Gbg – Gg Germansk litteraturhistoria 

Gh – Gl Romansk litteraturhistoria 

Gm Slavisk och baltisk litteraturhistoria 

Gn Keltisk litteraturhistoria 

Go Grekisk och latinsk litteraturhistoria 

Gp Indoarisk litteraturhistoria 

Gq Iransk litteraturhistoria 

Gr Övrig indoeuropeisk litteraturhistoria 

Gs Semitisk litteraturhistoria 

Gt Litteraturhistoria: övriga afroasiatiska språk 

Gu Finsk-ugrisk och altaisk litteraturhistoria 

Gv Litteraturhistoria: sinotibetanska språk, taispråk och austroasiatiska språk 

Gx Övrig litteraturhistoria 

Gy Konstgjorda språks litteraturhistoria 

Gz Särskilda utländska författare 

 

H Skönlitteratur 

Hbn – Hd Nordisk skönlitteratur  

He Engelsk skönlitteratur  

Hf Tysk skönlitteratur  

Hg Nederländsk skönlitteratur 

Hh – Hl Romansk skönlitteratur 

Hm Slavisk och baltisk skönlitteratur  

Ho Grekisk och latinsk skönlitteratur 

Hp Indisk litteratur 

Hq Iransk litteratur 
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Hr Övrig indoeuropeisk litteratur 

Hs Semitisk litteratur 

Ht Litteratur på övriga afroasiatiska språk 

Hu Finsk-ugrisk och altaisk skönlitteratur 

Hv Skönlitteratur på sinotibetanska språk, taispråk och austroasiatiska språk 

Hx Övrig skönlitteratur 

Hy Skönlitteratur på konstgjorda språk 

Hå Skönlitteratur på teckenspråk 

 

I Konst, musik, teater och film och fotokonst 

Ia Konst: allmänt  

Ib Konsthistoria 

Ic Arkitektur  

Id Skulptur  

Ie Målarkonst  

If Grafisk konst  

Ih Konsthantverk  

Ii Konstsamlingar och -utställningar 

Ij Musik  

Ik Teater  

Im Film 

In Fotokonst 

 

J Arkeologi 

Ja – Jn Europa 

Jo Asien 

Jp Afrika 

Jq Amerika 

Jr Australien och Oceanien 

Js Polarländerna 

 

 

K Historia 

Ka – Ks Särskilda länders och områdens historia  
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Kt Allmän kulturhistoria  

Kv Allmän ekonomisk historia  

Ky Historiska hjälpvetenskaper 

 

L Biografi med genealogi 

Ld Genealogi  

Lk Biografisk vetenskap 

Lm Biografiska uppslagsverk 

Ls Biografiska samlingar  

Lz Särskilda personer 

  

M Etnografi, socialantropologi och etnologi 

Ma – Mn Europa 

Mo Asien 

Mp Afrika 

Mq Amerika 

Mr Oceanien 

Ms Polarländerna 

Mu Bebyggelse och byggnader 

Mv Föremål  

Mx Näringsliv och arbetsliv  

My Samhälls- och familjeliv 

Mz Folktro och folkseder 

 

N Geografi och lokalhistoria 

Na – Nn Europa  

No Asien  

Np Afrika  

Nq Amerika  

Nr Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien, Mikronesien)  

Ns Polarländerna  

Nt Oceaner och hav 

Ny Kartografi 
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O Samhälls- och rättsvetenskap 

Oa Sociologi  

Ob Internationella relationer  

Oc Statskunskap och politik  

Od Förvaltning  

Oe Rättsvetenskap  

Oh Sociala frågor och socialpolitik 

Oi Statistik  

Oj Demografi  

Ok Försäkring 

Om Kooperation 

Op Framtidsstudier 

  

