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Abstract: This master thesis deals with classifications schemes in
multicultural societies. The aim is to investigate how well the
Swedish classification scheme (SAB) has been adapted to the
multicultural society of today. I have done a comparative
analysis between the SAB and the UDC to see if an
international classification scheme would have better
possibilities to represent a multicultural society. I have asked
some institutions that have a large collection of documents
dealing with minority cultures how they experienced the SAB.
I have also read literature about classification theories and
compared universal enumerative, facetted and special
classification schemes to see if the possibilities to classify
documents on, or related to minorities differed from each
other. My main results are that the possibilities to represent
these documents in the UDC are only slightly different from
those of the SAB, because both schemes have given priority to
one perspective at the expense of another. This could mean
that documents of different subjects could be found under the
same classification code, which was a problem all the
institutions had experienced. The possibilities to classify
minority documents did not differ much between the three
different kinds of classification schemes. In the end it was
always a question of priorities. My conclusions are, therefore,
that the theoretical and fundamental basis, as well as the
epistemological theories a classification scheme can be based
on, contribute to the outcome of compromises and priorities,
where one perspective or viewpoint benefits at the expense of
another. This means that  a classification scheme can be
developed according to quite ethnical conditions.
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���,QOHGQLQJ

För att kunna organisera och återfinna dokument i ett bibliotek används olika verktyg.
Ett klassifikationssystem är ett sådant verktyg, men det är inte enbart ett verktyg för
organisering och återfinning av bibliotekens bestånd. Det är också en text som speglar
den tid inom vilken systemet skapats och ska fungera (Hansson, 1999, s 12). Ett
klassifikationssystem uttrycker alltså en samhällssyn. Samhällen förändras dock, och
detta kan betyda att systemet inte längre stämmer överens med dagens samhällssyn,
vilket kan försvåra organiserandet och återfinnandet av dokument då systemet blir
svårare att använda om det bygger på en föråldrad världsbild som ligger långt från
dagens världsuppfattning.

Vi har under de senaste åren upplevt en stor utveckling av teknologin, och dagens
kommunikationsteknologi har bl a bidragit till att de kulturella kännetecken som
tidigare betraktats som territoriellt avgränsade blivit allt oklarare. Vi kan idag, utan
svårigheter, komma i kontakt med främmande kulturer. Många av dessa främmande
kulturer har dessutom blivit en vanlig ingrediens i vårt samhälle. Det finns t o m de som
anser att termer som ”samhälle” och ”kultur” måste ersättas av nya. Det talas i dessa
sammanhang om en globalisering av kulturen, där tanken är att människor över hela
världen får alltmer gemensamt och att kulturskillnaderna är på väg att försvinna. Till
viss del stämmer det kanske att de objektiva kulturskillnaderna blir mindre, men någon
upplösning av kulturella gränser är mindre trolig. Olika folkgrupper kommer att
fortsätta att markera sin särprägel och definiera sig i motsats till andra folkgrupper.
Skillnaden är bara att man nu kan göra detta på icke-territoriell bas (SAB:s kommitté
för mångkulturell biblioteksverksamhet, 1998, s 169ff).

Vi har med andra ord förflyttat oss in i ett mångkulturellt samhälle. Jag hade i denna
uppsats tänkt granska vårt svenska klassifikationssystem, .ODVVLILNDWLRQVV\VWHP� I|U
VYHQVND�ELEOLRWHN (SAB-systemet), för att se om bilden som systemet förmedlar stämmer
överens med dagens verklighet, om systemet fortfarande speglar sin tid. Min hypotes är
nämligen att det kanske inte gör det, eftersom SAB-systemet är ett svenskt system, och
vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle.

����%DNJUXQG

Om ett bibliografiskt klassifikationssystem endast omfattade den vetenskapligt baserade
kunskapen, vilket aldrig är fallet, skulle det kanske inte funnits så mycket att diskutera.
Folkbibliotek måste dock idag betraktas som högst sociala institutioner, vilket bidrar till
en mer problematisk situation. Beståndet i ett folkbibliotek styrs nämligen inte av de
behov som finns inom dess organisation,  som beståndet i ett vetenskapligt bibliotek,
utan av ett mer svårdefinierat samhällsbehov. Denna karaktär av självständig offentlig
institution som folkbiblioteken fått, gör att det finns en tydlig politisk och ideologisk
dimension i hela folkbiblioteksverksamheten. Det innebär inte bara att folkbiblioteket är
utsatt för en ideologisk påverkan utifrån, utan även att det i sig har förmåga att
formulera en struktur som förmedlar vissa normer och värderingar, vilka upplevs som
önskvärda i ett samhälle vid en viss tidpunkt (Hansson, 1999, s 11).

SAB-systemet är byggt på analytiska principer som speglade den dominerande
kunskapssyn som rådde i Sverige sedan industrialismen vunnit fäste. Sveriges
Offentliga Accessionskatalog, AK, vars indelning låg till grund för SAB, hade en
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tidsbild som i hög grad speglade det sena 1800-talets officiella syn på vetenskapernas
indelning, och eftersom den nyligen utkomna grundkatalogen i sin indelning hade
bestämt en ”officiell” linje om hur olika ämnen var relaterade till varandra i ett för
biblioteken lämpligt sammanhang, var det kanske inte så förvånande att det blev just
denna ämnesindelning som fick utgöra grunden för det nya systemet (Hansson, 1996, s
80ff). Idag ska alltså dokument från ett mångkulturellt samhälle integreras och effektivt
kunna klassificeras i ett system som har sin grund i sentida 1800-talets kunskapssyn och
indelning av vetenskap.

I ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle som Sverige är i dag, blir det givetvis
genast svårare, men för den skull inte mindre viktigt, att förmedla önskvärda normer
och värderingar, och på ett allmänt sätt spegla och representera samhället. Eftersom
bibliotekens existensberättigande och människors behov av dem ifrågasätts allt oftare,
mycket p g a Internet, dagens ekonomiska situation, och det faktum att biblioteken inte
är vinstdrivande, är det kanske extra viktigt att hela biblioteket som institution följer
med i utvecklingen och förändringen av samhället så vi inte blir tvungna att lämna det åt
historien. Trots ett klart och tydligt behov av bibliotek, kan det bli allt svårare att
rättfärdiga och försvara behållandet av en föråldrad institution. Att förändras och
förnyas borde därför vara av intresse för varje avdelning inom ett bibliotek, även när det
gäller klassificeringen av bibliotekets bestånd.

����6\IWH�RFK�IUnJHVWlOOQLQJDU

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur väl den senaste (1997) upplagan av SAB-
systemet är anpassat till dagens mångkulturella samhälle. För att göra det ska jag
försöka besvara följande frågor:

1. Vilka implicita och explicita kulturpolitiska ändamål bör ett bibliotek tjäna med
avseende på det mångkulturella samhället?

2. Vilka möjligheter finns i SAB att representera minoriteter, skiljer sig dessa
möjligheter från UDK-systemet, samt vad får representationsmöjligheterna för
konsekvenser vid praktisk klassificering?

3. Hur väljer vi klassifikationssystem (informationssystem) som på bästa möjliga vis
lever upp till de kulturpolitiska målsättningarna?

4. Hur evaluerar vi de existerande systemen med tanke på ett mångkulturellt samhälle?

����0HWRG   

För att få svar på mina frågor har jag använt mig av litteraturstudier, och jag har vidare
för att ta reda på vilka möjligheter det finns att representera minoriteter i SAB-systemet
respektive i Universella decimalklassifikationen (UDK), som får representera ett
internationellt universalsystem, gjort en jämförande analys av de båda systemen. Jag har
vidare tagit kontakt med några representanter för bibliotek, vars bestånd till stora delar
består av minoritetsmaterial, för att höra hur de upplever SAB-systemet, samt vilka
problem man stött på i det praktiska arbetet och hur man löst dessa.  Jag kontaktade ett
flertal bibliotek, men endast tre ansåg sig ha tid och möjlighet att svara, så dessa fick
utgöra urvalet. För intervjufrågor se bilaga 5 (s 57).

Hermeneutik består av försök att skapa en metodlära för tolkning av meningsfulla
fenomen, och beskriva de villkor som gör det möjligt att förstå meningar. Man försöker
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finna svar på hur innebörder och intentioner hos människor och företeelser sedda i sina
sammanhang av tid, rum och mening kan förstås (Starrin & Svensson, 1998, s 73ff). Jag
har inte analyserat mitt material utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, men det finns två
grundtankar inom hermeneutiken jag tyckte var viktiga att ha i åtanke när det handlar
om möten mellan kulturer.

Den ena handlar om att vi alltid förstår något mot bakgrund av vissa förutsättningar. Vi
möter aldrig världen förutsättningslöst, utan förförståelse är ett nödvändigt villkor för
att förståelse ska vara möjligt (Repstad, 1993, s 98). Vardagliga ord i språket kan t ex
vara bemängda med olika värderingar och associationer för olika människor, och olika
trosuppfattningar kan vara avgörande för vad en människa kan acceptera som skäl för
eller emot en ståndpunkt, och vad han/hon upplever som ett problem (Gilje & Grimen,
1992, s 186ff).

I en undersökning är det viktigt att vara uppmärksam på förförståelsen, då den och
förutfattade meningar är svåra att undkomma när man tolkar information, och kan bidra
till att förhindra en opartiskhet (Repstad, 1993, s 98), eftersom man måste tolka, förstå
och förhålla sig till någonting som redan är tolkat av de sociala aktörerna själva. Hur
detta ska förhindras råder det oenighet om. Vissa anser att man borde bortse från de
sociala aktörernas beskrivning av sig själva och sina aktiviteter. Andra anser att det är
aktörernas uppfattning av vad de gör som ger deras handlingar mening och att
forskningen därför ska bygga på dessa beskrivningar. Bortser man från aktörerna
beskrivningar kan man hamna i en position där man inte förstår vad de gör och varför,
men om man istället uteslutande bygger på beskrivningarna kan man bli vilseförd av
aktörernas missuppfattningar (Gilje & Grimen, 1992, s 176ff).

Huruvida man ska bortse från, eller bygga på, de sociala aktörernas beskrivningar beror
kanske till stor del på undersökningens syfte. Eftersom den här uppsatsen behandlar
klassifikationsproblem med en speciell målgrupp i fokus, är kanske redan från början en
viss partiskhet inbakad. Vidare är de i uppsatsen medtagna intervjuerna få, och endast
med representanter från institutioner som handhar mycket minoritetsmaterial.
Intervjuerna, och därmed de sociala aktörernas beskrivningar, utgör å andra sidan inte
grunden för uppsatsen. De hjälper istället till att ur praktisk synvinkel belysa de
teoretiska problem man kan upptäcka genom litteraturstudierna. Om meningen är att en
partiskhet ska förhindras med hjälp av de sociala aktörernas beskrivningar, bör man
kanske arbeta med ett större urval, för att få en bredare grund.

Den andra grundtanken är den hermeneutiska cirkeln, eller spiralen, som pekar på
sambanden mellan det vi ska tolka, förförståelsen, och det sammanhang som det måste
tolkas i. Man måste hela tiden se till delarna, till helheten, och sedan åter till delarna
(Gilje & Grimen, 1992, s 188ff). För att förstå SAB systemets indelning och
uppbyggnad måste man se på systemets historia. Man kan vidare inte döma ett
klassifikationssystem endast utifrån ett, eller några, minoritetsbiblioteks åsikter och
problem. Dessa måste sättas i relation till klassifikationssystemet och dess funktion som
en helhet, vilket i sin tur, givetvis måste fungera väl i alla avdelningar.

