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SAMMANFATTNING 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att exemplifiera hur klassificering i 

SAB och DDK bygger på att kategorisera dokument efter specifika ämnen och 

därigenom försvårar organiseringen av dokument som utgår från olika perspektiv. 

För att påvisa detta undersöks spridningen av idé- och lärdomshistoriska 

avhandlingar i dessa system. Idé- och lärdomshistoria valdes ut som exempel p.g.a. 

att metoden inom ämnet utgår från att anamma olika typer av analysperspektiv på 

blandade ämnen/teman. Därför befinner sig också disciplinen inom ett 

tvärvetenskapligt forskningsfält, vilket försvårar klassificeringen av dessa verk och 

ökar spridningen i klassificeringssystemen. I slutändan kan detta leda till att den som 

söker efter dokumenten får svårt att hitta dessa.  

Empiriskt dokumenterades alla DDK-koder för samtliga 239 idé- och 

lärdomshistoriska avhandlingar som publicerats fram till år 2013 i databasen LIBRIS. 

Därefter kartlades ämnets huvudsakliga placering inom de tio huvudklasserna och 

jämfördes med placeringen av ämnet i SAB. Eftersom de flesta poster 

maskingenererats mellan SAB och DDK, under konverteringen från den förstnämnda 

på landets bibliotek, försvåras analysen av den mänskliga intellektuella 

klassificeringen och därför  gjordes det ytterligare ett urval: de 17 avhandlingar som 

klassificerats av en bibliotekarie i både SAB och DDK efter 2011 jämfördes och 

analyserades närmre. Förutom detta genomfördes en kompletterande intervju. 

En av uppsatsens viktigaste slutsatser är att DDK inte förbättrar synligheten av det 

idé- och lärdomshistoriska ämnet, med tanke på systemets utformning, där ett 

tema/ämne eftersöks istället för olika perspektiv. Men DDK försämrar inte heller 

synligheten, med tanke på ämnets spridning i SAB. En diskussion förs därefter om 

ämnesanalys och BIV-utbildningen med kontentan att de universella 

klassificeringssystemen, yrkesrollen och BIV-utbildningen bör utvecklas för att kunna 

inkludera kunskap som utgår från olika perspektiv. 
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INLEDNING 

Jag kommer i min uppsats att undersöka de problem som kan uppstå när svenska 

idé- och lärdomshistoriska avhandlingar kunskapsorganiseras i det amerikanska 

decimalklassifikationssystemet Dewey och se till de förändringar som skett i 

klassificeringarna i övergången från svenska klassifikationssystemet SAB. 

Under min tid som student på BIV-programmet var det speciellt ett 

forskningsområde som väckte mitt intresse, nämligen kunskapsorganisation. 

Kunskapsorganisationens syfte är precis det begreppet avslöjar, att underlätta 

åtkomsten av organiserad kunskap. Kunskapsorganisation är både ett 

kunskapsområde och en aktivitet.  För att uppnå kunskapsorganisationens syfte 

behöver biblioteket regler för katalogisering, klassificering och indexering. Men 

eftersom dessa regler är uppbyggda av mänskligt intellekt, sprungna ur olika 

uppfattningar om hur kunskap bör struktureras,  kan det bli till för- eller nackdel, 

beroende på vilken kunskap som organiseras.  

 

Jenny Samuelsson har genom sin forskning - som jag tar mina ståndpunkter från i 

denna uppsats - visat att ovanstående faktum skapar vissa problem som manifesterar 

sig när de klassificeras i system som t ex. SAB eller DDK (Dewey). Genom att se till 

klassificeringssystemens uppbyggnad och regler, samt genusvetenskapliga 

dokuments faktiska placering i dessa, har Samuelsson funnit ett icke-konsekvent och 

ojämlikt resultat. Genusvetenskap som är tvärvetenskapligt och utgår från ett viss 

perspektiv på det ämne som behandlas, får enligt henne en felaktig klassificering. 

Hon menar att klassificeringssystem som SAB och DDK är konstruerade för att 

organisera dokument som behandlar specifika ämnen, t ex. medicin och inte de 

dokument som behandlar perspektiv på ämnen, likt genusvetenskap. Dessa system är 

enligt Samuelsson inte heller skapade för att organisera tvärvetenskapliga ämnen.1  

 

Utifrån detta anser jag att SAB och DDK inte hjälper till att lyfta alla typer av 

vetenskapliga discipliner i ljuset, att klassificeringssystemen inte samlar dokumenten 

så att den som söker enkelt kan finna berörd information och lotsa sig vidare till 

liknande källor och att dessa system mest gynnar specifika ämnen, medan mer 

diffusa och tvärvetenskapliga ämnen, som bygger på perspektiv, placeras i dunklare 

                                                             
1 Jenny Samuelsson, På väg från ingenstans: kritik och emancipation av kunskapsorganisation för feministisk forskning (Umeå, 2008), 213. 



 2 
 

vrår och faller mellan fingrarna på den som söker. Mest för att de saknar en given 

plats i dessa system men även för att de kan vara svårtydda för den som klassificerar. 

I denna uppsats vill jag undersöka detta närmre genom att se till placeringen av idé- 

och lärdomshistorisk forskning i SAB och DDK, likt Samuelsson undersökte 

genusvetenskaplig forskning i sin avhandling. 

 

Enligt mig är idé- och lärdomshistoria ett typiskt ämne som lätt kan försvinna när det 

klassificeras och indexeras, beroende på dess tvärvetenskapliga natur. Jag har själv 

studerat ämnet och stötte ofta på problem gällande informationssökning och 

återvinning, speciellt när jag skulle skriva min kandidatuppsats och var i behov av 

relevant material till min studie. Därför såg jag det som både intressant och relevant, 

att använda mig av idé- och lärdomshistoria som tvärvetenskapligt exempel. Den 

stora övergång som för tillfället sker runt om i landets bibliotek, från SAB till DDK 

blir också intressant ur denna synvinkel. Genom att jämföra den generella idé- och 

lärdomshistoriska placeringen i båda systemen, kanske det kan ge en bild av vilken 

typ av kunskapsförmedling vi förväntas förhålla oss till framöver gällande den 

disciplinen, genom DDK. Detta berör såväl biblioteksanvändare, bibliotekarier, 

forskare inom ämnet, samt den idéhistoriska disciplinen. 

 

Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att studera hur specifikt DDK, men också SAB, organiserar idé- 

och lärdomshistoriska avhandlingar. Jag vill genom detta exemplifiera hur 

klassificering i biblioteksvärlden bygger på att kategorisera dokument efter ämnen 

och därigenom försvårar organiseringen av de verk som inte behandlar ett ämne utan 

utgår från perspektiv på ämnen. Jag vill också söka svar på ifall övergången från SAB 

till DDK förbättrar eller försämrar synligheten av idé- och lärdomshistorisk forskning 

för den som söker denna, genom att se till spridningen av ämnet i båda systemen. 

 

För att uppnå syftet med studien har jag valt att arbeta med följande frågeställningar: 

- Hur klassificeras idé- och lärdomshistoria i SAB? 

- Hur klassificeras idé- och lärdomshistoria i DDK? 

- Kan man se någon större skillnad i hur idé- och lärdomshistorisk forskning 

klassificeras i SAB och DDK? 
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TEORI 

De teorier och den tidigare forskning jag använt mig av har det 

socialkonstruktionistiska perspektivet som grund, där kunskap ses som något icke-

statiskt, utan beroende av den miljö och kontext den befinner sig i.  

 

Birger Hjørland är känd för forskning gällande domänanalys. I en artikel skriven av 

Hjørland och Hanne Albrechtsen menar de att det mest fruktbara för 

informationsvetenskapen är att, utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, 

studera kunskap och dess tillkomst genom s.k. kunskapsdomäner. Dessa 

kunskapsdomäner bör ses som delar av communities (ung. kluster), uppbyggda och 

upprätthållna av olika diskurser. Kunskap organiseras praktiskt utifrån givna 

kontexter och intressen och därför menar de också att detta utgör de grundläggande 

faktorerna till hur yrkesgrupper kategoriseras i samhället. Enligt Hjørland och 

Albrechtsen bör informationsvetenskaplig forskning också utgå från dokumentens 

betydelse, men anser det inte vara en tillräcklig analysgrund att stå på, då det lätt blir 

relativistiskt. Det är inte individen och dennes enskilda tänkande som bör ligga i 

grunden utan det sociala samspelet som konstruerar ett visst typ av vetande. Därför 

anser de att det bästa sättet att kunskapsorganisera på kräver ämnesspecifik kunskap 

och förståelse av ämnets och disciplinens historia och perspektiv.2  

  

Medan trender i språk- och litteraturforskning har koncentrerat sig på enskilda texter 

isolerat från deras sociala, kulturella och historiska källor, har forskningen inom 

kunskapssociologi utvecklats till att influera fältet med nya perspektiv. Detta genom 

att betona att bildandet av kunskap vilar på ett dialektiskt förhållande mellan ett 

community och dess medlemmar, en dialektik som förmedlas genom språket och 

påverkas av historien inom den specifika disciplinen. Forskare och författare inom ett 

community är en del av en diskurstradition och är ansvariga för och påverkade av 

disciplinens förflutna, dess gemensamma angelägenheter och delade kunskap.3 

 

Hjørland och Albrechtsen säger att ”the best way to approach the organization of 

information  is to study how people think and to mimic those regularities of  

                                                             
2 Birger Hjørland & Hanne Albrechtsen, Toward a new horizon in information science: domain-analysis (Köpenhamn, 1995), 400-403. 
3 Ibid.,  407. 
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thought.”4 De menar att det är nödvändigt att inta detta perspektiv för att kunna 

analysera ett dokument. En text säger nämligen bara det den behöver säga utan att 

lyfta de grunder som den vilar på. Saknas förståelse för detta så finns risken att 

dokumentet analyseras för grunt och kanske helt felaktigt.5 Detta synsätt ställer nya 

krav på både utbildning av bibliotekarier och professionen i stort. När en 

bibliotekarie klassificerar så utgår hen inte alltid från detta perspektiv, något vi 

kommer komma tillbaka till och exemplifiera längre fram i uppsatsen. Hjørland och 

Albrectsen ställer sig också emot den individuella forskning som skett inom BIV, 

gällande informationsbehov. De tror inte på att försöka finna universella mönster i 

hur människor tänker och söker efter information, istället betonar de att det är 

forskare inom fältet som bör sätta reglerna och bygga systemen därefter. Dock 

förkastar de inte helt den kognitiva forskningen, utan tror på ett samspel mellan båda 

perspektiv.6 

 

En annan gren som existerar inom informationsvetenskapen är starkt influerad av 

datavetenskapen och tron på artificiell intelligens. Även fast forskning som utgår från 

detta perspektiv falnar mer och mer inom informationsvetenskapen menar 

författarna, att det till stor del styr såväl den kunskapsorganisatoriska forskningen, 

som de rådande klassifikationssystemen. Dessa system ger en låg grad av 

informationsåtervinning när det kommer till annat än ”hårda” fakta: 

 

While mathematics is among the most important borderline disciplines for computer 

science, the history and philosophy of science, providing more general knowledge, are 

among the most important borderline disciplines to LIS. Therefore, the focus of computer 

science and LIS on a given domain is very different from the starting point.7 

 

Det ultimata enligt författarna är att bygga ett system som stödjer olika perspektiv på 

kunskap. De refererar till vetenskapssociologen R.D. Whitley som menar att 

klassificering av de olika vetenskaperna bör baseras på grad av konsensus inom ett 

fält och att den enskilda forskaren bör ha en relativ frihet att välja problem: den 

strategiska och tekniska osäkerheten inom olika discipliner och det ömsesidiga 

                                                             
4 Hjørland & Albrechtsen, Toward a new horizon in information science., 410. 
5 Ibid., 408, 413. 
6 Ibid., 411, 413. 
7 Ibid., 415. 
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beroendet mellan olika discipliner.8 

 

En annan som forskat gällande kunskapsorganisatoriska problem av 

perspektivbaserad kunskap är som tidigare nämnt Jenny Samuelsson. I sin 

avhandling diskuterar hon den utbredda och relativt nedtystade föreställningen av 

s.k. kunskapsuniversalism, i specifik kontext till genusvetenskap och feminism. Hon 

talar också om hur universella katalogiserings- och indexeringssystem är uppbyggda 

genom att den som klassificerar eller indexerar analyserar vilket ämne ett dokument 

behandlar, inte dess perspektiv.9 Samuelsson finner i sin studie hur, 

genusvetenskapen specifikt, men också andra verk som utgår från olika perspektiv, 

inte indexeras konsekvent i SAO (Svenska ämnesord) eller klassificeras konsekvent i 

t. ex. DDK. Kombinationen av den premierade kunskapssynen som finns i systemet, 

tillsammans med okunskap i perspektivet hos den som indexerar, leder till låg 

återvinning och i värsta fall osynliggörande av berörd information. Det leder också till 

negativa och tidsödande metoder ur ett användarperspektiv.10 Samuelsson hänvisar 

bl.a. till Hjørlands behovsorienterade ämnesanalys. Samuelssons avhandling har 

inspirerat denna uppsats analytiskt i hög grad.  