P Teknik, industri och kommunikationer 

Pa Teknisk fysik  

Pb Maskinteknik 

Pc Elektronik och elektrisk industri  

Pd Bergsbruk 

Pe Metallbearbetning och metallindustri 

Pf Stenindustri  

Pg Glas, keramik, porslin  

Ph Träteknik och träindustri  

Pi Pappersindustri 

Pj Textil- och beklädnadsindustri 

Pk Läder- och pälsvaruindustri 

Pl Övriga produkter 

Pm Kemisk teknik och kemisk industri  

Pn Fotografi och filmteknik  

Pp Byggnadsteknik, byggnadsproduktion och teknisk hygien  

Pr Transportmedel och kommunikationer  

Ps Brandteknik och brandväsen 

Pu Datorer och databehandling 
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Q Ekonomi och näringsväsen 

Qa Nationalekonomi och finansväsen  

Qb Företagsekonomi  

Qc Hem och hushåll  

Qd Lantbruk  

Qe Trädgårdsskötsel  

Qf Skogsbruk  

Qg Jakt och fiske  

Qi Handel  

Qj Post- och televäsen  

Qm Hotell och turistväsen  

Qz Särskilda företag 

 

R Idrott, lek och spel 

Ra Gymnastik  

Rb Idrott och sport  

Rc Danslekar och dans  

Rd Spel och tidsfördriv  

Re Lotteri, vadhållning, tips 

Rh Scoutrörelsen. 

 

S Militärväsen 

Sa Lantkrigsväsen  

Sb Sjökrigsväsen  

Sc Luftkrigsväsen  

Se Total krigföring  

Sf Kärnvapenkrigföring  

Sg Kemisk och biologisk krigföring  

Sh Psykologiskt försvar  

Si Civilförsvar  

Sj Ekonomiskt försvar  

Sk Frivilligt försvarsarbete  

Sv Vapen  
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T Matematik 

Ta Matematik: allmänt  

Tb Aritmetik  

Tc Algebra  

Td Analys 

Te Geometri  

Tf Mått, mål och vikt  

Th Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik 

 

U Naturvetenskap 

Ua Astronomi  

Ub Geofysik  

Uc Fysik och kemi 

Ud Geologi och paleontologi  

Ue Biologi  

Uf Botanik  

Ug Zoologi  

Uh Miljöfrågor och naturskydd 

 

V Medicin 

Va Medicinsk genetik, mikrobbiologi, immunologi m. fl. icke kliniska discipliner  

Vb Anatomi  

Vc Medicinsk fysiologi, biofysik och kemi 

Vd Farmakologi  

Ve Allmän medicin  

Vf Kirurgi och anestesi  

Vg Gynekologi och andrologi  

Vh Pediatrik  

Vi Oftalmologi (ögat)  

Vj Otorinolaryngologi  

Vk Odontologi  

Vl Psykiatri  

Vm Terapimetoder  

Vn Samhällsmedicin, miljö- och yrkesmedicin, sexologi  
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Vo Rättsmedicin  

Vp Hälso- och sjukvård  

Vs Gerontologi och geriatrik  

Vt Flyg- och navalmedicin, rymdmedicin 

Vu Idrottsmedicin  

Vx Militärmedicin 

 

X Musikalier (noter) 

Xa Musikteori  

Xb musikhistoria 

Xc Soloverk: valfri besättning 

Xd – Xm Instrumentalmusik 

Xn Elektroakustisk musik samt ljudkonst 

Xo – Xq Vokalmusik 

Xr Dramatisk och scenisk musik 

Xs Religiös musik 

Xu Västerländsk folkmusik 

Xv Icke-västerländska kulturers musik 

Xx Jazz, rock och populärmusik 

Xy Texter till vokal och dramatisk musik 

Xä Parodier, signaler, ljudeffekter 

Xö Övrigt 

 

Y Musikinspelningar 

Ya Musikteori  

Yb musikhistoria 

Yd – Ym Instrumentalmusik 

Yn Elektroakustisk musik samt ljudkonst 

Yo – Yq Vokalmusik 

Yr Dramatisk och scenisk musik 

Ys Religiös musik 

Yu Västerländsk folkmusik 

Yv Icke-västerländska kulturers musik 

Yx Jazz, rock och populärmusik 
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Yä Parodier, signaler, ljudeffekter 

Yö Övrigt 

 

Ä Tidningar 

Äc – Äs Särskilda länders tidningar  

 

 

 

 

 

 