����$YJUlQVQLQJDU

Fokuseringen är tänkt att ligga på SAB-systemet, men för att ha något att jämföra SAB-
systemet med valde jag UDK eftersom det också är ett universellt system, dock ett
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internationellt sådant. UDK-systemet är dessutom skapat i Europa, förvisso är det
baserat på det amerikanska Dewey Decimalsystemet, men har sedan många år
utvecklats på egen hand. Jämförelsen är gjord efter de senaste upplagorna av systemen,
eftersom det är först på senare tid man börjat tala om ett mångkulturellt samhälle.

När det gäller konsekvenser av placeringar av minoritetsdokument i systemen, samt
praktiska problem och lösningar vid klassificering av dessa valde jag att framför allt
belysa exempel utifrån klasserna religion, etnografi och samhällsvetenskap eftersom det
inom dessa klasser ofta automatiskt råder stora kulturskillnader.

����'HILQLWLRQHU�DY�WHUPHU

Det finns många olika slags minoriteter. Jag har tänkt begränsa undersökningen till att
gälla etniska minoriteter, men då även denna term kan innefatta ganska mycket, är det
kanske på sin plats att klargöra vad som menas i det här fallet. Etnicitet är ett
samhälleligt organisationsmönster där människor identifierar sig med etniska grupper
och tänker och handlar på grundval av denna identifikation. En etnisk grupp är en grupp
vars medlemmar anses ha ett gemensamt ursprung och gemensamma sociala och
kulturella särdrag. Termen kan antingen användas om majoritetsbefolkningen inom ett
land, eller inskränkas till att enbart avse minoriteter inom en nationalstat, vilket den gör
i den här uppsatsen. En etnisk minoritet är då en etnisk grupp som bildar minoritet i det
område där den finns. Minoritetsstatusen kan bero på att det rör sig om en
invandrargrupp, eller på att statsgränser dragits utan hänsyn till befolkningars etniska
sammansättning (Nationalencyklopedin, 1991, s 638).

Ordet kultur har även det många definitioner och associationer knutit till sig. Det
härstammar från latinska FXOWXUD�av FROHUH, och betyder i egentlig mening RGOLQJ��Inom
antropologin är kultur ett använt begrepp som bygger på 1800-tals antropologen Edward
B Taylors definition. Enligt denna definition omfattar ett folks kultur deras kunskaper,
föreställningar, konst, rättsystem, idéer, vanor, värderingar, föremål, etc. Med andra ord
allt som tillsammans bildar folkets livsmönster. Genom att detta kulturbegrepp saknar
värderande element gör det alla människor till jämbördiga kulturbärare. Under senare år
har det antropologiska begreppet kommit att snävas in under påverkan av sociologin,
psykologin och lingvistiken. Nya definitioner utgår ifrån att individen sorterar, värderar
och förmedlar sina intryck efter inlärda kategoriseringar, associationsmönster och
symboler som han/hon lärt sig i samspel med andra inom den egna gruppen. Sådana,
hos varje individ i en grupp införlivade värderingar och attityder bildar ett system,
gruppens kultur, på vilket gruppmedlemmarna grundar sin känsla av gemenskap och
samhörighet (Focus, 1999).

Kultur kommer i den här uppsatsen att innefatta Taylors definition, d v s att kultur är allt
som bildar folkgruppens livsmönster. Det rådande livsmönstret är också avgörande för
bibliotekens funktion, verksamhet och objektivitet, så till vida att dessa bestäms av
livssättet som råder i samhället där biblioteken existerar (Herrera-Keightley &
Rasmussen, 1989, s 10).

De flesta klassifikationssystemsystemen är skapade åt ett särskilt medium, men används
idag till i stort sett alla media. UDK är framför allt ett system för detaljklassificering av
dokument och artiklar, medan SAB konstruerades för klassificering av böcker och
motsvarande material (Benito, 2000, s 121). Jag har dock valt att inte specificera med
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klassificering av böcker, artiklar och dylikt, utan talar om klassificering av dokument.
Buckland (1991, s 46ff) menar att dokument kan vara i stort sett alla bevarade, skapade,
rekonstruerade symboliska eller fysiska objekt, som inte finns i sin naturliga miljö. Nu
är detta kanske en väl bred definition i bibliotekssammanhang, men jag använder
termen utifrån samma princip. Termen dokument används i uppsatsen som ett
allomfattande begrepp, d v s alla objekt ett bibliotek har att klassificera. Jag har vidare
valt att när det gäller indelningen av klassifikationssystemen använda termerna klasser,
som är vidareindelade i avdelningar och underavdelningar. Detta enbart för att få
entydliga termer.

����7LGLJDUH�IRUVNQLQJ   

Någon tidigare forskning om just minoriteters situation i klassifikationssystem har jag
inte hittat. Däremot finns det studier som fokuserar på klassifikationssystemens
uppbyggnad i förhållande till ideologiska diskurser i samhället. Framför allt så har det
under det senaste decenniet framkommit resultat inom biblioteks- och
informationsvetenskapen som syftat till att blottlägga ideologiska och politiska
tendenser i befintliga klassifikationssystem utifrån ett antal ideologkritiska perspektiv.
Detta bland annat som en följd av insikten att inte ens vetenskaplig kunskap kan
inordnas helt frigjort från de sociala och ideologiska förhållanden inom vilka
klassifikationssystemet skapats (Hansson, 1999, s 36ff).

Studier som fokuserar på klassifikationssystemens sociala och politiska karaktär har
exempelvis gjorts genom att ställa upp huvudklasserna bredvid varandra för att på så
sätt synliggöra en relation som är möjlig att tolka. Den enda studie som ställer SAB-
systemet i en sådan komparativ situation analyseras ur ett ideologikritiskt perspektiv
och är gjord av Maj Klasson1. SAB-systemet ställs mot Dewey-systemet och
klassifikationssystem från det gamla Östtyskland och Kina. Ett annat studium av SAB-
systemet är Joacim Hanssons avhandling .ODVVLILNDWLRQ�� ELEOLRWHN� RFK� VDPKlOOH�� HQ
KHUPHQHXWLVN� VWXGLH� DY� ´.ODVVLILNDWLRQVV\VWHP� I|U� VYHQVND� ELEOLRWHN´, som behandlar
hur en dominerande ideologisk diskurs i ett samhälle återspeglas i ett bibliografiskt
klassifikationssystem, d v s SAB-systemet och den tid i vilken det skapades.

���7HRUL

Det här kapitlet är ett försök att se på ämnet ur ett teoretiskt perspektiv, till skillnad från
kapitel 5 ”Klassifikationsteori” som redogör för klassifikationssystems teoretiska
utgångspunkter och möjligheter att skapas utifrån ett mångkulturellt perspektiv.
Nedanstående teoretiska utgångspunkter bygger på Joacim Hanssons avhandling
.ODVVLILNDWLRQ�� ELEOLRWHN� RFK� VDPKlOOH�� HQ� KHUPHQHXWLVN� VWXGLH� DY
´.ODVVLILNDWLRQVV\VWHP�I|U�VYHQVND�ELEOLRWHN´. Det är inom denna teoretiska ram den här
uppsatsen var tänkt att kunna placeras, där förhållandet mellan klassifikationssystem
och samhälle fokuseras.

Trots att klassifikationsforskningen har en relativt lång tradition bakom sig, då den varit
etablerad sedan senare delen av 1800-talet, är den mångfacetterad i sina teoretiska
riktningar. När det gäller själva det praktiska arbetet med att konstruera ett

                                                          
1 Klasson, Maj (1994). Knowledge organisation as a mirror of society. 6RFLDO�FKDQJH�DQG�DGXOW�HGXFDWLRQ
UHVHDUFK��������19-32.
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klassifikationssystem uppstår t ex problem som hänger samman med dels vad det är
som utgör den epistemologiska grunden för bibliografisk klassifikation, och dels vilka
principer som kan och bör ligga till grund för den praktiska klassifikationsprocessen. Ett
bibliografiskt klassifikationssystem har ju som yttersta syfte att genom sin struktur, på
basis av ämnet dokumenten behandlar, skapa förutsättningar att placera ett dokument,
eller grupper av dokument, på ett sätt som gör det möjligt att återfinna dem.
Klassifikationssystemets roll blir här att representera dokument och deras ämnen.
Samtidigt har en fast struktur skapats, i vilken det enskilda dokumentet ska placeras på
ett sätt som logiskt korresponderar med innehållet i detta och liknande dokument. Det
har därmed även blivit möjligt att studera och arbeta med ett klassifikationssystem som
ett dokument i sig självt. Klassifikationssystemet kan sägas korrespondera mot något
som sträcker sig utöver innehållet i de dokument som ska klassificeras. Detta bidrar till
problem och meningsskiljaktigheter. I diskussionerna om detta problem brukar man
kunna urskilja tre grundläggande utgångspunkter:

Enligt den första utgångspunkten kan ett klassifikationssystem sägas korrespondera mot
ett kunskapsuniversum, vars struktur existerar objektivt och evigt.
Klassifikationssystemets uppgift blir då att spegla denna universella kunskapsstruktur.
Tanken på existensen av ett objektivt kunskapsuniversum och hur detta ska speglas har
sin grund dels i ontologiska och epistemologiska hållningar, och dels i frågor som rör
metoden för indelningen av avdelningar och underavdelningar i själva systemen. Dessa
tankar kan spåras tillbaka till antiken där det föddes en tro på filosofins förmåga att dela
in ett objektivt universum av kunskap. Även om de sista encyklopediska
kunskapsindelningarna inom filosofin kom i slutet av 1700-talet, så har tanken på den
mänskliga förmågan att omfatta all kunskap inom ramen för ett överskådligt system levt
kvar in på 1900-talet inom den bibliografiska klassifikationens område.

Den andra utgångspunkten menar att ett klassifikationssystem kan sägas korrespondera
mot det samlade vetandet i världen. Systemet fungerar i det här fallet som en
intermediär mellan ett antal sätt att tänka om och formulera ett dokuments innehåll.
Denna utgångspunkt har ofta empirisk karaktär med syfte att på ett relativt direkt sätt
stödja framtagandet och utvecklandet av effektiva informationsåtervinningssystem. Den
bygger vidare sina resonemang på olika riktningar inom psykologi och lingvistik, och
implicerar en kognitionsorienterad syn på klassifikation. Systemet ses här som en
intermediär mellan ett antal kognitiva strukturer som ska mötas och förstå varandras
behov för att ett informationsutbyte ska kunna äga rum. Konsekvenserna blir dock att
klassifikationssystemets struktur ställs i relation till de kognitiva strukturerna hos dem
som är satta att klassificera dokumenten. Dessa måste stämma överens med systemets
(systemkonstruktörens) kognitiva struktur för att systemet ska kunna fungera som ett
redskap för ämnesindelning. Enligt ett sådant resonemang blir klassifikationssystemet
alltså en intermediär mellan dessa båda aktörer som, för att en effektiv tolkning och
användning av systemet ska kunna uppstå, måste ha vissa grundläggande normer och
föreställningar gemensamt. Resultatet blir då att klassifikationssystemet inte speglar
vare sig ett existerande kunskapsuniversum eller en extern objektiv verklighet, utan det
som eventuellt speglas i systemet kan bara definieras genom mötet mellan olika
kognitiva strukturer.

Den tredje och sista utgångspunkten poängterar att ett klassifikationssystem kan sägas
korrespondera mot det samhälle i vilket det tillkommit och fungerar. Utgångspunkten är
här materialistisk så till vida att det ses som omöjligt att konstruera ett universellt
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klassifikationssystem som inte samtidigt är en spegel av den tid och det samhälle i
vilken det har att fylla sin funktion (Hansson, 1999, s 31ff).