 

Varför idé- och lärdomshistoria som exempel? 

Kort sagt kan man säga att idéhistoria är den tänkta, inte den levda, historien. Det är 

de - främst intellektuella (men detta är också omtvistat) - tankarna som influerat de 

handlingar som utförts genom tiderna. Sven-Eric Liedman menar att historien kan 

lära oss något om samhället idag och utveckla kunskapen med tiden. Han menar 

också att idéer som inte genomfördes eller föll i glömska inte är att förkasta. Det är 

därför också av vikt att studera grupper och idéer som inte var fruktbara på sin egen 

tid. Även politisk historia och vetenskapshistoria är viktiga element för att förstå 

samhället och utvecklingen. Men idéhistorien lär också vad mänskligt tänkande är, 

hur samma fenomen skiljer sig mellan olika kulturer och epoker, något som kan vara 

till hjälp för att analysera samhällsförändringar. Han säger att:   

 

Ute i världen finns ingen idé- och lärdomshistoria. Det finns history of science, 

Ideengeschichte, histoire des sciences, osv. Och ett otal ämnessvenner skriver sina egna 

                                                             
8 Hjørland & Albrechtsen, Toward a new horizon in information science., 419. 
9 Jenny Samuelsson, På väg från ingenstans: kritik och emancipation av kunskapsorganisation för feministisk forskning (Umeå, 2008), 60. 
10 Ibid., 213. 
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discipliners historia: fysikhistoria, språkforskningens historia, dogmernas  historia... Att hålla 

samman detta ämne är ohyggligt svårt.11 

 

Enligt Liedman så kan vi alltså plocka ut ett kärnfullt problem som inte bara berör 

ämnets identitet, utan också kunskapsorganisationen av det. Ämnet är svenskt, men 

kan förekomma under andra namn och former ute i världen. Med andra ord existerar 

det inom ett tvärvetenskapligt forskningsfält, världen över. Därför kräver det god 

förståelse av ämnet för att kunna hantera och ansvara över den information som 

produceras. En idéhistorisk text kan behandla allt ifrån biologi, kemi, filosofi, 

våldtäkter och medicin till specifika personer som t. ex. Newton eller Ellen Key. Men 

det handlar inte om ämnena i sig, d.v.s. dessa teman. De är inga anatomiska 

översikter, metodböcker för våldsutsatta eller praktiska handböcker utan behandlar 

de bakomliggande idéerna och förutsättningarna och behandlas av forskaren med 

generell kunskap av det ämne/tema som analyseras, inte en specifik. Dessutom 

belyser de olika perspektiv men ändå klassificeras de inte därefter utan tilldelas oftast 

kod eller signum efter behandlat ämne/tema. 

 

Ingemar Nilsson ger i sin bibliografi ”Idé- och lärdomshistoria i Sverige och dess 

doktorsavhandlingar” en tydlig bild av hur spritt ämnet är fördelat när det kommer 

till vilket ämne som stått i grund för den idéhistoriska forskningen. Nilsson har 

samlat samtliga 239 avhandlingar som publicerats från den första år 1942 fram till 

2013 och redovisat följande: Vilka som författat avhandlingarna, kön och a ̊lder, vid 

vilka universitet de lagts fram, vilka som var handledare och opponenter, vilka ämnen 

som behandlats samt vilket språk de skrivits på. Syftet med förteckningen är att 

påvisa ämnets bredd, utveckling och identitet.12   

 

Figuren nedan är tagen från Nilssons artikel och vi kan här få en enkel översikt över 

vilka ämnen/teman som behandlats i idé- och lärdomshistorisk forskning. Förutom 

de syften som Nilsson ville påvisa, blir det också enklare att förstå varför idé- och 

lärdomshistoria blir svårplacerat och utspritt i klassificeringssystem som kräver 

ämneskategorisering.   

                                                             
11 Andersson, Nils & Björck, Henrik (red.), Idéhistoria i tiden: perspektiv på ämnets identitet under sjuttiofem år, Brutus Östlings bokförlag 

Symposion, (Stockholm, 2008) 111 ff. 
12 Ingemar Nilsson, ”Idé- och la ̈rdomshistoria i Sverige och dess doktorsavhandlingar (med en bibliografi över avhandlingar i idé- 

och lärdomshistoria 1942–2013)”, Lychnos [Elektronisk resurs], 1993-2014, 127, 
http://www.vethist.idehist.uu.se/lychnos/articles/2014-191.pdf (hämtad 2016-01-02). 

http://www.vethist.idehist.uu.se/lychnos/articles/2014-191.pdf
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Figur 1: Idé- och lärdomshistorisk ämnesinriktning.13 

 

Detta manifesterar sig också när man tittar på idé-och lärdomshistoriska 

avhandlingar i SAB. I en magisteruppsats från Borås, skriven av Martin Alm och Jan 

Larsson, visar deras resultat att trots ämnets egna signum, Be, så klassificeras det 

inte där i första hand utan sprids lite överallt, något som diskuteras närmre längre 

fram i uppsatsen.14  

                                                             
13 Ingemar Nilsson, ”Idé- och la ̈rdomshistoria i Sverige och dess doktorsavhandlingar”, 129. 
14 Martin Alm & Jan Larsson, Den dolda disciplinen: en domänanalytisk ansats i relation till idé- och lärdomshistoria genom ämnesrepresentationen 

i LIBRIS : med bibliografi, Magisteruppsats, Högsk. i Borås, 2. 



 8 
 

METOD 

Den metod jag anammar i uppsatsen är kvalitativ och teoretisk. Jag har sökt upp de 

239 idéhistoriska avhandlingar som publicerats fram till 2013 och sett hur de 

klassificerats i DDK. Detta har jag gjort i databasen LIBRIS och övergått till Marc21-

formatet för att kunna se de specifika katalogiseringsposterna. Utifrån detta 

presenteras översiktliga diagram som kommenteras och analyseras. De jämförelser 

jag gjort mellan DDK och SAB har främst skett genom att använda mig av en 

magisteruppsats från Borås, skriven av Martin Alm och Jan Larsson. Uppsatsen 

undersöker hur det idé- och lärdomshistoriska ämnet representeras i SAB. Syftet med 

magisteruppsatsen är att, genom användandet av en domänanalytisk metod, jämföra 

det idéhistoriska ämnets egna framställning på respektive lärosätes webbsida, med 

representationen i SAB. Resultaten visar ingen särskild diskrepans gällande dessa två 

representationer. Det som dock blottas är hur representationen av idé- och 

lärdomshistoria som eget ämne inte har en särskild och tydlig plats i SAB, eftersom 

det sällan framgår vilken kontext avhandlingarna mynnar från, d.v.s. ur idéhistoriska 

perspektiv.15  

 

Jag har genom denna uppsats kunnat jämföra Alm och Larssons resultat med mitt 

eget, vilket varit väldigt hjälpsamt. Något att ha i beaktning är dock att mitt urval 

består av samtliga publicerade avhandlingar fram till 2013, medan Alm och Larssons 

undersökningar bygger på ett snävare urval. När Alm och Larsson skulle genomföra 

deras studie stötte de på stora problem, eftersom de inte kunde finna alla 

idéhistoriska avhandlingar på ett och samma ställe i LIBRIS. Pga. detta var de osäkra 

om de fått ett uttömmande resultat. De var tvungna att maila olika institutioner i 

landet för att be om listor. Pga. osäkerhet gällande ifall de lyckats samla hela listan av 

hittills publicerade idéhistoriska avhandlingar, samt tidsbrist, nöjde de sig med ett 

urval. Efter deras uppsats sammanställde dock Nilsson den kompletta listan av 

avhandlingar t.o.m. 2013, med medföljande analys. Detta har därför besparat mig 

massvis av tid och energi. 

 

Förutom detta har en intervju genomförts med Harriet Aagaard, ansvarig för svenska 

Deweys arbetsgrupp, samt Olof Osterman, också medverkande i samma arbetsgrupp. 

Intervjun används som en del av underlaget till slutdiskussionen. 

                                                             
15 Alm & Larsson, Den dolda disciplinen, 2. 
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Avgränsning 

För att avgränsa min studie har jag endast tittat på svenska idé- och 

lärdomshistoriska avhandlingar.  Jag har dessutom valt att se hur dessa avhandlingar 

främst klassificeras i DDK, av den enkla anledningen att landets bibliotek just nu 

genomgår en konvertering till det systemet. Av samtliga 103 universitets- och 

högskolebibliotek i Sverige har idag 66 st. konverterat till DDK, 22 st. använder 

fortfarande SAB och 15 st. annat system. Av samtliga 207 folkbibliotek använder 6 st. 

DDK och 201 st. SAB.16 Det skiljer sig alltså en hel del däremellan men eftersom det är 

forskning jag tittar på är DDK-systemet i förhållande till universitets- och 

forskningsbibliotek mest intressant för mig. Det gör det också intressant eftersom 

idé- och lärdomshistoria är svenskt och DDK amerikanskt. I SAB finns en särskild 

plats för idé- och lärdomshistoriska verk, i signumet Be, men inte i DDK. Men trots 

den givna platsen i SAB kan idé- och lärdomshistoriska skrifter hamna lite varstans, 

beroende på vem som klassificerar och vilken tidigare kunskap samt förståelse för 

perspektiv och olika discipliner, som den bibliotekarien innehar.17 Jag anser det dock 

extra intressant att se hur klassificering inom det idé- och lärdomshistoriska ämnet 

ter sig när det inte ens har en egen given plats. Huruvida detta ställer högre krav på 

bibliotekarier är något jag kommer diskutera i slutet av uppsatsen. 

 

 

  

                                                             
16 Kungliga biblioteket, Katalogisatörens verktygslåda: Dewey på svenska bibliotek (2014), 

http://www.kb.se/katalogisering/Klassifikation/DDK/Dewey-pa-bibliotek/ (hämtad 2015-12-22). 
17 Alm & Larsson, Den dolda disciplinen & Samuelsson, På väg från ingenstans, passim. 

http://www.kb.se/katalogisering/Klassifikation/DDK/Dewey-pa-bibliotek/


 10 
 

KLASSIFICERING I PRAKTIKEN 

Bibliotekariens grundläggande uppgift är att förvärva, samla, ordna och 

tillgängliggöra.18 För att uppnå detta och för att ge informationssökaren god 

informationsåtervinning beskriver bibliotekarien dokumenten efter utvalda regler, 

något som brukar kallas bibliografisk beskrivning. Detta återfinns i s.k. kataloger. 

Formen som den dokumenterade informationen presenteras genom kallas för poster. 