 47 

Bilaga 2 - DDC huvudklasser 36 
 

DDC 

000 Computer science, information & general works 

 001 Knowledge 

 002 The book 

 003 Systems 

 004 Computer science  

         005 Computer programming, programs, data 

         005.7 Data in computer systems 

         006 Special computer methods  

010 Bibliographies  

020 Library & information sciences  

030 Encyclopedias & books of facts  

050 Magazines, journals & serials  

060 Associations, organizations & museums  

070 News media, journalism & publishing  

070.04 Journalism 

071 – 079 Newspapers in different geographic areas 

080 Quotations  

090 Manuscripts & rare books  

 

100 Philosophy & psychology 

110 Metaphysics 

120 Epistemology 

130 Parapsychology & occultism 

140 Philosophical schools of thought 

150 Psychology 

160 Logic 

170 Ethics 

180 Ancient, medieval & eastern philosophy 
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 OCLC:s hemsida, webbdewey 22 upplagan – lösenordsskyddat. Informationen hämtades 2009-01-08. 

<http://connexion.oclc.org/> 
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190 Modern western philosophy 

 

200 Religion 

210 Philosophy & theory of religion 

220 The Bible 

230 Christianity & Christian theology 

240 Christian practice & observance 

250 Christian pastoral practice & religious orders 

260 Christian organization, social work & worship 

270 History of Christianity 

280 Christian denominations 

290 Other religions 

 

300 Social sciences 

301 Sociology & anthropology 

302 Social interaction 

303 Social processes 

304 Factors affecting social behavior 

305 Social groups 

305.8 Ethnic and national groups 

306 Culture & institutions 

306.4819 Travel and tourism 

307 Communities 

310 Statistics 

320 Political science 

         322.3 Business and industry 

330 Economics 

         333 Economics of land and energy 

         333.75 Forest lands 

         338.1 Agriculture 

         338.3 Other extractive industries 

         338.4791 Hospitality industry 

340 Law 

         343.099 Communications 
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         343.07891 Tourist industry, law 

350 Public administration & military science 

351 Public administration  

352 General considerations of public administration  

353 Specific fields of public administration  

         353.9 Administration of safety 

354 Administration of economy & environment  

355 Military science  

356 Infantry forces & warfare  

357 Mounted forces & warfare  

358 Air & other specialized forces  

359 Sea forces & warfare 

360 Social problems & social services 

        363.37 Fire hazards 

370 Education 

371 Schools & their activities; special education 

372 Elementary education 

373 Secondary education 

374 Adult education 

375 Curricula 

378 Higher education 

379 Public policy issues in education 

380 Commerce, communications & transportation 

         381 Commerce 

         381.3 Commercial policy 

         382 International commerce 

390 Customs, etiquette & folklore 

391 Costume & personal appearance 

392 Customs of life cycle & domestic life 

393 Death customs 

394 General customs 

395 Etiquette (Manners) 

398 Folklore 

399 Customs of war & diplomacy 
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400 Language 

410 Linguistics  

420 English & Old English languages  

430 German & related languages  

440 French & related languages  

450 Italian, Romanian & related languages  

460 Spanish & Portuguese languages  

470 Latin & Italic languages  

480 Classical & modern Greek languages  

490 Other languages 

 

500 Science 

510 Mathematics  

511 General principles of mathematics  

512 Algebra  

513 Arithmetic  

514 Topology  

515 Analysis  

516 Geometry  

518 Numerical analysis  

519 Probabilities & applied mathematics 

520 Astronomy  

530 Physics  

540 Chemistry  

550 Earth sciences & geology  

560 Fossils & prehistoric life  

570 Life sciences; biology  

580 Plants (Botany) 

590 Animals (Zoology) 

 