Den grundläggande teoretiska utgångspunkten för den här uppsatsen är just att
klassifikationssystemet även kan ses som en social och kulturell positionsbestämning,
en tidsbunden företeelse, som speglar den tid och det samhälle i vilket det skapas och är
tänkt att fungera. Klassifikationssystemet måste dock även ses som ett praktiskt redskap
för organiserandet och återvinnandet av dokument i ett bibliotek. Systemet sätts då i
relation till konstruktörers, klassifikatörers och användares kognitiva strukturer. Implicit
i detta finns de epistemologiska grunder som systemet bygger på, som även de måste tas
med i utvärderingen av ett klassifikationssystem. Av dessa anledningar är även de två
första utgångspunkterna av betydelse för att kunna finna svar på frågan om, och
varför/varför inte, SAB-systemet speglar ett mångkulturellt samhälle.

���(WW�PnQJNXOWXUHOOW�VDPKlOOH

Dagens kommunikationsteknologi har raderat ut avstånden i världen och gjort det
möjligt för oss att komma i kontakt med kulturer våra förfäder bara kunde läsa om i
böcker. Dessa kulturer har dock inte endast kommit inom räckhåll för oss, utan även
blivit våra nya grannar (Kirkwood & Zielinska2, 1992, s 11). Så har det även blivit i vårt
land, där vi inte längre har en kultur, utan många. Allt fler människor kommer idag till
Sverige från länder vars tradition och kultur är annorlunda. Kulturutredningen har även,
i sitt slutbetänkande 1995, kommit till slutsatsen att vi lever i ett mångkulturellt
samhälle (Kulturutredningen, 1995, s 41).

Att leva i ett mångkulturellt samhälle är inget unikt för Sverige. Det finns, beroende på
hur man räknar, ett fyrtiotal s k nationella minoriteter runtom i Europa och ca fytrio
miljoner människor som tillhör dessa minoriteter. Med termen nationell minoritet avses
folk som har historisk hemortsrätt i Europa, och hundra år brukar nämnas som gräns i
detta sammanhang. Denna brokiga situation är givetvis ett resultat av Europas historia,
en historia som är präglad av krig och erövringar, ändrade gränsdragningar, delning av
stater och uppkomst av nya, folkvandringar och migration p g a flykt från krig eller
undan etnisk, religiös eller näringsmässig förföljelse. De nationella minoriteterna har
genom historien blivit både bildlikt och bokstavligen förtryckta, och har levt
förhållandevis isolerat från majoritetssamhället. På många håll runt om i Europa har de
nationella minoriteterna fortfarande svårt att hävda sig och deras situation visar inga
tecken på att förbättras (Statens kulturråd, 2001, s 5ff).  Att istället uppmärksamma och
erkänna de olika minoriteternas kulturer, samt att ge möjligheten att få bevara och ge
uttryck för den egna kulturen skulle inte bara vara viktigt för minoritetsgruppens egen
identitet, utan också för deras möjligheter att förstå den kultur som dominerar i
samhället där de bor (Kulturutredningen, 1995, s 41). På samma gång får
majoritetsbefolkningen även möjlighet att stifta bekantskap med de andra kulturerna
som faktiskt finns i samhället.

Kulturrådet fick 1999 av regeringen i uppdrag att utreda hur de nationella minoriteterna
i Sverige skulle få mer utrymme i svenskt kulturliv. Den direkta anledningen var kanske
främst att riksdagen beslöt anta regeringens proposition 1DWLRQHOOD� PLQRULWHWHU� L

                                                          
2 Medverkande upphovsmän även International Federation of Library Associations and Institutions,
Section on Library Service to Multicultural populations.
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6YHULJH3, men också Europarådets konventioner om skydd för nationella minoriteter och
om landdels- och minoritetsspråk. Uppdraget ledde till att det bl a beslöts om ett antal
åtgärder som sammantaget skulle utgöra grund för en samlad svensk minoritetspolitik,
som ska stärka de nationella minoriteterna i Sverige och ge deras språk det stöd som
behövs för att de skall hållas levande. En kommitté med uppdrag att utreda bland annat
arkivfrågor, att finna lämpliga former för att bevara dokument på minoritetsspråken
tillsattes år 2000. Kulturrådet gavs även i uppdrag att utreda hur de nationella
minoriteterna skall få ett tillräckligt utrymme i svenskt kulturliv (Statens kulturråd,
2001, s 5ff).

����'H�QDWLRQHOOD�PLQRULWHWHUQD

Det finns ingen smärtfri övergång till ett mångkulturellt samhälle. Kulturskillnader och
kulturkrockar kan upplevas stora och hårda för alla inblandade. Det finns inslag i andra
kulturer som kan vara konfliktskapande eller oacceptabla utifrån våran samhälls- och
människosyn, precis som den svenska kulturen kan verka obegriplig för utomstående
vid första anblicken. Grundinställningen måste dock vara att olika kulturella traditioner
ska kunna utvecklas och uttryckas parallellt (Kulturutredningen, 1995, s 49). Kunskap
och insyn borde också vara ett av de bästa vapnen mot oförståelse och rädsla för det
okända. Biblioteken är idag de enda offentliga rum som ”alla” har tillträde till, och som
har både potential och möjligheter att utveckla sin ställning som en öppen socialt,
kulturellt och etniskt heterogen mötesplats (SAB:s demokratigrupp, 2000, s 77).

Det står även att läsa i bibliotekslagen att: ”7LOO� IUlPMDQGH�DY� LQWUHVVH� I|U� OlVQLQJ�RFK
OLWWHUDWXU��LQIRUPDWLRQ��XSSO\VQLQJ�RFK�XWELOGQLQJ�VDPW�NXOWXUHOO�YHUNVDPKHW�L�|YULJW��VND
DOOD� PHGERUJDUH� KD� WLOOJnQJ� WLOO� HWW� IRONELEOLRWHN.” Bibliotekslagen säger vidare att:
´)RON�� RFK� VNROELEOLRWHNHQ� VNDOO� lJQD� VlUVNLOG� XSSPlUNVDPKHW� nW�«� LQYDQGUDUH� RFK
DQGUD�PLQRULWHWHU� EO� D� JHQRP�DWW� HUEMXGD� OLWWHUDWXU� Sn� DQGUD� VSUnN� lQ� VYHQVND�«� �´
(Svensk biblioteksförening, 1996).

Det är dock orealistiskt att begära att biblioteken ska vara allt för alla. Begränsade
resurser är ett effektivt hinder för detta, som dessutom ofta bidrar till att biblioteken
hamnar i en prioriteringssituation, där utökad service åt minoriteter sker på bekostnad
av något annat (Raber, 1996, s 225ff). Kulturrådet säger sig själva endast kunna utgå
ifrån den situation som råder inom majoritetssamhället. De har dock inom ramen för sin
traditionella verksamhet kunnat stödja verksamheter som varit till gagn för nationella
minoriteter, men enbart då verksamheterna har haft en given plats inom rådets
ansvarsområde och utan att man på något sätt tagit hänsyn till att det rör sig om
minoriteter. Kulturrådet avvisar vidare varje tanke på att genom omfördelningar inom
budgeten skapa utrymme för de nationella minoriteternas kultur. Anslagen är redan hårt
ansträngda och en omfördelning till minoriteternas förmån anses ofrånkomligen leda till
negativa reaktioner, något som skulle motverka det man vill uppnå med
minoritetspolitiken, nämligen en större ömsesidig förståelse och kunskap.

Kulturrådet kommer även i fortsättningen stödja olika kulturella verksamheter, men den
nyligen gjorda utredningen visade på att en framgångsrik minoritetspolitik måste utgå
ifrån de förutsättningar som är specifika för respektive grupp. Dessa, för varje
minoritetsgrupps specifika förutsättningar, varierar dock kraftig. De kulturella

                                                          
3 Regeringens proposition 1998/99:143
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verksamheter som finns är bräckliga i och med att de i stor utsträckning bärs upp av
ideellt arbete, och när det gäller kommersiella möjligheter till att bedriva en permanent
kulturverksamhet för minoritetsgrupperna anses populationerna inom landet vara allt för
små för att ekonomiskt bära upp kostnaderna för verksamheterna (Statens kulturråd,
2001, s 46f).

Tittar man på olika statistiska beräkningar av befolkningen så ser man att det finns
ganska många olika minoritetsgrupper inom landet, och därmed blir de enskilda
grupperna kanske inte så stora, men ändock utgör minoriteterna en så pass stor del av
befolkningen att det torde vara befogat att dessa kulturer involveras och representeras i
biblioteken. Statistiken visar nämligen att mellan åren 1991 och 2000 har i genomsnitt
53 000 människor invandrat varje år (se bilaga 1 s 50) och det har gett en sammanlagd
summa på nästan 530 000 invandrare. Som invandrare räknas i det här fallet endast
människor som fått uppehållstillstånd och blivit folkbokförda i Sverige. Den största
gruppen har länge varit svenskar som återvänt, och människor från de övriga nordiska
länderna. Därefter har en stor grupp kommit från andra europeiska länder och forna
Jugoslavien. Även Asien är en världsdel som många människor kommit ifrån, och då
framför allt från länder som Iran och Irak (Statistiska centralbyrån, 2001).

Invandringen är inget nytt fenomen. Om vi läser svensk historia kan vi se att grupper av
människor har invandrat till landet sedan flera hundra år tillbaka. Romerna (zigenarna)
började komma redan på 1500-talet, och uppskattades idag till att vara närmare  20 000,
valloner lockades hit i slutet av 1600-talet för att lära ut järnhantering, italienare var
välkomna när 1800-talets stenstäder skulle byggas och skottar kom och startade
bryggerier, för att nämna några. Under 1800-talet förändrades dock situationen och
Sverige började få en ganska stor utvandring istället. Från mitten av 1800-talet och fram
till 1930 utvandrade drygt 1 miljon svenskar till framför allt Nordamerika och
Australien. I och med första världskriget, och ändrade invandrarestriktioner i USA,
dämpades utvandringen, och efter andra världskriget övergick Sverige till att återigen
bli ett invandrarland. Sedan 1930-talet har vi, förutom några år på 70-talet, alltid haft en
större invandring än utvandring.

På 1940-talet handlade det mest om krigsflyktingar från Tyskland, de nordiska
grannländerna och Baltikum. 1950- och 60-talet förde med sig arbetskraftsinvandringen
från framför allt Skandinavien, Italien, Grekland och Jugoslavien. På 1970-talet
reglerades invandringen och det blev betydligt svårare att få uppehållstillstånd och
därmed minskade invandringen under några år. En ny våg av krigsflyktingar kom på
1980-talet, den här gången från bl a Iran, Irak, Syrien och Turkiet. Under 1990-talet
skedde många landsuppdelningar och etniska rensningar, vilket medförde rekordstora
mängder flyktingar från framför allt det forna Jugoslavien (Migrationsverket, 2000).
Forna jugoslaver utgör också, direkt efter nordbor, den största invandrargruppen som
kommit sedan 1940-talet (se bilaga 2 s 51).

Det får dock inte förglömmas att de etniska minoriteterna i vårt land inte enbart utgörs
av folkgrupper som invandrat, utan de utgörs även av samerna, en urbefolkning som i
alla tider rört sig över nationsgränserna mellan Norge, Sverige, Finland och tidvis också
Ryssland. Detta har fått som resultat att den samiska identiteten inte är bunden till
nationella gränser. Antalet samer uppskattas till ca 20 000 i Sverige, och totalt inom det
samiska rådet, Sámpi, till ca 70 000 (Statens kulturråd, 2001, s 28).
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Självklart är det inte alla minoriteter, alla människor, i sig själv som utgör grunden eller
anledningen till att de bör integreras i klassifikationssystemet. Det är de dokument av
och om dessa grupper som måste kunna införlivas i klassifikationssystemet. Den
traditionella forskningen gällande klassifikation och återvinning av dokument har ofta
varit fokuserad på olika klassifikationsstrukturer, vilka helst ska kunna relateras till en
allmänt accepterad kunskapsstruktur där huvudkriteriet är ”literary warrant”, det
litterära belägget (Vickery & Vickery, 1992, s 140).