I posterna anges bl.a. klassificering och indexering av dokumenten, samt 

hyllplacering om det handlar om fysiska dokument.  

 

Syftet med indexering och klassificering är desamma -- att möjliggöra att 

dokumentets ämne återfinns av den som söker. Enligt Miriam Nauri och Magdalena 

Svanberg är det svårt att redogöra för en universell skillnad mellan indexering och 

klassificering men det finns några grundläggande punkter. Enligt författarna är ett 

klassifikationssystem i grunden uppbyggt efter principer som ska underlätta 

uppställning på hyllorna. Det är dessutom konstruerat efter ett tänkt 

”kunskapsuniversum”. Det utgår från discipliner och skapar en hierarki. Detta gör att 

en sökning kan ge många träffar och ge en generell överblick. Ett indexeringssystem 

är däremot, enligt författarna, just det där specifika som en användare vill åt när hen 

söker efter ett särskilt ändamål, eftersom det angriper innehållet i första hand istället 

för disciplin eller område.19  

 

Göran Berntsson menar att skillnaden mellan klassificering och indexering är att den 

första består av koder som förklarar dokumentets ämne och det går att läsa oavsett 

språkbruk. Indexering består av beskrivningar i klartext, och är därför bundna till 

språket.20 Den information som bibliotekarien beskriver om dokumentet när hen 

katalogiserar är först och främst uppenbar fakta, som titel, författare och upphov. 

Efter detta ska bibliotekarien beskriva ämnet/temat i boken. Detta benämns oftast i 

biblioteksvärlden med engelskspråkiga termen aboutness.21 Till viss del saknas klara 

riktlinjer gällande detta, vilket inte är särskilt märkligt eftersom det hela handlar om 

tolkning. Dock är det kutym att tänka sig att ett ämne ska representeras mer än 20% i 

                                                             
18 Göran Berntsson, Klassifikation enligt SAB-systemet: ett läromedel, 2., rev. uppl., Taranco, (Borås, 1997), 5. 
19 Miriam Nauri & Magdalena Svanberg, Svenska ämnesord: en introduktion, Kungl. biblioteket, Stockholm, 2004, 10-15. 
20 Berntsson, Klassifikation enligt SAB-systemet, 5 ff. 
21 Ibid., 5. 



 11 
 

ett dokument, för att det ska kunna indexeras.22 Att författaren och katalogisatören 

kan ha skilda uppfattningar om bokens handling och kärna är inte ovanligt och detta 

gör det problematiskt när just tvärvetenskapliga verk ska beskrivas, något jag 

kommer ge närmare exempel på längre fram. 

 

LIBRIS är de svenska bibliotekens gemensamma katalog. Den byggs upp gemensamt 

av landets bibliotek, men det är Kungliga biblioteket (KB) som ansvarar för drift och 

utveckling. Det finns idag närmare 7 miljoner titlar i databasen.23 Ca 400 svenska 

bibliotek registrerar sina bestånd i LIBRIS. Katalogiseringen sker oftast via Voyager, 

som är LIBRIS katalogsystem och alla nya och uppdaterade poster överförs till 

LIBRIS Webbsök en gång per dag.24 De flesta av de nya posterna registreras av 

katalogisatörer på KB, men när det gäller t ex. avhandlingar så registreras de av 

forskningsbiblioteket på den disputerades lärosäte. 

För att kunna analysera DDK och jämföra det med SAB så kräver det en förståelse av 

dess uppbyggnad och struktur. Jag har valt att ge en lite djupare inblick i DDK än 

SAB av den enkla anledningen att det är det rådande och implementerade systemet 

och det är utifrån denna som ämnet klassificeras mest i framtiden. 

 

SAB – Sveriges Allmänna Biblioteksförening 

SAB-systemet är ett svenskt klassifikationssystem som likt DDK bygger på universella 

strukturer - ett s.k. universalsystem. Motsatsen till universalsystem är ämnessystem, 

t. ex.  Medical Subject Headings (MeSH). År 1921 utkom första upplagan av 

”Klassifikationssystem för svenska bibliotek”. Detta efter att dåvarande, samt 

nuvarande huvudman (SAB), hade drivit arbetet sedan 1917. Det implementerades 

direkt i nationalbibliografin och sedan med rask takt till både folk- och skolbibliotek. 

1943 och 1950 utgavs nya upplagor, men några större förändringar genomfördes inte 

förrän med den fjärde upplagan 1956, ungefär samtidigt som forskningsbiblioteken 

införde SAB. Upplaga nummer fem utkom sedan år 1963, innehållande små 

förändringar och trycktes sedan två gånger till, sista gången 1972. Vid 1980-talets 

början utvecklades en debatt gällande SAB och dess framtida roll. Till slut trycktes 

                                                             
22 Nauri & Svanberg, Svenska ämnesord, 28. 
23 LIBRIS, Om LIBRIS, Kungliga biblioteket, 

http://librishelp.libris.kb.se/help/about_libris_swe.jsp?redirected=true&pref_is_set=false&textsize=&contrast=&language=se 
(hämtad 2015-12-11). 

24 Christer Larsson, LIBRIS katalogisering, Kungliga biblioteket, 2015, http://www.kb.se/libris/katalogisering/ (hämtad 2015-12-
11). 

http://librishelp.libris.kb.se/help/about_libris_swe.jsp?redirected=true&pref_is_set=false&textsize=&contrast=&language=se
http://www.kb.se/libris/katalogisering/
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den sjätte upplagan 1984, med omfattande revideringar.25 1997 utkom ytterligare en 

upplaga och 2006 utkom den senaste och åttonde upplagan som föregicks av 

förarbeten sedan 2002. 

Tanken med universalsystemen är att dessa ändras i takt med att omvärlden 

förändras. Målet har varit att uppdatera nya upplagor av SAB ca. vart tionde år.  

Ändringar kan föreslås av alla men sker för det mesta av katalogavdelningar på 

biblioteken. Förslagen granskas och bearbetas av expertgruppen ”Svensk 

Biblioteksförenings kommitté för klassifikationssystem för svenska bibliotek” 

(tidigare SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation).26 Efter arbetet med 

konverteringen till Dewey så uppdateras och underhålls SAB mindre konsekvent och 

inte lika omfattande. 

SAB-systemet besta ̊r av 25 huvudavdelningar. Varje kod, som fungerar likt en 

hierarkisk trädstruktur, kallas signum. Signumet börjar med en versal och följs av 

gemener. Huvudavdelningarna ser idag ut såsom följande27: 

 

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 

                                                             
25 Berntsson, Klassifikation enligt SAB-systemet, 2 ff. 
26 Ibid. 
27 Elisabet Viktorsson (red.), Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 8., omarb. uppl., Btj förlag, (Lund, 2006), 20. 
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L – Biografi med genealogi 

M – Etnografi, socialantropologi och etnologi 

N – Geografi och lokalhistoria 

O – Samhälls- och rättsvetenskap 

P – Teknik, industri och kommunikationer 

Q – Ekonomi och näringsväsen 

R – Idrott, lek och spel 

S – Militärväsen 

T – Matematik 

U – Naturvetenskap 

V – Medicin 

X – Musikalier 

Y – Musikinspelningar 

Ä – Tidningar 

 

DDK - Dewey decimal klassifikation 

Enligt Lois Mai Chan och Joan S. Mitchell är DDK:s klassifikationssystem ”i grunden 

en nummerbyggande maskin som i ett steg skapar både en intellektuell ordning och 

en fysisk plats.”28 Systemet, som uppfanns år 1873 och implementerades första 

gången i USA 1876, härstammar från amerikanen Melvil Dewey (1851-1931). P.g.a. 

detta och även andra innovationer, brukar han betraktas som den moderna 

biblioteksvetenskapens fader. Idéerna föddes i.o.m. hans anställning som 

biblioteksassistent på Amherst College i Amherst, Massachussets. Pa ̊ den tiden 

katalogiserades och klassificerades böckerna efter kategori, i den ordning de köptes 

in till biblioteket. Sa ̊ fort en kategori vuxit ur sitt utrymme var man tvungen att göra 

om arbetet på nytt. Detta tog självklart mycket tid och efter att ha besökt över 50 

                                                             
28 Lois Mai Chan & Joan S. Mitchell., Dewey decimalklassifikation: principer och tillämpning, Kungliga biblioteket, (Stockholm, 2010), 25. 
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bibliotek drevs Dewey av att effektivisera biblioteken genom att skapa ett hållbart och 

universellt system, som inte var beroende av varken rum eller tid.29 

Dewey tänkte sig att svaret på detta problem istället var att klassificera efter 

böckernas intellektuella innehåll, eftersom bokens rumslighet kunde förändras, men 

aldrig dess innehåll. Genom att använda sig av arabiska siffror och decimaltal tänkte 

han också att systemet lätt kunde växa, utan problem för klassifikationen.  

 

Han delade in kunskapsvärlden i fyra riken: det allmänna riket, förnuftets rike, 

fantasins rike (litteraturen) och minnets rike.30 Utifrån detta gjorde han sedan 

ytterligare en indelning, d.v.s. den indelning som skulle komma att bilda själva 

huvudklasserna i systemet: 0. Allmänna verk, 1. Filosofi, 2. Teologi, 3. Sociologi, 4. 

Filologi, 5. Naturvetenskap, 6. Praktiska vetenskaper, 7. Konst, 8. Litteratur, 9. 

Historia. Dessa tio huvudklasser hade i sin tur tio divisioner och varje division hade 

tio sektioner osv., tills det nåddes en punkt då ämnet blev så pass specifikt att Dewey 

tänkte sig att inga böcker skulle skrivas om just det.31 Det är dock den andra upplagan 

av systemet från år 1885 som anses vara den viktigaste, eftersom det var den som 

medförde stora revideringar och utvidgningar och användes under 65 år. Dessutom 

var det då man tog beslutet att implementera systemet universellt, år 1905 översattes 

den för första gången på franska. Idag är Dewey decimalklassifikation ett av världens 

mest använda system och är översatt till ca 30 språk. 

 

Chan och Mitchell menar att det finns två aspekter på arbetet med ett 

klassifikationssystem: 1. Ge rätt nummer vid klassificeringen och 2. Se till att numret 

återspeglar dagens kunskapsläge. De menar att det första är att ”använda” systemet 

och det andra är att ”utveckla” det. Denna utveckling sker genom att ständigt revidera 

och komma med bättre upplagor, härstammat från en demokratisk och systematisk 

process. Vi är nu framme vid den 22:a upplagan, som lanserades år 2003, och detta 

är den första upplagan som helt producerats i webbmiljö.32 Uppdateringar sker nu 

ständigt mellan upplagorna i WebDewey och Abridged WebDewey. De mest 

intressanta och relevanta ändringarna publiceras och diskuteras också på en särskild 

webbsida. 

                                                             
29 Chan & Mitchell, Dewey decimalklassifikation, 18. 
30 Ibid., 24. 
31 Ibid., 19. 
32 Ibid., 21. 
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Det finns tre grundprinciper inom systemet, som varit tydliga redan från start: 1. 

Systemet delas upp efter disciplin (forskningsområden), 2. Det har en strukturell 

hierarki (från det generella till det specifika och från disciplin till ämne), 3. Det har 

också en hierarki inom notationen (bredare ämnen har färre siffror än smalare 

ämnen).33 Deweys decimalklassifikation är som sagt byggt på decimaler och startar på 

noll. Den första siffran står för en huvudklass. Man tänker själv in ett osynligt 

kommatecken innan första siffran och kan därför bygga på nummerraden utan 

problem. Inget nummer har färre än tre siffror. Man bygger vidare från huvudklass 

till ämne och sedan ännu mer specifikt vid behov. Vid allmänna verk som endast 

klassificeras efter första siffran sätter man nollor efter eller innan, så det ändå blir tre 

siffror. Vid fler än tre siffror sätter man alltid en punkt efter denna och detta har 

enbart att göra med den psykologiska aspekten hos människan, då det kommer till att 

memorera och avläsa en sifferrad: det blir mer överskådligt och enkelt om det sätts 

en punkt efter tre siffror. Punkten har alltså egentligen inget värde i sig. Hierarkin 

sker inom en siffra och inte siffrorna emellan, 000-900 är likvärdigt rent hierarkiskt. 