600 Technology 

610 Medicine & health 

611 Human anatomy cytology & histology  
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612 Human physiology  

613 Personal health & safety  

614 Incidence & prevention of disease  

615 Pharmacology & therapeutics  

616 Diseases  

617 Surgery & related medical specialties  

618 Gynecology, obstetrics, pediatrics & geriatrics  

620 Engineering 

         620.14 Ceramic and allies materials 

         621 Applied physics 

         621.3 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics,    

         lightning 

         621.406 Turbines  

         621.8 Machine engineering 

         622 Mining and related operations 

         624 Civil engineering 

         628.92 Fire safety and fire fighting technology 

         629.04 Transportation engineering 

         629.225 Work vehicles 

630 Agriculture and related technologies  

        634.9 Forestry 

        635 Garden crops 

        639 Hunting, fishing and conservation 

640 Home & family management 

        647 Management of public households 

650 Management & public relations 

        658 General management 

660 Chemical engineering 

        666 Ceramic and allies technologies 

        666.8 Synthetic and artificial minerals and building materials 

670 Manufacturing 

        671 Metal working processes and primary metal products 

        674 Lumber processing, wood products, cork 

        676 Pulp and paper technology 
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        675 Leather and fur processing 

        677 Textiles 

        679 Other products of specific kinds of materials 

        679.4 Products of keratinous and dentinal materials 

680 Manufacture for specific uses 

        688.2 Costume jewelry 

690 Building & construction 

 

700 Arts & recreation 

710 Landscaping & area planning 

720 Architecture 

730 Sculpture, ceramics & metalwork 

740 Drawing & decorative arts 

750 Painting 

760 Graphic arts 

770 Photography & computer art 

780 Music 

781 General principles & musical forms  

782 Vocal music  

783 Music for single voices; the voice  

784 Instruments & instrumental ensembles  

785 Ensembles with one instrument per part  

786 Keyboard & other instruments 

787 Stringed instruments  

788 Wind instruments  

790 Sports, games & entertainment 

791 Public performances  

792 Stage presentations  

793 Indoor games & amusements  

794 Indoor games of skill  

795 Games of chance  

796 Athletic & outdoor sports & games  

796.79 Travel by motor homes, recreational vehicles, trailers 

797 Aquatic & air sports  
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798 Equestrian sports & animal racing  

799 Fishing, hunting & shooting 

 

800 Literature 

801 Philosophy & theory 

802 Miscellany 

803 Dictionaries & encyclopedias 

805 Serial publications 

806 Organizations & management 

807 Education, research & related topics 

808 Rhetoric & collections of literature 

809 History, description & criticism 

810 American literature in English 

820 English & Old English literatures 

830 German & related literatures 

840 French & related literatures 

850 Italian, Romanian & related literatures 

860 Spanish & Portuguese literatures 

870 Latin & Italic literatures 

880 Classical & modern Greek literatures 

890 Other literatures 

 

900 History & geography 

910 Geography & travel  

911 Historical geography 

912 Atlases, maps, charts & plans 

913 Geography of & travel in ancient world 

914 Geography of & travel in Europe 

915 Geography of & travel in Asia 

916 Geography of & travel in Africa 

917 Geography of & travel in North America 

918 Geography of & travel in South America 

919 Geography of & travel in other areas 

920 Biography & genealogy  
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930 History of ancient world (to ca. 499)  

930.1 Archaeology 

930.102 Miscellany 

930.1092 Archaeologists 

930.11-930.16 Specific prehistoric ages  

940 History of Europe  

950 History of Asia  

960 History of Africa  

970 History of North America  

980 History of South America  

990 History of other areas 
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Bilaga 3 - Förfrågan till biblioteken 
 

Mitt namn är Sofia Eriksson och jag läser biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå 

Universitet. Just nu håller jag på och skriver kandidatuppsats kring temat Sveriges övergång 

till Dewey Decimal Classification och jag diskuterar vilka konsekvenser den nya 

hylluppställningen kan få för användarna (låntagarna).  

 

Jag kontaktar dig eftersom ni har beslutat att övergå till DDC. Jag undrar hur ni resonerar 

kring hylluppställning i och med övergången.  

 

Vilken hylluppställning har ni nu?  

Hur har ni tänkt ställa upp böckerna efter övergången och varför? 

 

Jag vore väldigt tacksam om du kunde svara på mina frågor. Dina svar kommer jag i så fall att 

använda i min uppsats som faktaunderlag till hur man kan jobba med hyllupställning vid en 

övergång till DDC.  

 

MVH/Sofia Eriksson 