����0nQJNXOWXUHOO�ELEOLRWHNVVHUYLFH

För att känna igen och förstå etniska gruppers behov krävs ansträngning och satsning,
för det tar tid att skaffa lärdom om minoriteterna runtom i landet. Som ofta går
meningarna isär, då det finns åsikter som går ut på att det inte är bibliotekens uppgift att
förändras för att behaga nya användare, utan biblioteken kan betrakta icke-användarna
som irrelevanta för biblioteken och inte fundera över bibliotekens irrelevans för icke-
användarna. Att inte använda biblioteket beror på många faktorer som ofta är utanför
bibliotekens kontroll, men innan människor kan förväntas använda biblioteket måste de
ges en anledning. Genom att skylla icke-användning av biblioteken på icke-användarna
legitimerar man beteendet att inte ens försöka nå ut till fler människor, och att ta ett
demokratiskt beslut om bibliotekets service baserat på majoritetens behov är bara ett
annat sätt att legitimera uteslutande av minoriteter (Raber, 1996, s 225ff).

Kulturrådet anser att ett viktigt syfte med den nationella minoritetspolitiken är att sprida
kunskap om minoriteternas språk och kultur och deras bidrag till Sveriges historia
(Statens kulturråd, 2001, s 11). Detta kan göras genom användandet av alla kulturella
uttrycksformer, som t ex  litteratur, teater, sångtexter, tidningar och tidskrifter (ibid., s
18). Biblioteken har stora möjligheter att tillhandahålla de flesta av dessa kulturella
uttrycksformer, och det borde vara av vikt att sörja för en fungerande minoritetspolitik.
En mångkulturell biblioteksservice bör ha som mål att integrera minoritetskulturerna i
utvecklingen av hela institutionen (Herrera-Keightley & Rasmussen, 1989, s 29).

Ett bibliotek som på många sätt tycks ha lyckats med att integrera olika kulturer i sin
verksamhet är Rinkebys bibliotek. Rinkeby, en förort till Stockholm, har blivit
massmediernas kliché för problemförort.�Det är en av Sveriges invandrartätaste förorter,
med drygt 14 000 invånare, vilka representeras av ca 100 olika etniska eller språkliga
grupper. Sammanlagt har ca 75% av befolkningen utländsk bakgrund. Biblioteket har,
sedan det öppnades 1977, satsat på ett samspel mellan olika institutioner och föreningar.
Arbetet har byggts på principer som förankring i området, bred kulturkompetens,
framförhållning och en medvetenhet om uppgiften. Detta har gett goda resultat. På
biblioteket finns ca 40 000 böcker, varav hälften är på svenska och de övriga fördelade
på ett 50-tal språk, samt 130 tidningar och tidskrifter på ett 20-tal olika språk. Vidare
ordnas vernissager med både svenska och utländska gäster där man låter olika kulturer
framträda. Man har även olika informationsteman, som t ex svenska traditioner.
Barnstugepersonal håller sagostunder på både svenska och andra språk, och inför julen
byggs en krubba upp mitt i biblioteket med texter från Julevangeliet och Koranen på ett
tiotal språk (SAB:s kommitté…, 1998, s 42ff).

Stiftelsen $EUDKDPV� %DUQ� I|U� UHOLJL|V� RFK� NXOWXUHOO� VDPH[LVWHQV bildades 1991 med
syftet att genom undervisning i skola och barnomsorg minska konfliktbenägenheten
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mellan människor från olika kulturer och religioner1. Ett nära samarbete har utvecklats
med biblioteket i Rinkeby, som även fått ta hand om den boksamling på ca 400 titlar
stiftelsen fått genom donation (ibid., s 46ff).

Rinkeby är inte det enda exemplet, det har gjorts annat på andra håll runt om i landet för
att rättvist representera ett mångkulturellt samhälle. Till exempel så har Bibliotekstjänst
sedan början av 1970-talet importerat böcker på olika språk. Under årens lopp har
böcker på ett 50-tal språk importerats (ibid., s 80f). Invandrarlånecentralen är ett annat
steg i riktning mot ett mångkulturellt bibliotek. 1990 inrättas den som en självständig
enhet inom Stockholms stadsbibliotek. Dess främsta uppgift är att komplettera
folkbibliotekens behov av medier på invandrarspråk och därmed utgöra en för hela
landet gemensam resurs (ibid., s 90ff).

Ett annat exempel är det samnordiska projektet om det mångkulturella biblioteket,
0XOWLFXOWXUDO� /LEUDU\ (MCL), som har vuxit fram utifrån samarbete mellan
invandrarbiblioteken vid Helsingfors och Oslo stadsbibliotek. Målet är att via nätet göra
de nordiska folkbiblioteken, och de mångkulturella tjänster de erbjuder, tillgängliga för
alla. Speciellt beaktas invandrares kultur och informationsbehov. Ett utvidgat samarbete
är aktuellt och informationen, som även läggs ut på engelska, är tillgänglig för alla via
Internet (Multicultural Library, 1996).

Det finns runt om i landet även olika, mer eller mindre privata, institutioner och
föreningar som har tagit det på sitt ansvar att främja olika minoritetsgruppers kultur och
litteraturförsörjning. Man kan t ex finna ett judiskt centrum med bibliotek i Stockholm,
och de judiska församlingarna förvaltar också egna bibliotek med unikt material. Den
mest exklusiva av dessa samlingar är Carl Wilhelm Jacobowskys judaicasamling vid
Uppsala universitet. Samlingen består av ca 13 000 verk som numer till största delen är
registrerade och tillgängliga i LIBRIS. Utgivning av böcker med signifikant innehåll för
den judiska minoriteten sker genom förlag som har specialiserat sig på denna utgivning,
och omfattar det mesta från läromedel och kursmaterial till sångböcker, bönböcker,
kokböcker och böcker med kulturhistoriskt innehåll.

Sverige har idag även blivit ett viktigt kulturcentrum för kurderna. Här ges det ut fler
böcker, tidningar och tidskrifter på deras eget språk än i något annat land. Stiftelsen
)UDPWLGHQV�NXOWXU har genom bidrag gjort det möjligt att bilda det Kurdiska Biblioteket i
Stockholm. Biblioteket består av tre avdelningar; bibliotek, dokumentation och databas.
I biblioteket samlas all tillgänglig litteratur både på samtliga kurdiska dialekter och på
andra språk om och av kurder. Bibliotekslokalen fungerar även som ett fönster för
kurdisk kultur. Dokumentationen avser det övriga tryckta materialet som finns om
kurder, t ex kulturella och politiska organisationers arbeten, tidnings- och
tidskriftsartiklar, film- och musikinspelningar. Databasavdelningen lagrar och
uppdaterar information elektroniskt (SAB:s kommitté…, 1998, s 144ff).

Början till ett romskt bibliotek finns i Malmö, där Internationell Musikförening, med
hjälp av medel från Kulturrådet, fått stöd att köpa in tidskrifter och litteratur på romani
eller med anknytning till romska frågor. Förekomsten av olika dialekter och bristen på
standardisering av de romska dialekterna, samt det faktum att romanidialekterna
traditionellt är talade och inte skrivna språk, skapar dock svårigheter när det gäller
                                                          
1 Verksamheten ville tydliggöra det gemensamma kulturarv som finns i kristendom, judendom och islam,
där Abraham i Gamla Testamentet ses som en gemensam stamfader, därav namnet.
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framställning av böcker och andra skriftliga produkter. Det saknas idag i stort sett
ordböcker, grammatikor och andra standardverk om språken, såväl som tidskrifter
(Statens kulturråd, 2001, s 21ff).

Några som kanske har det lite bättre försörjt är de samiska och finska folkgrupperna. I
Jokkmokk finns t ex en samisk bibliotekskonsulent, anställd av Sametinget, med uppgift
att betjäna alla bibliotek i landet när det gäller samisk litteratur. Dessutom skickas
böcker ut till sameföreningar, samebyar, skolor och institutioner. Konsulenten ansvarar
också för katalogisering av all samisk litteratur. Sametinget avser också att utreda
inrättandet av ett samiskt huvudbibliotek (ibid., s 30). För finska folkgrupper finns
)LQODQGVLQVWLWXWHW, ett kulturhus beläget i Stockholm, som dock finansieras av finska
staten. Dess målsättning är bl a att synliggöra finländsk kultur i Sverige och främja
kulturutbytet mellan Sverige och Finland. Inom institutet finns även ett bibliotek där det
anordnas diverse kulturaktiviteter, såsom utställningar, konserter, filmvisningar,
föreläsningar och språkkurser. Biblioteket omfattar ca 10 000 titlar, men det har
emellertid inte fått resurser att utvecklas och anses av Sverigefinska Riksförbundet inte
ha tillräckliga resurser för att kunna bedriva insamling, arkivering och vetenskaplig
bearbetning av språkligt material på finska (ibid., s 39).

���.ODVVLILNDWLRQVV\VWHP�RFK�PLQRULWHWHU

Kulturutredningen har slagit fast att vi lever i ett mångkulturellt samhälle, och
statistiken visar att många människor i Sverige kommer från andra kulturella
bakgrunder än den svenska. Olika politiska utredningar har även kommit fram till att
minoritetskulturerna skall ha en plats inom det svenska kulturlivet. Relativt mycket har
även gjorts ute i biblioteken för att kunna representera ett mångkulturellt samhälle, även
inom folkbibliotekens traditionella verksamhetsområden. Jag tänkte nu undersöka
huruvida SAB:s klassifikationssystem har anpassats till ett mångkulturellt samhälle och
mångkulturella bibliotek, och hur systemet skiljer sig från UDK-systemet, men först lite
bakgrundsinformation som placerar in systemen i historien.

����.ODVVLILNDWLRQVV\VWHP�I|U�VYHQVND�ELEOLRWHN

Den första upplagan av SAB:s klassifikationssystem; .ODVVLILNDWLRQVV\VWHP�I|U�VYHQVND
ELEOLRWHN, utkom 1921. Den avgörande orsaken till att SAB valde att låta skapa ett eget
klassifikationssystem tycks ha varit en strävan efter att finna ett för alla bibliotek, av
alla storlekar, gemensamt arbetsredskap som skulle fungera väl i den svenska miljön,
och samtidigt kunna göra anspråk på att vara ett universellt klassifikationssystem
(Hansson, 1995, s 34). Man började vid den här tiden inse behovet av gemensamma
principer för organiserandet av bibliotekens bestånd, både för att underlätta samarbetet
såväl som litteraturanskaffningen.

När man stod i begrepp att konstruera det nya klassifikationssystemet hade man i
princip tre vägar att välja emellan, åtminstone om man ville grunda systemet på
befintlig tradition. Det första var att införa Dewey-systemet (Dewey Decimal
Classification; DDC), det andra var att grunda systemet på de akademiska bibliotekens
systematik som bestod av klassificering utan klassifikationskoder, byggd på
förkortningar av de i samlingarna företrädda ämnena. Även om dessa förkortningar
inom vissa ämnen var mycket väl indelade, så fanns det begränsade möjligheter till



17

utbyggnad. Det tredje alternativet var att gå till den svenska folkbibliotekstraditionen
och hämta inspiration från deras olika klassifikationsprinciper (Hansson, 1996, s 76f).