Ett nummer ska aldrig sluta med siffran noll eftersom nollan saknar värde.34 Dagens 

DDK-schematiska översikt ser idag ut som följande:  

 

000. Datavetenskap, information och allmänna verk  

100. Filosofi & psykologi 

200. Religion 

300. Samhällsvetenskaper 

400. Språk 

500. Naturvetenskap  

600. Teknik 

700. Konst & Fritid 

800. Litteratur 

                                                             
33 Chan & Mitchell. Dewey decimalklassifikation, 25. 
34 Ibid., 25 ff. 



 16 
 

900. Historia & Geografi 

 

Systemet utvecklas och underhålls av den nationalbibliografiska instansen, Library of 

Congress. DDK har en redaktion som är placerad inom Decimal Classification 

Division på Library of Congress, där över 110 000 katalogposter per år förses med 

DDK-nummer. Detta regleras av anställda klassifikationsspecialister. Redaktörerna 

är de som föreslår ändringar eller tillägg i systemet, som de sedan skickar till 

redaktionskommittén (Decimal Classification Editorial Policy Committe, EPC) som i 

sin tur granskar och kommer med rekommendationer. Det är alltså EPC som är 

högsta instansen gällande DDK och den styrelsen, som är internationell, består av tio 

personer med blandad bakgrund inom biblioteksvärlden.35 

 

  

                                                             
35 Kungliga biblioteket, Översikt över DDK: Dewey decimalklassifikation, Kungliga biblioteket, 2010, 

http://www.kb.se/Dokument/Bibliotek/klassifikation/översikt%20MS_100614.pdf  (hämtad 2016-01-03), 3. 

http://www.kb.se/Dokument/Bibliotek/klassifikation/översikt%20MS_100614.pdf
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ÖVERGÅNGEN MELLAN SAB OCH DEWEY 

För att förstå den övergång som gjordes inom nationalbiografin från SAB till Dewey 

kommer jag göra en översiktlig historisk genomgång av processen.  

Det hela tog avstamp i möten och utredningar kring den tekniska utvecklingen i 

samhället och dess konsekvenser för biblioteket. Under 2004 och 2005 togs så 

flertalet initiativ gällande en effektivisering av katalogiseringen på 

forskningsbiblioteken i landet. I november 2004 sammanträdde BIBSAM-rådet36 och 

underrättade att de skulle införa en utredning gällande hur den tekniska utvecklingen 

påverkat, eller kommer att påverka, katalogiseringen i synnerhet ur ett 

rationaliseringsperspektiv. Året efter detta skickades en skrivelse in av nio st. 

överbibliotekarier från diverse universitets- och högskolebibliotek, där man föreslog 

en utredning kring bl.a. arbetssätt och styrformer. Man lämnade dessutom in en 

ansökan om projektbidrag till BIBSAM.37  

 

I december 2005 kom så projektplanen ”Katalogiseringsutredning avseende 

förhållandena vid svenska forskningsbibliotek”, där det övergripande syftet var att 

”åstadkomma en effektivisering av katalogiseringen inom Librisbiblioteken samt  en 

tydlig struktur för kommunikation och beslut i gemensamma fra ̊gor.”38 Fokus skulle 

ligga på de registrerade LIBRIS-biblioteken. Utredningen förutsågs med tre 

delstudier som presenterades som följande: 

 

1. Kvantitativa uppgifter och analys av postflödet inom Librisbiblioteken, ba ̊de 

avseende varifra ̊n poster hämtas och tekniken för postimport. 

2. En studie över beslutsstrukturer som avser katalogiseringen inom 

Librisbiblioteken. 

3. En förstudie över vad en överga ̊ng till Dewey Decimal Classification skulle kräva.39 

                                                             
36BIBSAM är en instans inom KB som beslutar gällande licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser på svenska 

universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstituts. http://www.kb.se/bibliotek/centrala-avtal/ (hämtad 2016-
01-03). 

37 Projektplan: Katalogiseringsutredning, Katalogiseringsutredning avseende fo ̈rhållandena vid svenska forskningsbibliotek, Kungliga 
biblioteket (2005), http://www.kb.se/Dokument/Om/projekt/avslutade/katalogutredning/projektplan.pdf , (hämtad 2016-01-
16), 1. 

38 Ibid. 
39 Ibid., 2. 

http://www.kb.se/bibliotek/centrala-avtal/
http://www.kb.se/Dokument/Om/projekt/avslutade/katalogutredning/projektplan.pdf
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En styrgrupp som sammanställdes av riksbibliotekarien tillsattes. Denna bestod av 

representanter för KB och för universitetsbiblioteken. Som referensgrupp fungerade 

Librisbibliotekens katalogråd, utökat med LIBRIS ledningsgrupp. För delstudie 3 

tillsattes Magdalena Svanberg som utredare. Hela utredningen genomfördes under år 

2006 och det är den tredje delstudien som är mest intressant för denna uppsats.  

 

I studien kom man fram till att en övergång till DDK bör genomföras. De drivande 

faktorerna till detta var framförallt att rationalisera, internationalisera samt 

kvalitetshöja. Rationaliseringen man syftade på byggde mycket på att slippa 

dubbelklassificera utländska verk, som utgör en stor del av samlingarna. Ca. 80% av 

forskningsbibliotekens utländska förvärv uppgavs inneha DDK-koder och därför 

skulle mycket tid sparas gällande framtida klassificering om de befintliga gick att 

använda direkt. En övergång till Dewey skulle också göra Sverige mer internationellt 

där utländsk litteratur lättare skulle nå Sverige, men också tvärtom.40 Landet skulle 

bli mer modernt och rätt i tiden. Eftersom DDK är världens största system, som 

uppdateras ofta och har särskilda anställda som arbetar med det, skulle det också 

spara tid och höja kvalitén. Dessutom skulle det tekniska samarbetet tänkas öka vid 

en svensk övergång till Dewey.41 

 

Tidigare hade det funnits en konverteringstabell mellan SAB och Dewey och det var 

genom den man tänkte sig att översättningen skulle ske. Dock ansåg man att den 

skulle behöva uppdateras och utökas nämnvärt. Man såg också problemet med att 

hålla fast vid SAB:s struktur vid en sån konvertering, vilket skulle kunna medföra att 

man missar bättre klassificeringar som finns att tillgå i DDK. Därför var 

rekommendationen i det läget att endast använda konverteringstabellen i ett 

övergångsskede.42 

 

2008 beslutade så KB att lämna SAB efter 90 år och övergå till DDK. Konverteringen 

skedde genom projektet som pågick mellan 2009-05-01 till 2011-12-31. Svenska 

WebDewey lanserades 2011-01-17. En slutrapport för projektet tillkom 2013. Enkäter 

hade skickats ut till 12 medverkande bibliotek och förväntningar och måluppfyllelse 

                                                             
40 Magdalena Svanberg, Slutrapport: Deweyprojektet, Kungliga biblioteket, 2013,  

http://www.kb.se/Dokument/Deweyprojektet%20slutrapport%2020130614.pdf  (hämtad 2016-01-03), 18. 
41 Ibid., 14. 
42 Ibid., 31. 

http://www.kb.se/Dokument/Deweyprojektet%20slutrapport%2020130614.pdf
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jämfördes därefter.43   

 

Som måluppfyllelse kunde man då se att ambitionen att använda redan befintliga 

DDK-koder i utländska katalogposter blivit möjligt. Man såg det också som möjligt 

att klassificera material som saknar DDK-kod tidseffektivt och med tillräckligt hög 

kvalitet. Detta trots att biblioteken rapporterat att det tog längre tid med DDK än 

SAB. Man menade dock att eftersom KB klassificerar det mesta som saknar en DDK-

kod, försvinner en stor del av arbetet med klassificeringen på biblioteken och slår 

man då samman den extra tid det tar att klassificera i DDK med den faktorn, så är det 

hela ändå mycket mer tidseffektivt.44 Man ansåg också att målet var uppfyllt gällande 

att hitta SAB- och DDK-klassificerat material i en och samma sökning men det var 

endast delvis uppfyllt att förbättra nyttan av klassifikationen för bibliotekets 

användare men eftersom behovskartläggning gick utanför projektets ramar kunde 

man inte jobba mer med det. Effektmålet att skapa förutsättningar för 

hylluppställning som inte innebar total omflyttning och ommärkning av böcker 

ansågs delvis uppfyllt. Många bibliotek såg dock en total omflyttning som bästa 

lösning. 

 

Vidare redovisades produktmålen. Man hade i utredningarna kommit fram till att en 

svensk översättning av DDK var nödvändig för att kunna uppnå bästa möjliga 

resultat. Dock skulle en heltäckande översättning vara alldeles för omfattande och 

tidskrävande, så man beslutade sig för att översätta delvis, så som andra länder också 

gjort, med goda resultat. Vid slutrapportens datering hade 40% av den engelska 

utgåvan översatts. Översättningen utgick efter en s.k. blandad modell, som det 

svenska Deweyprojektet föreslagit och Deweyredaktionen godkänt som positivt. 

Detta innebar att en del klasser översattes till svenska medan andra fick kvarstå på 

engelska. Alla klasser i DDK som hade en motsvarighet i SAB enligt 

konverteringstabellen översattes. Alla överordnade klasser till en översatt klass 

översattes också. Dessutom översattes alla klasser i den förkortade utgåvan av DDK.45 

 

Dock uppstod mycket problem under tiden som man inte hade räknat med. Dels var 

                                                             
43 Magdalena Svanberg, Slutrapport: Deweyprojektet, 

http://www.kb.se/Dokument/Deweyprojektet%20slutrapport%2020130614.pdf, 2. 
44 Ibid., 5. 
45 Ibid., 7. 

http://www.kb.se/Dokument/Deweyprojektet%20slutrapport%2020130614.pdf
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en del engelska termer svårförstådda, men största bristen låg i att de oöversatta 

ämnena saknade indexingångar, något som också påverkade sökning i WebDewey 

Sök- verktyget för den publika ämnessökningen.46 Dessutom fann man problem i 

konverteringstabellen gällande avsaknad av termer. De ämnen som saknade SAB-kod 

blev inte översatta, även om de var vanliga, medan ovanliga ämnen kunde vara 

väldigt utbyggda. Det hela kunde leda till att det blev väldigt specifikt eller väldigt 

generellt. Många bibliotek menade också att de hade problem med svenska 

WebDewey, pga. avsaknad av svenska termer. Skulle tidsåtgången för 

klassifikationsarbetet inte förbättras, och skulle användare ha svårt att finna det de 

sökte, ansåg man ett övervägande av en fullständig översättning.47 

 

Man hade i utredningen sett behovet av en uppdatering av konverteringstabellen, 

något man nu i slutrapporten ansåg vara ett uppfyllt mål. Arbetet tog längre tid än 

väntat, mest för att projektledaren som hade översyn, hade andra arbetsuppgifter 

som behövde prioriteras. Det blev mer krävande och tog längre tid att lansera 

tabellen, eftersom man inte insåg innan hur pass central och efterfrågad den skulle 

bli på biblioteken. Översynen gjordes i samarbete med Svensk biblioteksförenings 

kommitté för klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet) och 

Musikgruppen som såg över musikavdelningarna. Befintliga mappningar reviderades 

eller togs bort och nya lades till. Sedan kodades mappningarna för att ange relationen 

mellan koderna. Vid kodningen användes standarden Simple Knowledge 

Organisation Scheme (SKOS). När en kod haft fler koder i ett av systemen än det 

andra så valdes en kod ut som huvudsaklig. Uppdateringar i mappningarna sker 

kontinuerligt. Man såg dock stora problem och missnöjen från biblioteken gällande 

konverteringen. Det som fungerade sämst enligt de flesta bibliotek var just denna 

tabell. Den ansågs vara för trubbig och sakna många koder. I slutrapporten 

kommenterade man kritiken och menade att missnöjet bl.a. grundades på den 

komplexitet det innebär att mappa samman två olika system, men också pga. 

orealistiska förväntningar ute på biblioteken.48  

 

I projektet ingick också att mappa Svenska ämnesord mot DDK-koder, till fördel för 

                                                             
46 Magdalena Svanberg, Slutrapport: Deweyprojektet, 

http://www.kb.se/Dokument/Deweyprojektet%20slutrapport%2020130614.pdf, 8. 
47 Ibid., 8. 
48 Ibid., 9. 

http://www.kb.se/Dokument/Deweyprojektet%20slutrapport%2020130614.pdf
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bibliotekariers klassifikation men även användares ämnessökningar. Ca 7000 

ämnesord mappades mot DDK, något som fortsätter kontinuerligt även efter 

projektets slut 2011. Man använde sig dels av ämnesord som var mappade mot SAB 

avdelningsvis och dels av People, places and things - a list of popular Library of 

Congress Subject Headings with Dewey Numbers, utgiven 2001 av OCLC. 