Kommittén som hade fått till uppgift att konstruera det nya klassifikationssystemet
valde att låta den svenska folkbibliotekstraditionen och praxis bli förebild för det nya
systemet. Studium av äldre svenska bibliotekskatalogers ämnesindelning visar att, när
det gjorts någon form av klassifikationssystem, så har det genomgående valts att göras
med ett alfabetiskt notationssystem som bakgrund, vilket även det nya systemet fick.
När det gällde systemets indelning valde man att följa de akademiska bibliotekens
klassificeringstraditioner. De akademiska biblioteken var dock betydligt mer
konservativa än folkbiblioteken, och deras klassificeringstraditioner bar på tydliga spår
från en period i det svenska tänkandet som stora delar av folkbiblioteken försökte lämna
bakom sig. Ordningsföljden mellan klasserna och avdelningarna i systemet är
fortfarande bevis på den konservativa indelningen av kunskap, då t ex det andliga står
över det kroppsliga, det manliga över det kvinnliga och det västerländska över andra
länder och kulturer (Hansson, 1995, s 28ff).

Det är omöjligt att bortse från det faktum att de personer som var involverade i
skapandet av systemet satte sin prägel på det. Den övervägande delen av kommittén
bestod av representanter från de akademiska biblioteken, två var bibliotekskonsulenter
som företrädde både statens intresse gentemot biblioteksvärldens och bibliotekens
gentemot statens, och endast en representerade folkbiblioteken. Den dominerande delen
av representanterna har även kommit från Stockholmsområdet, vilket troligen berott på
praktiska omständigheter, men likväl syns i systemet då Sveriges geografi utgår ifrån
Svealand och Stockholm, d v s man börjar indela landet från mitten.

Det amerikanska och mer internationella Dewey-systemet, och som av vissa ansågs
varit mer lämpligt, antogs inte eftersom dess amerikanska perspektiv inte ansågs passa
de svenska bibliotekens bestånd (ibid., s 30ff). Det faktum att man inte valde Dewey-
systemet för de svenska folkbiblioteken kan kanske ses som en konservativ återblick på
den tid Sverige höll på att lämna, eller kanske (hellre) som en manifestation av integritet
och hög medvetenhet om de kvaliteter som burits upp av en mångårig praxis inom den
tidiga icke-akademiska biblioteksvärlden (Hansson, 1996, s 90). Slutresultatet blev ett, i
princip, hierarkiskt enumerativt system med koordinerade (sidoställda) avdelningar och
underavdelningar där ämnena räknas upp, med möjlighet att i viss utsträckning bilda
nya klassifikationskoder, och ämnen, genom att utgå ifrån olika aspekter, s k facetter, på
ett ämne och sammanföra dessa (Berntsson, 1997, s 9f).

Konsekvenserna av att skapa ett eget klassifikationssystem gick naturligtvis inte att
förutsäga, lika lite som teknikutvecklingen på informationsområdet eller den stora
ökning av det internationella informationsutbytet, men som följd av de val som gjordes
använder vi nu, 80 år senare, i Sverige ett system som endast våra egna bibliotek, samt
bibliotek i svenskspråkiga delar av Finland och Odense universitetsbibliotek använder.
När det på de flesta andra avdelningarna har lagts stor vikt vid att ansluta till
internationell standard och praxis, har man med klassifikationssystemet inte gjort
särskilt mycket. I oktober 1980 beslöt DFI (Styrelsen för vetenskaplig och teknisk
informationsförsörjning) att tillsätta en arbetsgrupp för att utröna SAB-systemets
framtid. Beslut fattades om en delvis omfattande revision av systemet. Det blev den 6:e
omarbetade upplagan som utkom 1984. Den 7:e och senaste upplagan utkom 1997
(ibid., s 2f).
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����8QLYHUVHOOD�GHFLPDONODVVLILNDWLRQHQ

Mot slutet av 1800-talet satte två belgiska advokater, Paul Otlet och Henri La Fontaine,
i gång med arbetet att konstruera vad som i början endast var tänkt att bli en bibliografi
för advokater, men som kom att expanderade till en systematisk struktur för indelandet
av all världens vetande. För att få en struktur på arbetet kontaktade de Melvil Dewey,
som nyligen publicerat den femte upplagan av sitt klassifikationssystem, DDC, och fick
lov att använda detta system som bas. De fick även tillåtelse att utvidga
huvudtabellerna, samt lägga till vissa hjälptabeller och andra utbyggningsmöjligheter.
Detta för att kunna behandla den detaljrikedom de ansåg sig behöva, men det medförde
även att deras systematiska struktur blev flexiblare än originalets. Den första
fullständiga upplagan av 8QLYHUVHOOD� GHFLPDO� NODVVLILNDWLRQHQ (UDK) publicerades på
franska 1905 (Mcllwaine, 1997, s 331f).

I början fortsatte de båda systemen att följas åt, men 1960 togs beslutet att UDK inte
längre skulle följa Dewey-systemet. UDK är idag ett av världens mest spridda och
använda klassifikationssystem, kanske har det numeriska notationssystemet bidragit till
detta, då systemet kan fungera som ett återvinningsverktyg oavsett språk (Mcllwaine,
1997, s 338). Allt sedan andra världskriget har systemet successivt publicerats på allt
fler språk. Från 1950 och fram till 1970-talet påbörjades fullständiga upplagor på inte
mindre än elva språk, varav japanska, ryska och serbokroatiska var några. Förkortade
upplagor finns på ett 20-tal språk, däribland även på svenska. Vidare finns ett antal
fullständiga specialupplagor omfattande ett begränsat ämnesområde. På svenska finns
en fullständig upplaga för avdelning 331 ”Arbete och Arbetsmarknad” (Benito, 2000, s
121).

����6$%�RFK�8'.�±�OLNKHWHU�RFK�VNLOOQDGHU

Alla uppgifter angående SAB:s klassifikationssystem är, om inget annat anges, hämtade
från den 7:e omarbetade upplagan 1997. När det gäller UDK har jag utgått ifrån den
senaste upplagan Online, men för att få en finfördelning med klassernas alla avdelningar
och underavdelningar har jag använt en äldre tryckt upplaga från 1977. Alla uppgifterna
från den äldre upplagan har kontrollerats i ([WHQVLRQV�DQG�&RUUHFWLRQV5, där de årliga
förändringarna av systemet presenteras, för att säkerställa de medtagna uppgifterna.
Det är vidare inte alltid de olika avdelningarna återfinns inom samma huvudklasser i de
båda systemen. Skaparna av systemen kan ha haft olika uppfattningar om ämnenas
inbördes relationer, och rent praktiskt har SAB möjligheter till fler huvudklasser
eftersom det där används bokstäver istället för siffror. Jämförelsen är baserad på SAB:s
huvudklasser med motsvarande avdelningar i UDK (se bilaga 3, s 52), för en jämförelse
mellan systemens klassindelning).

������+MlOSWDEHOOHU

Både i SAB och i UDK finns allmänna tilläggsbeteckningar, eller hjälptabeller, som i
princip kan användas på samtliga avdelningar i systemen. De tilläggsbeteckningar som i
SAB kan vara till hjälp för klassifikations av minoritetsdokument är t ex geografiska,
kronologiska och språkliga tilläggsbeteckningar. I UDK finns liknande tilläggstal för

                                                          
5 ([WHQVLRQV�DQG�FRUUHFWLRQV�WR�WKH�8'&� The Hauge International Federation for Documentation: 1950- .
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språk, ort och länder, folkgrupper och tid. I den följande jämförelsen mellan de båda
klassifikationssystemen går jag igenom hjälptabellerna lite mer noggrant där dessa har
betydelse för de olika klasserna.

������*HRJUDIL��6N|QOLWWHUDWXU��6SUnN��RFK��/LWWHUDWXUYHWHQVNDS

I klassen för geografi är Sverige indelat landskapsvis, men om så önskas kan en
exaktare indelning göras av varje land genom ett speciellt tillägg. Även i UDK finns
möjligheten att göra en egen närmare indelning av sitt land, med en markering som talar
om att talen inte får betraktas som officiella UDK-tal. För övrigt kan geografiska
tilläggsbeteckningar i SAB användas på alla avdelningar där det så står, vilket är de
allra flesta. I UDK finns ingen begränsning, utan där kan de användas på alla
avdelningar och finns för övrigt endast som tilläggstal. Länderna i UDK delas upp efter
världsdelarna. Först är Europa med Storbritannien följt av Asien, Afrika, Nord- och
Mellanamerika, Sydamerika och Australien, Oceanien och Polarområdena. Samma
indelning gäller även för SAB, med undantag att Europa börjar i Norden.

När det gäller indelning av språken utgår SAB från svenskan, där svenska för
utlänningar fått en underavdelning, varpå de övriga nordiska språken (ej finska),
engelska och tyska följer. Samma indelningsprincip återfinns i klassen för skönlitteratur
som är indelad land för land med utgångspunkt från Sverige, över Norden och vidare ut
i världen. Inom litteraturvetenskapen gås svensk litteraturhistoria, och vissa andra
länders litteraturhistoria, igenom. Länder som inte fått samma noggranna genomgång
kan dock indela sin litteraturhistoria antingen med hjälptabeller för kronologiska
tilläggsbeteckningar, eller enligt klassen för historia.

I UDK finns däremot språk, precis som länder, endast som tilläggstal, vilket gör att alla
språk och länder i princip får samma indelningsmöjligheter och i huvudtabellerna råder
därför en neutralare beskrivning av klassernas och  avdelningarnas innehåll.
Tilläggstabellen för språk är indelad efter språkfamiljerna och börjar med de germanska
språken och engelska. Språkliga tilläggsbeteckningar finns även i SAB och kan göras på
alla avdelningar för att ange på vilket språk dokumentet föreligger.

������%RN��RFK�ELEOLRWHNVYlVHQ��$OOPlQW�RFK�EODQGDW��RFK�5HOLJLRQ

När det gäller bibliografier över särskilda länder, så råder det här ingen skillnad mellan
systemen, utan indelningen görs geografiskt. Här finns även en avdelning för olika
skriftsystem, med underavdelningarna för västerländska, orientaliska, östasiatiska och
övriga skriftsystem. UDK har också denna indelning efter olika skriftsystem, men i
omvänd ordning. Här kommer det östasiatiska skriftsystemet och det orientaliska
bokstavsskriftssystem före europeiska bokstavsskriftsystem. Icke-europeiska
skriftsystem hamnar alltså före de europeiska, vilket är en ovanlig ordningsföljd.

Går man vidare i SAB-systemet kan man hitta en avdelning för allmänna tidskrifter och
serier dit även allmänna och allmänt kulturella tidskrifter räknas, och som har en
underavdelning för invandrartidskrifter. Något motsvarande går inte att hitta i UDK.

Religion utgör den klass i SAB som kanske mest markant visar på skillnader mellan
”rätt” och ”resterande”. Absolut störst plats och noggrannast genomgång får
kristendomen, som behandlas i närmare tolv avdelningar, medan övriga religioner får
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nöja sig med två. Exempelvis får varje bok i bibeln egen klassifikationskod, liksom
varje del av det kristna livet (sakramenten), samt administration inom kyrkan och
särskilda stift i Sverige. Dock kan den kronologiska kyrkohistorien delas upp
geografiskt. Man slutar med kristen mission för att sedan gå över till allmän
religionsvetenskap och icke-kristna religioner, där varje religion fått en egen
underavdelning.

Den här indelningsgrunden är dock inget specifikt för SAB, utan man finner en liknande
indelning i UDK. Sex större avdelningar tillägnas kristen religion, och en åt icke-kristna
religioner. Den kristna religionen gås igenom på liknande sätt som i SAB; dogmatik,
praktisk teologi, församlingsarbete, kristna kyrkan i allmänhet, kristna kyrkor och
sekter. Därefter kommer icke-kristna religioner, med början i allmän och jämförande
religionsvetenskap, sedan följer en liten indelning av indisk och persisk religion, och
islam med några få underavdelningar. Den enda religionen som fått en relativt väl
indelning är judendomen med ca 19 underavdelningar, innehållande bl a judisk teologi
och filosofi, bön och ritual, etik och predikan.