 

Man hade också med i projektmålet att underlätta med verktyg för sökning. SAB- och 

DDK-klassificerat material skulle gå att sökas på tillsammans, för användare utan 

kunskaper i DDK. Detta tänkte man skulle uppfyllas genom att hämta DDK-koder 

från andra databaser och lägga till i katalogposterna i LIBRIS, använda 

konverteringstabellen och föra in Deweykod i katalogposter med DDK-fält, samt ta 

fram ett samsökningsverktyg för DDK och SAB som baserats på 

konverteringstabellen. Man tänkte sig också att det i samråd med Deweyprojektet 

skulle ske en översyn över ämnessökning i LIBRIS för att se vilken roll klassifikation 

och DDK spelar, något som aldrig blev av pga. att andra prioriteringar vägde tyngre. 

 

Däremot togs det fram ett samsökningsverktyg av den externa aktören Pansoft, i 

samarbete med Deweyredaktionen samt de norska och tyska nationalbiblioteken. 

Detta tillgängliggjordes i april 2012. En maskingenerering av koder sattes sedan i 

drift i september 2011. Detta skedde genom att Deweykoder infördes på katalogposter 

i LIBRIS utifrån konverteringstabellen och SAB-koder på de poster som endast hade 

en DDK-kod.49 Projektet hade även utbildningsmål som man ansåg vara uppfyllda. 

Under projekttiden hölls 13 veckokurser samt fem endagsintroduktioner, vilka inte 

ingick i en veckokurs. De kortare utbildningarna gavs till alla anställda som möter 

biblioteksanvändare och de längre gavs till katalogisatörer som förväntades skapa 

Deweykoder på egen hand. Sammanlagt deltog drygt 800 personer i 

endagsintroduktionerna och ca 200 i veckokurserna. Utbildningarna togs emot 

övervägande positivt, med mest klagomål av deltagarna på endagsintroduktionerna, 

något man tänkte sig kunde ha att göra med att det var första dagen och att alla har 

olika förkunskap och behov. I rapporten framhåller man också svårigheten med att 

hålla i kurser inom något man inte själv har erfarenhet av ännu. Som fortsatt 

utbildning skapades dock webbinarier, Deweybloggen och andra virtuella redskap, 

                                                             
49 Magdalena Svanberg, Slutrapport: Deweyprojektet, 

http://www.kb.se/Dokument/Deweyprojektet%20slutrapport%2020130614.pdf, 10-11. 

http://www.kb.se/Dokument/Deweyprojektet%20slutrapport%2020130614.pdf
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som Katalogisatörens verktygslåda. Detta uppskattades av biblioteken och arbetet 

med detta har fortsatt efter projektets slut.50 

 

Sist av allt går man igenom syftena med övergången: internationalisering, 

rationalisering och kvalitetshöjning-  och ifall dessa blivit uppfyllda. Gällande 

internationaliseringen ansåg man det lyckat. Man ansåg sig vara en del i ett 

internationellt sammanhang gällande klassifikation. Man samarbetar med EDUG 

(European DDC Users Group) och framhåller att man kunnat ge förslag med 

förändringar som förbättrat DDK utifrån europeiska förhållanden. Man framhåller 

också vinsten med att nu kunna använda sig av klassifikationskoder som finns 

världen över. Dock fungerade inte tanken man hade innan, på att svenska poster 

skulle kunna användas i andra länder och med det göra svensk litteratur mer synlig 

och tillgänglig. Detta pga. att man inte kunnat ingå avtal med OCLC (Online 

Computer Library Center) som tillhandahåller den världsomspännande 

bibliotekskatalogen WorldCat. 

 

Den rationalisering man hade hoppats på ansågs delvis uppfylld. Även här 

försvårades detta arbete med att konvertera redan befintliga Deweykoder, p.g.a. 

avsaknad av WorldCat. Dock framhöll man att istället få tillgång till de posterna 

genom Metaproxy, en samsökningsingång som nås via katalogiseringsklientens 

gränssnitt. 

 

Gällande kvalitetshöjningen ansåg man det vara möjligen uppfyllt. Detta för att det i 

ett inledande skede tillkommer stor felmarginal när bibliotekarier klassificerar i 

Dewey. Dock ser man fördelarna i att DDK har en tydligare och mer konsekvent 

struktur som med tiden kommer att förfina och förbättra klassificeringsarbetet och 

leda till högre kvalitet. Avslutningsvis framhåller man att det varit ett framgångsrikt 

projekt för biblioteksvärlden.51 

 

                                                             
50Magdalena Svanberg, Slutrapport: Deweyprojektet, 

http://www.kb.se/Dokument/Deweyprojektet%20slutrapport%2020130614.pdf, 12. 
51 Ibid., 13-14. 

http://www.kb.se/Dokument/Deweyprojektet%20slutrapport%2020130614.pdf
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RESULTAT & ANALYS 

Det finns 239 publicerade idéhistoriska avhandlingar fram till år 2013. Genom att 

söka fram varje avhandling i LIBRIS och sedan övergå i Marc-formatet, kunde jag se 

DDK-koderna och samla in dem en efter en. Snabbt upptäckte jag problem. Det fanns 

inte bara en kod i 082-fältet som det sig bör, utan ibland flera, separerade med 

mellanslag. Lägg därtill flera koder i 083. Vissa koder bestod av en enda siffra, vilket 

inte existerar i DDK. Efter närmre undersökning förstod jag att de flesta av dessa var 

resultatet av maskingenereringen och bevis på delvis misslyckad konvertering. De 

ensamma siffrorna och ofullständiga koderna kasserade jag eftersom de ändå inte är 

sökbara. Efter att jag fått ihop samtliga användbara koder grupperade jag upp dem i 

huvudklass 000-900.  

Jag har valt att dela upp mitt eget urval i två diagram. I det första ser vi den 

fullständiga bilden av hur det idéhistoriska ämnet sprider sig i DDK. Jag har valt att 

inte gå djupare ner i hierarkin eftersom jag i sådana fall skulle behövt analysera varje 

avhandling enskilt och se ifall den nuvarande tilldelade koden känns relevant. 

Eftersom de flesta koderna innan 2011 är skapade av maskingenereringen så säger 

det inte heller mycket ur ett kunskapsorganisatoriskt perspektiv - det är inte en 

bibliotekarie som klassificerat. Däremot säger det något om den virtuella 

kunskapssynen, förtroendet till att en maskin kan göra två system kompatibla, 

system som är uppbyggda av mänskligt intellekt. 
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Jämförelse av SAB och DDK 

 

 

Avhandlingar totalt: 239 

Antal DDK-klassificeringar: 350 

000                   38 (10,9%) 

100   52 (14,8%) 

200 16 (4,6%) 

300    90 (25,7%) 

400 6  (1,7%) 

500    38 (10,9%) 

600    40 (11,4%) 

700  11 (3,1%) 

800   10 (2,9%) 

900   49 (14%) 
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Som vi kan se är de tre största huvudklasserna 300 Samhällsvetenskaper med 90 st. 

avhandlingar (25,7%), 100 Filosofi & Psykologi med 52 st. avhandlingar (14,8%),  

samt 900 Historia & geografi som utgörs av 49 st. avhandlingar (14%).  

 

Blickar vi till Alm och Larssons resultat i diagrammet nedan, kan vi finna att den 

enskilt största avdelningen var D Filosofi och psykologi med 42 stycken avhandlingar 

(20% av det totala urvalet). Därefter följde B Allmänt och blandat, med 31st. (15%). 

Den tredje största avdelningen var O Samhälls- och rättsvetenskap och bestod av 27 

st. avhandlingar (ca. 13%). 52 

Ser vi till hur den övergripande idé- och lärdomshistoriska representationen såg ut i 

SAB, utifrån Alm och Larssons undersökning, så skiljer det sig en del. Om detta har 

att göra med att de använde sig av ett urval medan jag använde mig av helheten, eller 

att SAB och DDK har olika huvudklasser och därför hamnar under olika 

huvudrubriker, är något att ha i åtanke. Rent procentuellt så är spridningen mellan 

huvudklasserna liknande mellan de båda systemen. 

 

Det man dessutom bör ha i åtanke är att många avhandlingar hade tilldelats flertalet 

Deweykoder genom maskingenereringen. På 239 avhandlingar fanns det 350 

Deweykoder. En del hade fler än en kod i 082-fältet, trots att det bara ska existera en 

där och vissa av dessa är inte sökbara. Dessutom hade det lagts till koder i 083-fältet, 

det fält en bibliotekarie kan göra tilläggskoder i ifall den huvudsakliga inte känns 

tillräcklig. Men tanken är att det helst ska existera en enda Deweykod per dokument, 

om möjligt.  

                                                             
52 Alm & Larsson, Den dolda disciplinen, 55. 
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Jämförelse av SAB och DDK efter 2011 

De avhandlingar som är publicerade efter 2011 är  klassificerade i DDK av 

bibliotekarier och det är därför intressant att se till utfallet av dessa. Vi kan i 

diagrammet nedan se att spridningen inte skiljer sig nämnvärt från det totala 

(diagram 1, s. 24). De hamnar lite överallt, med några mer representerade 

huvudklasser. De tre största huvudklasserna är 300 Samhällsvetenskaper (6 st.), 

Filosofi & psykologi (3 st.) och 600 Teknik (3 st.). Det är alltså bara en huvudgrupp 

som bytts ut bland de tre största om vi ser till helheten, från 900 Historia & Geografi, 

till 600 Teknik. Vilka huvudklasser de hamnar under kan dock ha att göra med vilka 

ämnen/teman man valt att skriva om över tid och jag finner det därför utanför min 

avgränsning att gå djupare in i klasserna. Det intressanta här är att se ifall det funnits 

en konsekvens för ämnets klassifikation och vilken spridning det får. För den 

intresserade finns dock alla fullständiga koder per avhandling att tillgå i Bilaga 2.  

 

Avhandlingar totalt: 17 

Maskingenererade i DDK: 0 

Maskingenererade i SAB: 10 (SAB-kod saknas i en av posterna)  

  

Men för att göra en mer ingående jämförelse med förhoppningen att närma mig 

frågeställningen gällande ifall det idé- och lärdomshistoriska ämnet representeras 

bättre i DDK än SAB, har jag valt att analysera ett urval. Av de 17 avhandlingar som 

publicerats efter 2011 är det 6 st. som är icke-maskinellt klassificerade i SAB. 