������ )LORVRIL�� 8QGHUYLVQLQJ��.RQVW� RFK�PXVLN�� $UNHRORJL��0XVLNDOLHU
RFK�0XVLNLQVSHOQLQJDU

Nästa klass i SAB är filosofi, och här ställs västerländsk filosofi i motsats till icke-
västerländsk, vilket inte är fallet i UDK där det görs en mer generell genomgång.
Samma allmänna, generella genomgång görs i UDK även för följande klass, uppfostran
och undervisning. I SAB är det givetvis det svenska skolväsendet man utgått ifrån och
man kan finna undervisning i svenska respektive undervisning i svenska för utlänningar,
annars görs här inga direkta skillnader.

Inom konsten kan det mesta, som t ex konsthistoria, arkitektur och folkkonst, indelas
geografiskt i SAB. Detsamma gäller även för arkeologi, men när det gäller musik står
däremot det västerländska mot det icke-västerländska. För att visa på några exempel så
räknas t ex allmän musikhistoria samt västerländska musikens historia till avdelningen
för allmän musikhistoria. Vidare förekommer en avdelning för västerländsk folkmusik,
och en för icke-västerländska kulturers musik, dit både traditionell musik, populärmusik
och folkmusik i icke-västerländska kulturer räknas. I avdelningen för jazz, rock och
populärmusik finns en underavdelningen för folkrock, och en för ”icke-västerländsk
populärmusik av rocktyp”. Vid klasserna för musikaler och musikinspelningar återfinns
en liknande uppdelning av det västerländska vs det icke-västerländska. Till ”danser och
dansstycken” får t ex inte icke-västerländska kulturers dansmusik föras.

I likhet med SAB kan konst och arkeologi i UDK indelas geografiskt, däremot
förekommer ingen uppdelning av musiken på samma sätt som i SAB. Den enda
egentliga skillnaden mellan kulturer eller världsdelar görs för förhistorisk och modern
mot äldre primitiv konst, dit då även nomadiska kulturer räknas. När det gäller
arkitektur kan man dock se en indelning av religiösa byggnader där faktiskt tempel,
moskéer och synagogor kommer före kristen kyrkoarkitektur i systemet, fast den kristna
kyrkoarkitekturen kan istället delas in i detaljer och delar av kristna kyrkor.
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������+LVWRULD�RFK�(WQRJUDIL

Historia är en annan klass där det tydligt märks att SAB är ett svenskt
klassifikationssystem. Till historia räknas framför allt världshistoria samt den
västerländska kulturkretsens historia. Sverige har en noggrann indelning, med
underavdelning för varje kung. Ytterligare några andra närliggande länder har indelning
direkt i schemat, för övriga länder kan man använda antingen den tidsuppdelning som
finns i schemat, eller hjälptabellen för kronologiska tilläggsbeteckningar. Vissa
folkgrupper har dock fått egna underavdelningar, t ex återfinns kelternas historia under
Europas, baskernas under Spaniens, och judarnas och kurdernas historia som
underavdelning till främre Asien. I systemet finns även en avdelning för historisk
kronologi, dit tideräkning och kalendrar hos olika folk förs.
Ländernas historia redovisas på ett helt annat sätt i UDK, där man till
klassifikationskoden för historia för tilläggstalet för landet i fråga.

Klassen för etnografi delas i SAB först in efter regioner, länder och folk, och sedan efter
särskilda aspekter på folkkulturen. Här finner man underavdelningar för allmänna
arbeten om kelternas, baskernas och syrianernas folkkultur, zigenarnas (med den
benämningen) folkkultur och historia, samt samerna och deras historia. Överhuvudtaget
kan folktro och folkseder, liksom högtider, fester, julseder, folkmedicin, övertro och
magi indelas geografiskt. I UDK finns än en gång ingen egentlig indelning av kulturer
eller länder. De enda som får egen avdelning är ”naturfolk”, dit nomader, zigenare och
´VSHFLHOOD�UDVHU�RFK�IRONVWDPPDU�PHG�KlQV\Q�WLOO�GHUDV�VHGHU�RFK�YDQRU´�räknas (UDK,
1977, s 65). Någon närmare specificering på VSHFLHOOD UDVHU�finns inte.

������ 6DPKlOOVYHWHQVNDS�� (NRQRPL�� 6SRUW�� 0LOLWlUYlVHQ�� 0DWHPDWLN�
1DWXUYHWHQVNDS�RFK�0HGLFLQ

Inom samhälls- och rättsvetenskapen står Sveriges statskunskap och politik i motsats till
främmande länders statskunskap och politik, förvaltning i Sverige ställs mot främmande
länders förvaltning. I UDK delas inrikespolitik och folkrepresentation, som t ex riksdag,
in med tillägg för land, och man finner även underavdelning för minoriteter och
nationella minoriteter, samt migration innehållande invandrare och invandringspolitik.
Avdelningen för arbete och arbetsmarknad måste dock i SAB endast omfatta svenska
män, för det finns underavdelningar åt såväl barn och ungdom, kvinnor, äldre,
handikappade och invandrare på arbetsmarknaden. I UDK kan samma avdelning, om så
önskas, delas upp med tillägg för personer, etniska grupper och folkslag, men man
behöver dock inte stoppa folk i bestämda klasser på samma sätt som SAB inbjuder till.

Under konsumentfrågor i SAB står det att läsa att dit ska även särskilda grupper av
konsumenter föras, t ex kvinnor och barn, men denna gång har man av någon anledning
inte gjort en vidareuppdelning av alla särskilda grupper. Under  ”mat och dryck” finner
man en underavdelning för ”matlagning för speciella grupper och ändamål” där man
finner matlagning från särskilda länder, som uppdelas geografiskt. Vidare finns
trädgårdsskötsel vs trädgårdsskötsel i särskilda länder, skogsbruk vs skogsbruk särskilda
länder. Avdelningen jakt och fiske kan delas upp geografiskt, precis som klasserna för
idrott och sport, militärväsen, och även naturvetenskap där det blir meningsfullt med en
indelning. Alla dessa klasser kan även i UDK indelas geografiskt, men klasserna,
avdelningarna och underavdelningarna står som mer neutrala i systemet. Däremot finns
det varken i SAB eller UDK en indelning av västerländsk och icke-västerländsk
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medicin, men dock i UDK en avdelning för socialvård för övriga grupper, där
utlänningar, invandrare och flyktingar ingår.

Sammanfattningsvis kan sägas att UDK vid en direkt jämförelse med SAB kan framstå
som ett neutralare system, detta utan att för den skull kunna betraktas som neutralt.
Även i UDK prioriteras på flera ställen det västerländska eller europeiska, och
skillnaderna systemen emellan var egentligen inte så stora vid närmare granskning.
UDK:s största fördelar ur minoritetssynvinkel är kanske att det inte uttryckligen tar sin
utgångspunkt i ett speciellt land, och blir därmed lättare för icke-europeiska länder att
använda, samtidigt som det får vad som kan betraktas som en neutralare framtoning.
Systemet tillåter även relativt fria kombinationsmöjligheter och en självständig
användning av de allmänna tilläggstalen. Det finns dock regler för insättningsordning av
klassifikationskoder, men inga regler för klassifikationskodernas kombination, vilket
ger fria möjligheter att göra som man vill. Man kan konstruera en variation av
kombinationer som inte bryter mot någon regel, men som inte heller korresponderar
exakt med någon annan (Mcllwaine, 1997, s 336). Möjligheterna att anpassa systemet
efter den egna kollektionen är alltså stora. Särskiljandet mellan olika folkgruppers
dokument kan därmed göras på mer frivillig basis.

En fördel med SAB skulle dock kunna vara möjligheten att göra lokala utbyggnader av
systemet, vilket innebär att bibliotek som utifrån sin ämnesmässiga inriktning har behov
av ytterligare uppdelning av systemet kan göra lokala utbyggnader. Något
internationellt klassifikationssystem som t ex DDC rekommenderas som förebild för
uppdelningen. Uppdelningen får dock inte göras p g a principiella åsiktsskillnader om
klassifikation (Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 1997, s 9). Det här är en
möjlighet som kan vara till hjälp vid klassificering av minoritetsdokument, och som ger
möjlighet till utvidgning. Någon sådan möjlighet finns inte uttryckligen i UDK, men
däremot har hjälptabellernas flexibilitet gjort att det finns många ”lokala” upplagor av
systemet (Mcllwaine, 1997, s 336).

����9DG�EOLU�NRQVHNYHQVHUQD«
������«I|U�NODVVLILFHULQJ�DY�GRNXPHQW�LQRP�UHOLJLRQ"

När man klassificerar böcker från t ex Asien eller Mellanöstern i ämnen som t ex
religion och traditioner finner man ofta att många klassifikationssystem har för få
nyanser och underavdelningar (Kirkwood et al., 1992, s 218f). När det gäller religion
har både SAB- och UDK-systemet givit kristendomen en mycket fin uppdelning, medan
alla övriga icke-kristna religioner slås ihop inom en eller två avdelningar. Om man inte
räknar med underavdelningarna, så har SAB-systemet tolv avdelningar som behandlar
kristendomen, och två för icke-kristna religioner. Därmed finns inte möjlighet för en fin
fördelning av de övriga religionerna. Det kan betyda att dokument om t ex islam skulle
placeras tillsammans på hyllan med endast en alfabetisk uppdelning sinsemellan, fastän
islam är en bred kategori och dokumenten kan variera mycket vad gäller innehållet.

Det är alltid det litterära belägget som avgör klassernas indelning i ett
klassifikationssystem. Statistiskt sett borde det dock finnas en stor mängd dokument
som inte behandlar kristendomen om man ser på det svenska samhällets många
kyrkosamfund. Sedan 1996 föds man inte längre in i Svenska kyrkan och därmed blir
inte alla automatiskt medlemmar, utan idag räknar man med att ca 86% av Sveriges
befolkning är medlemmar i Svenska kyrkan. Vidare är Svenska kyrkan långt ifrån det
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enda kyrkosamfundet inom landet. Endast frikyrkornas verksamheter engagerar nästan
en halv miljon människor. Frikyrkorna uppstod i samband med 1800-talets
väckelserörelse, och idag räknar man med åtta olika samfund, varav Pingströrelsen är
den största . En del invandrare har i sina hemländer tillhört kyrkor som i Sverige
betecknas som frikyrkor. När dessa grupper etablerat sig i Sverige har det ibland
resulterat i församlingsliv på det egna språket inom de svenska frikyrkoförsamlingarna,
och ibland i bildandet av egna församlingar (Byström Janarv et al., 1997, s 217ff). De
ortodoxa och österländska kyrkorna har även de ökat i antal, till runt 100 000
medlemmar under de senaste 60 åren, mycket p g a arbetskraftsinvandringen på 50- och
60-talet och flyktingströmmen från Turkiet och Mellanöstern. Det finns även ca 165 000
katoliker, 20 000 judar och ca 6000 hinduer i Sverige (ibid., s 225ff). Vidare har
flyktinginvandringen från Turkiet, det forna Jugoslavien, Iran, Pakistan, Nordafrika och
Mellanöstern bidragit till att muslimernas antal ökat markant. Från ca 10 000 på 70-talet
är siffran nu uppe i ca 250 000 personer. Man kan även hitta buddhistiska
sammanslutningarna i Sverige, varav de första faktiskt bildades av svenskar på 1950-
talet. Antalet svenska buddhister är numer ca 3000, och från asiatiska länder har det
invandrat ca 12 000 (ibid., s 233ff).

������«I|U�NODVVLILFHULQJ�DY�GRNXPHQW�LQRP�VDPKlOOVYHWHQVNDS"

Det är mycket som kännetecknar det majoritetssamhälle som minoriteten befinner sig i
och som bestämmer minoritetens ställning i detta samhälle, t ex politiska och
attitydmässiga förhållanden. Dessa politiskt legala förhållandena mellan majoriteten och
minoriteterna är nära sammanbundna med ett lands officiella ideologiska hållning
gentemot minoriteter. En stat kan antingen sträva efter att minoriteten ska uppgå i
majoriteten, en s k assimilatorisk hållning mot minoriteter, eller så kan staten inta en
hållning som stödjer och värdesätter minoriteternas kulturbakgrund, d v s en pluralistisk
hållning. Sverige har sedan ett riksdagsbeslut år 1975 en pluralistisk invandrarpolitik2.
Detta innebär bl a att invandrare ska ges möjligheter att bibehålla och utveckla sin egen
kulturella identitet (SAB:s kommitté…, 1998, s 17ff).

Trots riksdagsbeslutet och det faktum att mångkulturalismen har förändrat det gamla
samhället på ett oåterkalleligt sätt, genom att den faktiskt utgör verkligheten vi lever i
och påverkar på olika sätt vår vardag och självuppfattning, har den knappast lämnat
några spår i det område i samhället som ockuperas av myndigheter på olika nivåer och
uppenbarligen inte heller i klassifikationssystemet, vilket är ett bevis på att ett
pluralistiskt samhälle kan utöva en assimilatorisk politik i praktiken inom vissa
områden. Ord som mångkulturalism och mångetnicitet har ofta på ett politiskt korrekt
sätt entusiastiskt införlivats i officiella diskussioner och rapporter, men inte lika ofta lett
till några förändringar. Det råder fortfarande en grundläggande syn på invandrarna som
avvikare och inom dessa områden fortsätter samhället vara enkulturellt mitt i en
mångkulturell verklighet. Det talas fortfarande om främlingskapsgörande begrepp och
om  GH�som kom hit och hjälpte oss bygga YnUW samhälle (SAB:s demokratigrupp, 2000,
s 121ff).

I SAB-systemet finner man fortfarande klasser som LQYDQGUDUtidskrifter� LQYDQGUDUH på
arbetsmarknaden. Just avdelningen för arbete och arbetsmarknad i SAB är speciellt
förvånande då det finns underavdelningar åt barn och ungdom, kvinnor, äldre,

                                                          
2 SOU 1974:69.
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handikappade och invandrare på arbetsmarknaden. Uppdelningen skulle kanske kunna
vara förstålig om man ska precisera att det handlar om en speciell grupps situation på
arbetsmarknaden, men var finns i så fall männen på arbetsmarknaden, och var/när går
gränsen för att få tillhöra de (underförstått) svenska grupperna på arbetsmarknaden?

Liknande klasser finns inte uttryckligen i UDK, men tilläggstal för personer efter
etniska egenskaper, nationalitet eller medborgarskap kan läggas till samtliga
avdelningar. Det kan handla om tilläggstal för t ex utlänningar eller immigranter, vilket
alltså medför att man kan, om så önskas, få ganska etnocentriska klasser även i UDK.

Det är för övrigt tänkt att kategorin ”invandrare” ska försvinna ur den svenska
statistiken. Statistiska centralbyrån har i samarbete med Migrationsverket tagit fram en
ny struktur för redovisning av befolkningen. Hädanefter ska befolkningen i Sverige
indelas efter födelseland. Kategorin ”utrikes födda” ska indelas i två grupper, beroende
på hur länge personen bott i landet och kategorin ”födda i Sverige” ska indelas i tre
grupper, beroende på om personen har en, båda, eller inga svenskfödda föräldrar (SAB:s
kommitté…, 1998, s 12). Anledningen är att ordet invandrare definierar människor i
förhållande till Sverige och svenskarna. Det fokuserar på en tvetydighet om att man
verkligen hör hemma någon annanstans, och där det viktigaste tycks ha blivit att man
har invandrat, inte vad man gjort innan eller efteråt (Curran, Morley & Walkerdine,
1999, s 41).

������«I|U�NODVVLILFHULQJ�DY�GRNXPHQW�LQRP�HWQRJUDIL"

Andra problem uppstår vid klassificering av etnografiskt material. Det kan vara att
minoritetskulturen inte har blivit tillräckligt utforskad för att adekvata underavdelningar
ska ha ordnats, eller naturliga etniska underavdelningar är underordnade andra
hierarkiska konsiderationer, som kanske historia eller geografi, vilket gör det svårt att
klassificera relaterade material tillsammans. I vissa fall är även prefix och suffix till en
allmän avdelning nödvändiga för att urskilja minoritetsdokument (Kirkwood et al.,
1992, s 219f). I SAB kan många klasser och avdelningar indelas geografiskt, men
normen är helt klart det svenska och västerländska. Där de geografiska tilläggen får
användas i SAB kan man även få använda tilläggsbeteckningar för folkslag. De folkslag
som finns medräknade i systemet är kelter, zigenare (med just den benämningen),
samer, basker, judar, kurder, syrianer, samt indianer i Nord-, Syd- och Centralamerika
(Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 1997, s 13).

Tilläggstal för raser, etniska grupper och nationaliteter finns även i UDK och är
dessutom betydligt fler än i SAB. I UDK kan man göra tillägg för bl a blandraser,
etniska grupper eller folkslag utan nationalitet, olika folkgrupper med samma
språkkultur, vita raser i allmänhet, germanska folkslag, engelskspråkiga folkgrupper,
afro-asiatiska raser, hebréer, araber, svarta människor i allmänhet; i Afrika; i USA;
svarta amerikaner, samt orientaliska, afrikanska och  ”färgade” raser. Samtidigt kan man
i tilläggstalen för personer hitta klassifikationskoder för medlemmar av nationella
minoriteter, icke-nationella människor som främlingar, utomjordingar och flyktingar.
Förvisso har man ändrat benämningen på några etniska grupper sedan tidigare upplagor,
men ändå, förvånande nog, behållit många benämningar som t ex vita, svarta och
färgade raser (dock har man tagit bort benämningen neger som fanns med i 1977-års
upplaga). Särskilt förvånande är kanske att ha behållit ordet UDV, som både är förlegat
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och felaktigt. Den svenska benämningen är numer IRONVODJ eller HWQLVN�JUXSS (Benito,
2000, s 161). Något annat står heller inte att finna i SAB-systemet.

������«I|U�NODVVLILFHULQJ�DY�LFNH�YlVWHUOlQGVND�GRNXPHQW"

Både SAB och UDK är expressiva system, vilket betyder att relationerna mellan
ämnena anges i klassifikationskoderna. De är även i det närmsta hierarkiska, där varje
symbol och tecken representerar en vidareindelning. Ett hierarkiskt system tenderar att
få längre koder eftersom varje underavdelning utformas genom tilläggandet av en ny
siffra eller bokstav. För att undvika långa klassifikationskoder bryter man mot denna
princip där utrymme finns som tillåter andra lösningar (Benito, 2000, s 109f). Resultatet
kan dock bli en orättvis tilldelning av signum på vissa avdelningar och
underavdelningar eftersom det inom vissa klasser finns mer plats än inom andra. Det
finns exempel på detta i båda systemen. I SAB:s klass för geografi börjar
klassifikationskoden för länder i Asien och Afrika med No respektive Np, medan
notationen för länder i Europa direkt läggs på bokstaven N och inte Na som står för
Europa.

Klassifikationskoden ska alltså visa på relationerna mellan ämnena. Vad betyder det då
när man, framför allt i SAB, inom många klasser ställer det svenska mot det icke-
svenska, eller det västerländska mot det icke-västerländska. Man finner t ex Sveriges
statskunskap och politik i motsats till främmande länders statskunskap och politik,
västerländsk folkmusik till skillnad från icke-västerländska kulturers musik, dit både
traditionell musik, populärmusik och folkmusik i icke-västerländska kulturer räknas.
Vidare får inte heller icke-västerländska kulturers dansmusik föras till danser och
dansstycken. Man finner även västerländsk filosofi i motsats till icke-västerländsk.

I SAB tydliggörs ett särskiljande på svenskt och västerländskt i motsats till icke-svenskt
och icke-västerländskt. Kanske är det ett medvetet särskiljande som visar på en skillnad,
eller ett ställningstagande som poängterar att det icke-svenska och icke-västerländska nu
utgör en så pass stor del av dokumenten, och samhället, att egna under/avdelningar är
befogade. Oavsett orsak så kan effekten av opraktisk klassifikation av
minoritetsdokument leda till en oförmåga att finna det önskvärda materialet, förvirring
och obehag när samlingarna används och en känsla av avvisande utanförskap
(Krikwood et al., 1992, s 220). Icke-västerländska intressen måste få möjligheter att
utvidgas i samma utsträckning som västerländska intressen, innan detta är gjort är
egentligen inte något system universellt. Det räcker inte med att i varierande grad täcka
alla ämnesområden (Benito, 2000, s 21f).

Detta är dessvärre inget unikt för SAB. I UDK:s tilläggstabeller för länder och språk har
man utgått ifrån Europa, med början i Storbritannien och den germanska språkfamiljen
med engelska språket först, vilket givetvis också kan ses som en indikation på vad som
anses vara viktigast.

Innan man bedömer indelningen och terminologin i ett klassifikationssystem är det dock
framför allt två saker man måste komma ihåg. Det ena handlar om det litterära belägget,
då det inte är samhällets sammansättning som sådan som påverkar
klassifikationssystemets indelning, utan den litteratur som finns att klassificera. Det
andra handlar om samhällets definitioner och bedömningar av minoriteter och termer
rörande dessa. De termer som rör folkslag och hudfärg skiljer sig åt i olika samhällen
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gällande betydelse och funktion i det specifika samhällets kontext. Termer som färgad,
neger, västindier, svart, invandrare är dock alltid uttryck för att sätta någon på plats i en
skala som konstruerar identiteten genom kategorier som rör hudfärg, ras och etnicitet,
men en person som i England kallas svart, kan på Jamaica kallas färgad, som där
betyder icke-svart. På Jamaica är istället svarta ”de andra”, den stora majoriteten av
vanligt folk ett snäpp längre ned på klasskalan. Det karibiska systemet är nämligen
organiserat via det klassifikationssystem som rörde de koloniala rasdiskurserna och
ordnat utifrån en stigande skala upp till termen vit. Detta till skillnad från det engelska
systemet som är organiserat kring ett enklare binärt system, mer anpassad efter den
koloniserande ordningen vit eller icke-vit. En och samma term rymmer helt enkelt
skilda konnotationer i olika system rörande skillnader och likheter. Det är positionen
inom de olika specifika skalorna som betyder något (Curran et al., 1999, s 39ff).
Positionen för icke-västerländskt är i SAB alltid underordnad, men förhoppningsvis är
det, liksom tilläggstalen för ras och folkslag i UDK, bara en kvarleva från historien, då
det är fastslagit att vi lever i ett mångkulturellt samhälle och där ingen särskillnad borde
göras.

����3UDNWLVND�SUREOHP�RFK�O|VQLQJDU

Alla användargrupper har givetvis olika behov, och så är det även inom gruppen som
kan innefattas under termen etniska minoriteter. I de tidigare avsnitten belystes vilka
konsekvenserna kan bli vid klassificering av minoritetsmaterial inom några av
klassifikationssystemens klasser. I de följande avsnitten tänkte jag ge några exempel på
vilka faktiska problem som kan uppstå p g a dessa konsekvenser, samt hur dessa
problem har lösts.
Alla uppgifter från Rinkeby bibliotek och Svensk samisk bibliografi är, när inget annat
uppges, från intervjuer med representanter från Rinkeby bibliotek och Svensk samisk
bibliografi (se bilaga 5 för intervjufrågor, s 57). Uppgifterna från Immigrantinstitutet är
från ett studiebesök där.