Samtliga 17 st. är manuellt klassificerade i DDK. Nedan följer en jämförelse av de 6 st. 

poster som klassificerats av bibliotekarier i både SAB och DDK. Formen på mitt 
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upplägg är inspirerat av Alm och Larssons magisteruppsats.53 Jag har valt att 

kommentera posterna, men en mer övergripande analys följer i slutet av detta kapitel 

samt i diskussionskapitlet. Jag har försökt ge en översiktlig bild av kodernas 

betydelse. När man bygger en kod i DDK hänvisas man ibland till tabeller, dessa 

betecknas med T och sedan en siffra. DDK-koderna har jag kontrollerat genom att 

logga in på WebDewey. SAB-koderna har jag kunnat kontrollera genom ämnesträdet 

på LIBRIS webbsida.54 Jag har dessutom fått koderna kontrollerade av Niklas 

Åkerlund, bibliotekarie vid Umeå universitetsbibliotek. 

 

1. Jan O. Berg. På spaning efter en svensk modell. Idéer och vägval i 

arbetsgivarpolitiken 1897–1909. 

 

DDK: 331.09485 

331 = Arbetsmarknadsekonomi 

09 = Historia, geografisk aspekt, biografi (från T1) 

485 = Sverige  (från T2) 

 

SAB: Ohah-c:k 

Den fullständiga koden står för arbets- och arbetsmarknadshistoria i Sverige. 

Den hittar man genom följande ingång: Samhälls- och rättsvetenskap > 

Sociala frågor och socialpolitik > Arbete och arbetsmarknad > Särskilda länder 

och områden > Sverige 

 

Kommentar: Här uttrycks liknande aspekter i båda systemen. Ingen 

idéhistorisk aspekt uttrycks. 

 

2. Jenny Ingemarsdotter. Ramism, rhetoric and reform. An intellectual 

biography of Johan Skytte (1577–1645). 

 

DDK: 378.485092  

378 = Högre utbildning (tertiär utbildning) 

485 = Sverige (från T2)  

                                                             
53 Alm & Larsson, Den dolda disciplinen, 44-53. 
54 LIBRIS, Kungliga biblioteket, https://libris.kb.se/subjecttree.jsp (hämtad 2016-01-04). 

https://libris.kb.se/subjecttree.jsp
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092 = Biografi (från T 1) 

 

SAB: Lz Skytte, Johan 

Kommentar: Lz = särskilda personer. 

 

Kommentar: Här kan vi se att DDK-koden uttrycker att det är en biografi som 

handlar om högre utbildning i Sverige. SAB-koden uttrycker endast att det är 

en särskild person. Ingen idéhistorisk aspekt uttrycks. 

 

3. Jenny-Leontine Olsson. Kön i förändring. Den svenska könsrollsforskningen 

1959–1979. 

 

DDK: 305.30720485 

300= Samhällsvetenskaper, sociologi & anntropologi 

305 = Grupper 

305.3 = Personer utifrån genus eller kön 

072 = Forskning (från T2)  

0485 = Sverige 

 

SAB: Ohj 

Ohj = genusfrågor 

 

Kommentar: DDK-koden uttrycker att det handlar om genusforskning i 

Sverige. SAB-koden uttrycker att det handlar om genusfrågor. Ingen historisk- 

eller idéhistorisk aspekt uttrycks i någon av koderna. 

 

4. Maria Björk. Problemet utan namn? : neuroser, stress och kön i Sverige från 

1950 till 1980 

 

DDK: 616.852009485053 

616.852 = Neuroser 

009 = Historia, geografisk aspekt, biografi (från T1) 
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485 = Sverige 

053 = Allmänna seriella resurser på övriga germanska språk 

 

SAB: V:kc.5 

V = Medicin. Lägger man till :k blir det Medicinhistoria 

kc = Sverige  

.5 = 1900-talet. 

 

Kommentar: DDK-koden uttrycker att det handlar om neuroser ur ett 

historiskt perspektiv, i Sverige. Dessutom uttrycks allmänna seriella resurser 

på germanska språk. Här bör tilläggas att jag med hjälp av Niklas Åkerlund 

kom fram till att den enda anledning som går att finna gällande att 

avhandlingen fick beteckning 053, ”Allmänna seriella resurser på germanska 

språk”, är att avhandlingen ingår i ” Uppsala studies in history of ideas”. Detta 

är avvikande med tanke på den mängd avhandlingar som ingår i serier utan att 

få en sådan beteckning. SAB-koden uttrycker att det handlar om 

medicinhistoria i Sverige under 1900-talet. Ingen av koderna uttrycker 

genusaspekten eller det idéhistoriska perspektivet. 

 

5. Kristiina Savin. Fortunas klädnader. Lycka, olycka och risk i det 

tidigmoderna Sverige. 

 

DDK: 123.094850903 

123 = Determinism och indeterminism 

09 = Historia, geografisk aspekt, biografi (från T1) 

485 = Sverige  

0903 = Nya tiden, 1500- (från T1) 

 

SAB: Be-c.4 

Be = Allmän idé- och lärdomshistoria  

Be-c = Sverige  

.4 = nya tiden (kronologisk tilläggsbeteckning)  

 

Kommentar: DDK-koden uttrycker att det handlar om särskilda filosofiska 
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ståndpunkter i Sverige, under ”nya tiden”, 1500-talet och framåt. SAB-koden 

uttrycker inte den filosofiska aspekten men däremot det idéhistoriska 

perspektivet. 

 

6. Kristina Espmark. Utanför gränserna. En vetenskapshistorisk  biografi om 

Astrid Cleve von Euler 

DDK: 580.92 

580 = Botaniker  

92 = Biografi 

 

SAB: Lz Cleve-Euler, Astrid 

Lz = särskild person 

 

Kommentar: Ingen av koderna uttrycker att det handlar om 

vetenskapshistoria eller idéhistoria. 

Utan att gå djupare in i posterna, kan vi snabbt se ett mönster. Endast en av dem 

uttrycker ett idéhistoriskt perspektiv. Det finns nästan ingen kod som ger 

användaren vetskapen om att det är ett ämne/tema som behandlas och att det är 

analyserat ur en specifik kontext. Låt oss ta nr. 4 som exempel: Maria Björk. 

Problemet utan namn? : neuroser, stress och kön i Sverige från 1950 till 1980. 

Ser vi till de koder och signum som tilldelats så ser vi att det handlar om 

medicinhistoria. Men det är inte en internalistisk medicinhistorisk avhandling, 

som gör historiska tillbakablickar inom ämnet, det är en kontextualiserande idé- 

och lärdomshistorisk avhandling som undersöker medicinhistoriska aspekter i 

samhället under 1950-1980-talen, med en kultur-/idéhistorisk huvudlinje. På 

Uppsala universitets webbsida beskriver Björk själv hennes avhandling: 

 

I avhandlingen analyseras hur diagnosen "neuros" i Sverige successivt kom att 

ersättas av en bredare diskussion kring stress, och hur denna förändring kan förstås 

i relation till samhällelig och ideologisk förändring. Särskilt fokus riktas mot frågan 

om kön, och i avhandlingen visas hur kön var av underordnad betydelse för hur 

neuroser respektive stress kom att förstås. Mina forskningsintressen rör sig främst 

kring medicinhistoriska teman; diagnoshistoria, sjukdomsbilder och medicinens 

roller och samhällsanknytning, med ett särskilt fokus på klass och genus. Ett annat 
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forskningsintresse är sjukförsäkringens och sjukskrivningens historia och 

problematik i Sverige, särskilt i relation till stress och stressforskning.55 

 

Neuroserna, dvs. den medicinhistoriska aspekten, används som ett förstoringsglas 

och genom detta undersöker Björk ”hur denna förändring [diskussionerna kring 

neuroser] kan förstås i relation till samhällelig och ideologisk förändring”. Hon 

benar alltså ut varför detta skett, hur samhället förändrades och vad som skedde 

i.o.m. det, vilket exemplifierar det tydliga idéhistoriska perspektivet. Björk 

poängterar också hur könsaspekter gavs särskilt fokus i hennes analys, eftersom hon 

funnit hur kön var av ”underordnad betydelse för hur neuroser respektive stress kom 

att förstås”. Vi kan också se att hennes forskningsintressen främst rör sig kring 

medicinhistoriska teman. Det Björk finner intressant är bl.a. diagnoshistoria med ett 

särskilt fokus på klass och genus. Men vad är då egentligen medicinhistoria, som 

signum och kod säger att denna bok behandlar? Medicinhistoria som rent ämne, 

behandlar den medicinska vetenskapens historia. Därtill hör utvecklingen av 

läkekonst och behandling av sjukdomar. Björks avhandling handlar visserligen om 

detta, men det är ändå inte en internalistisk medicinhistorisk avhandling. Det är en 

idé- och lärdomshistorisk avhandling, avlagd på en idé- och lärdomshistorisk 

institution, som förmodligen diskuterar samhällsförändringar och ger detta större 

plats än om den vore ”rent” medicinhistorisk.  

 

I DDK finns ingen egen plats för idéhistoria, men i SAB har ämnet det egna signumet 

Be. Ändå är det ett litet urval som placeras där, något Alm och Larsson finner i sina 

resultat: ”Som vi tidigare sett sa ̊ består avdelning B till större delen av Be Allmän idé- 

och lärdomshistoria, men uppgår ändå inte till mer än 10% av det totala antalet signa 

som avhandlingarna tilldelats.”56 Att endast 10% av Alm & Larssons urval placerats i 

Be är enligt mig ett anmärkningsvärt resultat. I deras magisteruppsats diskuteras i 

huvudsak ämnets representation men jag kan tycka att denna del av resultatet är mer 

diskutabel än så och jag tycker tyvärr att diskussionen kring detta faktum uteblir, 

diskussionen kring hur ett ämne med ett eget signum inte placeras just där. Jag ska 

därför själv försöka ta den tråden vidare och diskutera kring vad som kan tänkas vara 

de bakomliggande orsakerna till detta. 

                                                             
55 Maria Björk, Uppsala universitet, http://katalog.uu.se/empinfo/?id=N4-1461 (hämtat 2015-12-22). 
56 Alm & Larsson, Den dolda disciplinen, 65. 

http://katalog.uu.se/empinfo/?id=N4-1461
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DISKUSSION 

Uppsatsens övergripande syfte var att visa på hur viss kunskap premieras och annan 

försvinner. Idéhistoriska avhandlingar skulle utgöra mitt exempel för detta. Jag har 

genom mina resultat gett en klar överblick gällande den faktiska klassificerade 

placeringen av det idé- och lärdomshistoriska ämnet och jag vill här diskutera lite 

närmre gällande möjliga orsaker till detta. 

 

Så låt oss backa tillbaka till den grundläggande strukturen kring 

klassificeringssystem. Jenny Samuelsson belyser i sin avhandling hur universella 

system, som DDK och SAB, försvårar klassificeringar av dokument som utgår från 

perspektiv istället för specifika ämnen. Hon redogör för betydelsen av universell 

kunskap. System som DDK och SAB anses vara universella och rymma ”all världens 

kunskap”. Det betyder att systemen är uppbyggda med en tro på att kunskap är något 

objektivt som vi kan analysera utanför dess ramar. Detta är något Samuelsson 

opponerar sig emot: 

 

Enligt min uppfattning är alla kunskapsorganisationssystem specifika i det avseendet att de 

är konstruerade utifrån en viss verklighetsuppfattning och en viss kunskapssyn, hur 

universella de än utger sig för att vara. En del kunskap kan ses utifrån det perspektiv som 

universella kunskapsorganisationssystem artikulerar, annan inte.57 

 

Idéhistoria, likt genusforskning, innefattas inte i det ”universella” med tanke på dess 

perspektiv. I förlängningen av detta innebär det att kunskapsvärlden som biblioteken 

rår över blir begränsad. Samuelsson menar att dessa system bygger på en 

monodisciplinär norm. Hon exemplifierar strukturen för SAB och hur man inom 

detta system siktar på att hålla samman discipliner inom en och samma huvudklass. 

Klassifikationerna är dessutom ”ömsesidigt uteslutande” eftersom man utgår från att 

ett ämne ska kunna klassificeras under en enda plats i systemet. Detta visar på 

uppfattningen att ett dokument ska kunna uttryckas med en enda term och det är 

tydligt att det inte går att kombinera koder för att uttrycka tvärvetenskapliga 

begrepp.58  

                                                             
57 Samuelsson, På väg från ingenstans, 64. 
58 Ibid., 65 f. 
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Samuelsson resonerar kring kunskapsorganisation och dess system som mycket 

viktiga delar av samhällets maktordningar. Detta eftersom det finns regler som både 

premierar och utesluter viss kunskap. Men hon menar också att den 

kunskapsorganisatoriska praktiken är av stor vikt, d.v.s. klassificering och 

indexering.59 Synen på kunskap är alltså avgörande för vilken typ av 

informationsförmedling som sker i samhället. Biblioteket är den plats där denna 

information organiseras, virtuellt som fysiskt. Enligt mig så tilldelas därför 

kunskapsorganisation som forskningsämne, biblioteket som plats och bibliotekariens 

yrkesroll, ett stort ansvar. Detta eftersom den typ av information som förmedlas med 

korta ordalag är den som förändrar, upprätthåller och utvecklar samhället. 

Efter denna korta bakgrundsblick är det först och främst intressant att diskutera 

varför idé- och lärdomshistoria inte klassificeras under Be inom SAB, som är 

disciplinens egna signum. Det kan dels ha att göra med ämnets ambivalenta identitet, 

men enligt mig, med hjälp av refererad forskning ovan, ser jag det också som ett 

resultat av att kunskapsorganisationen utgår från universella system och att dessa 

system inte är ”universella”, utan uppbyggda och underhållna med en särskild syn på 

kunskap. Dessutom ser jag det som en kunskapslucka hos den som indexerar.  Jag 

menar inte att den som indexerar på tidigare exemplifierat sätt, inte är tillräckligt 

intelligent. Jag menar, i samma anda som Hjørland och Samuelsson, att det saknas 

kunskap gällande vad idéhistoria är. Samuelsson diskuterar kring detta och säger att: 

 

Självklart påverkas den kunskapsorganisatoriska praktiken av systematiken i 

systemen, liksom den världs- och kunskapssyn systemen bygger på. Systematiken 

och värderingarna är också tydliga - och påverkar - de konkreta anvisningarna för 

kunskapsorganisatorisk praktik, vilket vi ovan diskuterat. Ämnesanalys ses t.ex. 

som en mycket enkel, formaliserad operation.60 

 

Jag gav tidigare en inblick i hur bibliotekarier som indexerar och klassificerar, startar 

med en sorts ”aboutness” av dokumentet och försöker därifrån finna rätt ämne/tema 

att klassificera. På detta sätt finner man alltså oftast olika ämnen/teman och tappar 

att det byggs upp av olika perspektiv i vissa fall , som t.ex. när det kommer till idé- 

                                                             
59 Samuelsson, På väg från ingenstans, 44. 
60 Ibid., 73. 
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och lärdomshistoria. Enligt Samuelsson och Hjørland är denna typ av ämnesanalys 

inte tillräcklig. De menar att det bästa vore att den som indexerar har djupare 

kunskap om ämnet. Det ligger inte inom min avgränsning att gå djupare in i BIV-

utbildningen, men jag anser det relevant att nämna. För om det ska vara hållbart och 

fruktsamt att organisera kunskap som utgår från ett särskilt perspektiv, likt idé- och 

lärdomshistoria, så krävs det kanske inte bara att systemen tillåter detta på allehanda 

vis. Det krävs i sådana fall också att detta inkluderas i utbildningen av bibliotekarier.  

Enligt Hjørland bör katalogisatörer utgöras av specialister inom olika discipliner. 

Han diskuterar utbildningen inom BIV och bibliotekariens yrkesroll, genom en 

utvidgning av Lena Olssons resonemang och utgår från Olssons modell bestående av 

generalister och specialister. Inom båda dessa kategorier kan man även vara 

specialiserad på form eller innehåll och enligt Hjørland skulle det bästa vara att s.k. 

dokumentalister tog hand om katalogiseringen på biblioteken. Dessa är inte 

specialister i samma bemärkelse som forskare, men väldigt kunniga inom vissa 

discipliner. Hjørland benämner dessa som domängeneralister: 

 

The specialized content-oriented function corresponds to the function as discipline 

or subject specialist. It is handled by traditional research librarians, documentalists 

and subject specialists (including some librarians in major public libraries; typical 

here is, for example, the role as music librarian). In my opinion, these people are 

not specialists in the same way as, for example, scientists or scholars at universities: 

They have an identity of their own with a much broader grasp of a whole domain, 

its information producers, communication channels, databases, subject language, 

user groups etc. It would be much better to describe them as domain-generalists.61 

 

Risken med universella klassificeringssystem och ämnesanalysen som lärs ut just nu 

på de flesta BIV-utbildningar är att kunskap behandlas för ”enkelt”. Det ska gå väldigt 

snabbt och helst ska ett enda ämne utrönas, gärna så specifikt som möjligt. Detta är 

inte förenligt med den kunskap som utgår från olika perspektiv och ändå hör hemma 

inom en särskild disciplin. Och om inte kunskapen syns för den som söker den, så är 

det värsta tänkbara att den faller i glömska. Alm och Larssons svårigheter att finna 

                                                             
61 Hjørland, "Library and Information Science: Practice, Theory, and Philosophical Basis." Information Processing and Management 36, 

no. 3 (2000), 506. 
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samtliga idéhistoriska avhandlingar i starten av deras studie är ett sådant tydligt 

exempel.  Modellen nedan är Hjørlands förslag på hur det hela bäst skulle kunna 

kategoriseras inom yrkeskåren. 

Figur 2: Yrkesmodell enligt Hjørland.62 

 

Men det är inte bara intressant att diskutera detta utifrån problematiken med att idé- 

och lärdomshistoria försvinner i SAB trots sitt egna signum. Eftersom Dewey nu 

växer så kanske det är viktigast att se till klassificeringen inom det systemet. I den 

intervju jag genomförde med Osterman och Aagaard så frågade jag hur de i den 

svenska arbetsgruppen för Dewey, arbetar för svenska ämnen likt idéhistoria 

eftersom arbetsgruppens syfte är att förbättra systemet efter svenska förhållanden. 

Jag blev då varse om att man aldrig tänkt tanken att införa idé- och lärdomshistoria 

på en egen plats och därför har det heller inte framlagts som förslag till den 

amerikanska redaktionen. Den enda plats man kan tänkas placera den är under 001 

Kunskap, men det ansågs enligt Otterman vara väldigt grunt. En del av 

anledningarna till att man uteslutit idéhistoria var, enligt Otterman, att idéhistoria 

som forskningsämne inte uppfattades som tillräckligt internationellt. Detta är enligt 

mig å ena sidan förståeligt, men å andra sidan var en stor del av syftet med 

konverteringen att sprida svensk forskning genom DDK och göra det mer 

internationellt. En annan aspekt som gör detta diskutabelt är att svenska 

arbetsgruppen för Dewey arbetar för att anpassa systemet bättre för svenska 

förhållanden. Jag har också tidigare i uppsatsen redogjort för den betydelse som 

universella klassificeringssystem sägs ha, att de ska spegla vår kunskapsvärld ur en 

                                                             
62 Hjørland, "Library and Information Science: Practice, Theory, and Philosophical Basis”, 506. 
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demokratisk synvinkel och ständigt revideras därefter, något som inte är förenligt 

med idé- och lärdomshistorisk kunskap. Sett från mina resultat så skulle jag inte säga 

att DDK förbättrar framkomligheten för ämnet, dock inte heller att det försämrar det, 

med tanke på hur det klassificerats i SAB. Enligt mitt resultat har DDK som 

klassificeringssystem en förmåga att precisera bättre än SAB men det hjälper ändå 

inte synligheten för forskning som utgår från perspektiv. 

Det går också att konstatera genom mitt resultat och slutrapporten för 

Deweyprojektet, att konverteringstabellen inte fungerat särskilt väl och frågan är ifall 

de manuellt klassificerade DDK-koderna är särskilt mycket bättre. Dessa är med 

största sannolikhet klassificerade av bibliotekarier på det lärosäte där den 

idéhistoriska doktoranden var tillhörande. Att klassificeringen brister kan ha att göra 

med systemets utformning men också bibliotekariens kunskap gällande DDK. Jag gav 

tidigare en inblick i den utbildningsomfattning som skedde internt mellan 

Deweyprojektet och biblioteken under projekttiden. Vidareutbildning sker 

fortlöpande efter detta, men ofta är det frivilligt. Huruvida det är tillräckligt eller inte 

vore intressant att se vidare på, i relation till den utbildning blivande bibliotekarier 

tillgår inom BIV-utbildningen.  

 

Andra synvinklar som skulle kunna spinnas vidare på utifrån denna uppsats är hur 

specialisering inom katalogisering i Hjørlands anda skulle vara möjlig i praktiken. 

För att diskutera det i relation till idé- och lärdomshistoria skulle en aktuell analys av 

det idé- och lärdomshistoriska ämnets identitet vara nödvändig. T.ex. skulle en sådan 

analys kunna behandla den idéhistoriska inomdisciplinära kulturen och huruvida 

denna skulle vara tvungen att utvecklas. När jag gjorde mitt urval för uppsatsen hade 

jag först tänkt att även undersöka idé- och lärdomshistoriska artiklar, både svenska 

och utländska, men insåg svårigheten med detta rent tidsmässigt. Att idé- och 

lärdomshistoria, som är svenskt, hamnar under alla olika typer av discipliner när det 

klassificeras i utländska databaser är ett vedertaget problem inom disciplinen och det 

ställer till det för ämnets förutsättning att växa samt för den som söker efter detta. 

Men att idé- och lärdomshistoria i Sverige har en kultur där man sällan publicerar sig 

i tidskrifter och sällan digitalt, utan för det mesta i tryckt form och inte lika ofta, ser 

jag som intressant att studera vidare, just för att se hur disciplinen själv gör det 

svårare för ämnet att växa.  
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BILAGA 1 

I denna bilaga presenteras varje avhandling i kronologisk ordning. För att se 

tillhörande Deweykoder, se Bilaga 2. För komplett information gällande 

avhandlingarna se Nilssons artikel. 

  

1942 

1. Henrik Sandblad. De eskatologiska föreställningarna i Sverige under reformation och 
motreformation. 

 

1943 

2. Sten Lindroth. Paracelsismen i Sverige till 1600-talets mitt. 

 

1951 

3. Sven Rydberg. Svenska studieresor till England under Frihetstiden. 

 

1959 

4. Ruben Eriksson. Andreas Vesalius’ first public anatomy at Bologna 1540. An eyewitness 
report / by Baldasar Heseler together with his notes on Matthaeus Curtius’ lectures on 
Anatomia mundini.  

 

1960 

5. Åke Lilliestam. Gustaf Steffen – samhällsteoretiker och idépolitiker.  

 

1961 

6. Uno Boklund. Carl Wilhelm Schéele. Bruna boken. Utgiven i facsimil med dechiffering och 
innehållsanalys jämte inledning och kommentar.  

 

1962 

7. Gunnar Eriksson. Elias Fries och den romantiska biologin. 

 

1965 

8. Rolf Lindborg. Descartes i Uppsala. Striderna om ”nya filosofien” 1663–1689.  
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1966 

9. Sven-Eric Liedman. Det organiska livet i tysk debatt 1795–1845. 

 

1967 

10. Yngve Ahlberg. Gudsbegrepp och språkkritik. En idéhistorisk undersökning av ett avsnitt 
unghegeliansk ateism och därtill hörande språkkritik i anslutning till Max Stirners Der 
Einzige und sein Eigentum.  

 

1969 

11. Tore Frängsmyr. Geologi och skapelsetro. Föreställningar om jordens historia från Hiärne 
till Bergman. 

 

1971 

12. Torsten Andersson. Polis and Psyche. A motif in Plato’s Republic.  

 

1972 

13. Per Sörbom. Läsning för folket. Studier i tidig svensk Folkbildningshistoria. 

 

1973 

14. Olle Franzén. Naturalhistorikern Lars Levi Laestadius.  

 

15. Nils Eriksson. Dalin-Botin-Lagerbring. Historieforskning och historieskrivning i Sverige 
1747–1787. 

 

1974 

16. Karin Johannisson. Magnetisörernas tid. Den animala magnetismen i Sverige.  

 

17. Ronny Ambjörnsson. Samhällsmodern. Ellen Keys kvinnouppfattning till och med 1896.  

 

1975 

18. Bengt Wallerius. Carl Adolph Agardh. Romantikern-politikern. Tiden i Lund.  
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1976 

19. Gunnar Broberg. Homo sapiens L. Studier i Carl von Linnés naturuppfattning och 
människosyn. 

 

20. Bo Lindberg. Naturrätten i Uppsala 1655–1720.  

 

1978 

21. Lars Lindholm. Johan Hinric Lidén. Lärd och resenär. 

 

22. Ingemar Nilsson. Själen i laboratoriet. Människosyn och vetenskapsideal i den 
experimentella psykologins framväxt.  

 

1979 

23. Anders Lundgren. Berzelius och den kemiska atomteorin. 

 

24. Arne Losman. Carl Gustaf Wrangel och Europa. Studier i kulturförbindelser kring en 
1600-talsmagnat. 

 

25. Erland Sellberg. Filosofin och nyttan. 1. Petrus Ramus och Ramismen. 

 

1980 

26. Eva-Lena Dahl. Överideologi och politiskt handlingsprogram. 

En studie i Lockes och Rousseaus tänkande. 

 

27. Oskar Hörmander. Schartauanismen och samhället. En studie i religiösa och politiska 
idémotsättningar, 1890–1933.  

 

1982 

28. Bosse Sundin. Ingenjörsvetenskapens tidevarv. Ingenjörsakademin, 
Pappersmassekontoret, Metallografiska institutet och den teknologiska forskningen i början 
av 1900-talet.  

 

29. Roger Qvarsell. Ordning och behandling. Psykiatri och sinnessjukvård i Sverige under 
1800-talets första hälft.  
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30. Lennart Olausson. Marxism och nykantianism, 1–2. Staudinger, Vorländer och 
Woltmann. 

 

31. Jan Larsson. Ars chirurgica. Kirurgi och medicinsk teori vid Lunds universitet under 
1700-talet.  
 

32. Per-Gunnar Ottosson. Scholastic medicine and philosophy. A study of commentaries on 
Galen’s Tegni (ca 1300–1450).  

 

1983 

33. Ragnhild Karlsson. Bengt Lidforss och botaniken. En studie av hans populära och 
vetenskapliga arbeten mot bakgrund av dåtida filosofi och naturvetenskap.  

 

1984 

34. Anders Burius. Ömhet om friheten. Studier i frihetstidens censurpolitik. 

 

35. Svante Lindqvist. Technology on trial. The introduction of steam power technology in to 
Sweden, 1715–1736.  

 

36. Staffan Källström. Värdenihilism och vetenskap. Uppsalafilosofin i forsknings och 
samhällsdebatt under 1920- och 30-talen.  

 

37. Hertha Hanson. J. H. Ekendal och den nya folkskolan. 

 

1986 

38. Erik Hamberg. Olof Knös och 1700-talets lärda samlarkultur. Studier kring förmedling 
och samlande av böcker i Sverige under den gustavianska tiden.  

 

1987 

39. Kjell Jonsson. Vid vetandets gräns. Om skiljelinjen mellan naturvetenskap och metafysik 
i svensk kulturdebatt 1870–1920.  

 

40. Sten Högnäs. Människans nöjen och elände. Gyllenborg och upplysningen.  
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41. Sverker Sörlin. Framtidslandet. Debatten om Norrland och naturresurserna under det 
industriella genombrottet.  

 

42. Magnus Nyman. Press mot friheten. Opinionsbildning i de svenska tidningarna och 
åsiktsbrytningar om minoriteter 1772–1786. 

 

43. Franz Luttenberger. Freud i Sverige. Psykoanalysens mottagande i svensk medicin och 
idédebatt 1900–1924.  

 

44. Mikael Hård. In the icy waters of calculation. The scientification of refrigeration 
technology and the nationalization of the brewing industry in the 19th century.  

 

1989 

45. Conny Mithander. Den dubbla kritiken. Carlyle och Engels om 1840-talets Manchester. 

 

46. Lilian Andersson. Mellan byråkrati och laissez faire. En studie av Camillo Sittes och 
Patrick Geddes stadsplaneringsstrategier.  

 

47. Kjell Krantz. Filosofen i exil. Publicisten och folkbildaren Alf Ahlberg. Del 1. En 
intellektuell biografi.  

 

48. Nils Wiklander. From Laboratory to Utopia. An inquiry into the early psychology and 
social philosophy of B. F. Skinner.  

 

1990 

49. Ellinor Melander. Den sexuella krisen och den nya moralen. Förhållandet mellan könen i 
Grete Meisel-Hess’ författarskap.  

 

50. Sven Widmalm. Mellan kartan och verkligheten. Geodesi och kartläggning, 1695–1860.  

 

51. Mats Andrén. Borgerskapets Marx. Eugen von Böhm Bawerk. Ämbetsman och 
nationalekonom i sekelskiftets Sverige.  

 

52. Bertil Belfrage. Studier i George Berkeleys tidiga filosofi. November 1707–november 
1708.  
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53. Amanda Peralta. – med andra medel. Från Clausewitz till Guevara. Krig, revolution och 
politik i en marxistisk idétradition. 

 

1991 

54. Bernt Gustavsson. Bildningens väg. Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880–
1930.  

 

55. Lena Eskilsson. Drömmen om kamratsamhället. Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad 
1925–35.  

 

56. Eva Lundgren-Gothlin. Kön och existens. Studier i Simone de Beauvoirs Le deuxième 
sexe.  

 

57. Peter Kemp. Det oersättliga. En teknologikritik.  

 

58. Crister Skoglund. Vita mössor under röda fanor. Vänsterstudenter, kulturradikalism och 
bildningsideal i Sverige 1880–1940.  

 

1992 

59. Bernt Skovdahl. Tingsten, totalitarismen och ideologierna. 

1993 

60. Bosse Holmqvist. En ny vetenskap? En kritisk läsning av Edgar Morins La Méthode. 

 

61. Claes Ekenstam. Kroppens idéhistoria. Disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 
1700–1950.  

 

62. Björn Skogar. Viva Vox och den akademiska religionen – ett bidrag till tidiga 1900-talets 
teologihistoria. 

 

63. Elisabeth Mansén. Konsten att förgylla vardagen. Thekla Knös och romantikens Uppsala.  

 

64. Lars Sellberg. Av kärlek till fosterland och folk. Gabriel Djurklou och dialektforskningen. 

 

65. Marco Beretta. The enlightenment of matter. The definition of chemistry from Agricola to 
Lavoisier. 
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1994 

66. Peder Aléx. Den rationella konsumenten. KF som folkuppfostrare 

1899–1939.  

 

67. Åsa Bergenheim. Barnet, libido och samhället. Om den svenska diskursen kring barns 
sexualitet 1930–1960.  

 

68. Mats Persson. Förnuftskampen. Vitalis Norström och idealismens Kris. 

 

69. Lena Lennerhed. Frihet att njuta. Sexualdebatten i Sverige på 1960-talet.  

 

70. Björn Olsson. Den bildade borgaren. Bildningssträvanden och folkbildningsarbete i en 
norrländsk småstad. 

 

71. Anders Ekström. Den utställda världen. Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets 
världsutställningar 

 

72. Mohammad Fazlhashemi. Förändring och kontinuitet. alGhazálîs politiska omsvängning.  

 

 

1995 

73. Olof Hägerstrand. ”Juntan” som realitet och hörsägen. Makt och opinioner kring Uppsala 
universitet under 1790-talet.  

 

74. Urban Wråkberg. Vetenskapens vikingatåg. Perspektiv på svensk polarforskning 1860–
1930.  

 

75. Thomas H. Brobjer. Nietzsche’s ethics of character. A study of Nietzsche’s ethics and its 
place in the history of moral thinking.  

 

76. Inga Sanner. Att älska sin nästa såsom sig själv. Om moraliska utopier under 1800-talet.  
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77. Jan Häll. I Swedenborgs labyrint. Studier i de gustavianska swedenborgarnas liv och 
tänkande. 

 

78. Per Dahl. Svensk ingenjörskonst under stormaktstiden. Olof Rudbecks tekniska 
undervisning och praktiska verksamhet.  

 

79. Ketty Gunnarsson. En dunkel frihet. Utopisten Nils Herman 

Quiding. 

 

80. Henrik Björck. Teknisk idéhistoria.  
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122. 639.9 
123. 190 
124. 028.8094856 
125. 001.20964856551.6096485 
126. 363.69094856 
127. 190,6320.531 
128. 170.926 
129. 190 
130. 190 
131. 920.7,6133 
132. 301 
133. 551.7,6551.43 
134. 296 
135. 590.6 
136. 303.4824076 
137. 179.36 
138. 323.0926 
139. 610.730696 
140. 150.195,6150.92 
141. 948.5046 
142. 001.09,6839.709006,6907.2 
143. 301.09485090346 
144. 274.856 
145. 330.9046 
146. 330.122,6330.096 
147. 282.86 
148. 306.709485090346 
149. 371.0094856 
150. 540.1126 
151. 078.56 
152. 360 
153. 320.096 
154. 940.26 
155. 540.96 
156. 069 
157. 306.094856 
158. 936.85,6839.7096 
159. 266.414856 
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160. 943.1786 
161. 262.96 
162. 948.5051,6948.5053,6324.24856 
163. 384.54,6621.382,6341.24226 
164. 570.96 
165. 618.16 
166. 620.007116 
167. 745.5094856 
168. 909.08,6363.26 
169. 001.09,6110,6509 
170. 576.5096 
171. 910 
172. 235.26 
173. 617.7096 
174. 507.126 
175. 325.36 
176. 190,6302.2,6000 
177. 839.76 
178. 193 
179. 622,6609 
180. 839.786 
181. 306.7646 
182. 378.12,6190 
183. 839.73646 
184. 510.71,6371.3,6507.16 
185. 361.61094856 
186. 947.24,6320.9 
187. 370.1516 
188. 121.686 
189. 306.76 
190. 305.316 
191. 305.42094856 
192. 301 
193. 306.094856 
194. 306.7666 
195. 190 
196. 306.0926 
197. 190 
198. 324.24850726 
199. 614.16 
200. 618.26 
201. 660.65,6616.042,6569.96 
202. 725.46 
203. 616.07576 
204. 388.36 
205. 284.10926 
206. 948.6786 
207. 331.1376 
208. 616.896 
209. 901 
210. 901 
211. 306.746 
212. 001 
213. 708.856 
214. 362.16 
215. 190,6001.0966 
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216. 078.5,6341.2422,6948.0626 
217. 948.5036,6001.09,6073 
218. 333.79240948509046 
219. 792.8071148509046 
220. 659.1094856 
221. 509.48509046 
222. 194 
223. 331.094856 
224. 378.4850926 
225. 305.307204856 
226. 616.8520094850536 
227. 070.407114856 
228. 780.926 
229. 123.0948509036 
230. 128.60926 
231. 069.0948090346 
232. 629.2538094856 
233. 172.26 
234. 580.926 
235. 658.570948509046 
236. 388.3472094873526 
237. 362.19697920094856 
238. 407.16 
239. 303.4840948509043,6303.38409485090436 

 
 