������5LQNHE\�ELEOLRWHN

Det första exemplet kommer från Rinkeby bibliotek. Jag har tidigare beskrivit vad
biblioteket har gjort för att bli ett mångkulturellt bibliotek. SAB:s klassifikationssystem
har dock inte varit ett hjälpmedel i detta syfte. Till exempel så är den skeva
indelningsgrunden för klassen religion något som biblioteket har upplevt som
problematiskt. Speciellt när boksamlingen från stiftelsen $EUDKDPV� %DUQ� I|U� UHOLJL|V
RFK� NXOWXUHOO� VDPH[LVWHQV skulle integreras i biblioteket. Eftersom stiftelsen försöker
lägga grunden till förståelse och religiös tolerans är det inte så lämpligt att följa SAB-
systemet och sätta böcker om kristendomen först och sedan bunta ihop de andra
religionerna, då detta faktiskt strider mot hela projektets syfte. Istället har man, trots att
alla böckerna är både klassificerade och katalogiserade då det annars inte går att
cirkulera dem, på hyllan inordnat dem alfabetiskt efter ämnesord: buddism, islam,
kristendom etc, och för att förenkla för låntagarna är även bibliotekets egna
religionsböcker integrerade i samlingen. Böckerna är vidare uppställda alfabetiskt inom
ämnesavdelningarna. Dessvärre har de inte någon given bestämd plats på hyllan, så vid
bokuppsättning får man fundera var det kan vara lämpligt att sätta boken, vilket givetvis
försvårar ett säkert och snabbt återfinnande. Att det är så beror på tidsbrist, i och med att
det skulle kräva ett enormt arbete att märka böckerna med ämnesord eller liknande.
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������6YHQVN�VDPLVN�ELEOLRJUDIL

Det andra exemplet handlar om samerna. Bland de nationella minoriteterna har samerna
en särställning i så motto att de uppnått ett visst självstyre med ett statligt finansierat
sameting i vardera Norge, Sverige och Finland. I Sverige inrättades Sametinget år 1993
som folkvalt organ och statlig myndighet. Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum, har fått
beteckningen huvudmuseum för samisk kultur, och likaså önskar man bli
ansvarsbibliotek för samisk litteratur. Det nuvarande biblioteket vid Ájtte innehåller
framför allt vetenskaplig litteratur, medan annan litteratur saknas.

I Ájtte pågår även ett arbete med en samisk bibliografi, en gemensam bibliografi för
hela det samiska området. Det transnationella samarbetet har tagit ny fart nu på senare
tid till följd av östblockets sammanbrott, och därmed möjliggjort ett förnyat samarbete
med de ryska samerna. Projektet med att skapa en svensk samisk bibliografi utförs på
uppdrag ifrån Statens kulturråd och Sametinget (Statens kulturråd, 2001, s 28ff). Målet
med projektet är bl a att utreda omfattningen av det samiska materialet publicerat i
Sverige, komplettera samiska bibliografier i Finland, Norge och Ryssland och på så sätt
försöka skapa en gemensam samisk bibliografi, samt att påbörja en databas, Svensk
samisk bibliografi (SAMB), i LIBRIS. I bibliografin ingår alla typer av publikationer
som har publicerats på samiska, eller som tar upp samiska ämnen på något sätt oavsett
språk.

Bibliografin föreslås bygga på befintliga resurser inom bibliograferingsarbete i Libris,
samtidigt som en internationell syn är nödvändig eftersom den samiska kulturen, och
därmed den gemensamma bibliografin, är spridd över länder som inte använder samma
klassifikationssystem (Sametinget, 1998). Av detta skäl, för att få ett gemensamt
klassifikationssystem används, förutom SAB, även Løøvs klassifikationssystem (se
bilaga 4, s 53). Anders Løøv, som är mannen bakom systemet jobbar som förste
bibliotekarie vid universitetsbiblioteket i Trondheim, Norges tekniska och
naturvetenskapliga universitet. Han är fackansvarig för socialantropologi och etnografi,
med specialisering på samisk historia och kultur, samt äldre litteratur
(Universitetsbiblioteket, 1999).

Dessvärre anser konstruktörerna av bibliografin att inget av systemen är riktigt
tillfredsställande ur samisk synvinkel. Løøvs klassifikationssystem anses vara för grunt,
och fastän det är skapat utifrån ett samiskt perspektiv saknas vissa grupper. Vidare är
systemet skapat utifrån en tryckt bibliografi, d v s den samiska bibliografins läsare, och
det gör att systemet inte har skapats för att klara några förändringar varken i det samiska
samhället, eller i samhället i stort. Från konstruktörerna av Svensk samisk bibliografi
har det förekommit funderingar på att utveckla Løøv, men det är dock osäkert om det
kommer att genomföras, då det är ett stort jobb och det råder osäkerhet om huruvida det
skulle bli ett lyckat resultat. Funderingar på att konstruera ett helt nytt system har även
förekommit.

 SAB:s klassifikationssystem har en syn som knappast överensstämmer med samernas
syn på världen, då det i sort sett utgår ifrån den vite, kristne mannen. Systemet är heller
inte tillräckligt detaljerat. I stort sett hamnar allt som har med samer att göra på Mcs,
d v s att dokument angående samisk historia såväl som samisk politik hamnar på Mcs,
och möjligheten till att göra lokala utbyggnader av systemet är ju inte direkt användbart
för en internationell bibliografi. Önskvärt från bibliografins konstruktörer är att få
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koden Kcs för samisk historia och Occ-cs eller Occs för samisk politik, då Occ är
svensk politik och Sametinget i Sverige har fått koden Occ.05:bf Sametinget. Man har
alltså problem med att kunna klassificera relaterade dokument tillsammans, och med att
dokument med varierande innehåll, som t ex dokumentet omfattande samisk
matlagning, allmänt om samer, lappstäder, icke renskötande samer eller sjösamer,
hamnar under samma klassifikationskod.

������,PPLJUDQWLQVWLWXWHW

Det tredje och sista exemplet kommer från Immigrantinstitutet. Immigrantinstitutet är
en ideell organisation med huvudsyfte att fungera som ett informations- och
dokumentationscentrum i invandrar- och flyktingfrågor. Det grundades i Stockholm
1973 och flyttade till Borås 1975. Institutets bibliotek, som har Skandinaviens största
samling av litteratur om migration ur alla tänkbara aspekter, omfattar ca 10 000 titlar,
samt drygt 1000 olika tidsskrifter, varav 800 är s k invandrar- och minoritetstidskrifter.
Det finns dessutom en samling med föreningsinformation, pressmeddelanden,
information från myndigheter och annat material om och av invandrare. Biblioteket är
sedan 1990 anslutet till LIBRIS (Immigrantinstitutet, 1999).

Precis som i fallet med indelningen av samiska dokument märker man att även
dokument rörande många olika aspekter av invandring hamnar under en och samma
klassifikationskod, nämligen Ohdi, som i SAB-systemet (s 40) står för immigration och
dit även invandrare och invandringspolitik räknas. Det innebär alltså att dokument om t
ex afrikanska, europeiska och andra generationens invandrare klassificeras tillsammans
med immigration, integration och integrationspolitik. På Immigrantinstitutet har man
också denna avdelning, fast den behandlar då enbart immigration. När det gäller
underavdelningen ”invandrarbarn” har man däremot valt att inte följa SAB, där Ohdib
står för ”särskilda ålders- och könsgrupper av invandrare”, utan använder istället den
mer neutrala underavdelningen för barn- och ungdomsvård, och här står dokument om
både invandrarbarn så väl som barn i Sverige. Även kvinnofrågan och äldreomsorg har
fått de andra (svenska) klassifikationskoderna, trots att det till största delen rör sig om
dokument ur invandrarsynvinkel.

I den tidigare analysen av SAB-systemet kunde vi se att avdelningen för arbete och
arbetsmarknad var ganska väl indelad med underavdelningar åt såväl barn och ungdom,
kvinnor, äldre, handikappade och invandrare på arbetsmarknaden. Denna indelning har
man inte använt sig av på Immigrantinstitutet, utan istället har man inom avdelningen
blandat dokument om bl a invandrande kvinnor i lönearbete och fack, arbetsmarknaden
i Sverige, och invandring och arbetslöshet. På liknande sätt har man valt att inte
specificera invandrartidskrifter, utan använder klassifikationskoden för allmänna
tidskrifter istället. Vidare får klassen religion endast en alfabetisk indelning efter
författarnamn, därmed kan ett dokument om islam återfinnas före ett om kristendom.

Klasserna för språkvetenskap, skönlitteratur, historia och etnografi indelas geografiskt,
men det gör däremot inte klassen för geografi. Där ställs istället dokumenten in enligt
bokstavsordning efter författare, och ländernas geografi blandas alltså. Inte heller
klasserna konst, musik, teater, film, musikaler eller filosofi har vidareindelats vare sig
geografiskt eller västerländskt vs icke-västerländskt.



29

I det stora hela kan man säga att SAB-systemet har följts, om än neutraliserats. Helt
nöjd har man dock inte varit med systemets indelningar, för man har utnyttjat
möjligheten till att göra lokala utbyggnader. Till exempel så har emigration fått
klassifikationskoden Ohde, istället för SAB:s Ohdh. Anledningen är att det helt enkelt
var mer logiskt med tanke på att immigration har koden Ohdi. Samma logik ligger även
bakom koden för återvandring, Ohdå, som placerats på Ohd i SAB. Man har dock inte
bara ändrat befintliga avdelningars klassifikationskoder, utan även skapat nya, som t ex
avdelningen för invandrarförfattare, H.09, och avdelningen ”svenska för invandrare” på
Fcl. Det närmaste SAB kommer i det här fallet är ”svenska för utlänningar” på Fct.

���.ODVVLILNDWLRQVWHRUL

Vi har nu sett hur UDK och SAB i realiteten är uppbyggda, och vilka problem detta
medför då inget av systemen kan påstås att på ett allmänt sätt representera samhället det
verkar i. Jag avser att i de kommande kapitlen fortsätta med att behandla
klassifikationsteorier, hur det i teorin är meningen att ett klassifikationssystem ska vara
uppbyggt, vilka generella förutsättningar, valmöjligheter och krav finns det för att skapa
ett system fritt från nationalistisk och ideologisk partiskhet, och som på ett allmänt sätt
representerar dess samhälle. Härigenom hoppas jag kunna finna svar på hur man kan
välja ett system som passar kulturpolitikens målsättning, samt hur klassifikationssystem
kan evalueras med tanke på ett mångkulturellt samhälle.

Den vanliga och traditionella symbolen för kunskap är ett träd från vars stam
huvudgrenarna träder fram, och från dem ett oräkneligt antal mindre grenar och kvistar.
Hela bilden är tänkt att frammåla ett komplext mönster av sammanflätning, och ett
klassifikationssystems uppgift är att reducera komplexiteten till ett förhållandevis enkelt
mönster, samt skapa ordning genom att visa en struktur efter vilken kunskapen kan
indelas (Langridge, 1992, s 47).

Betydelsen av ett klassifikationssystem har varit känt sedan långt tillbaka. Den första
viktiga teoretikern inom området biblioteksorganisation anses av många vara Gabriel
Naudé (1600-1653). Han var både läkare och bibliotekarie, och jobbade i början av
1640-talet som bibliotekarie till Kardinal Mazarin, som då var Frankrikes förste
minister. Genom att samla runt 40 000 böcker från hela Europa hjälpte Naudé till med
att bygga upp det bibliotek som var beläget i Kardinal Mazarins palats, och som 1795
skulle få namnet %LEOLRWKpTXH�1DWLRQDOH�GH�)UDQFH��Naudés klassifikationssystem följde
en för den tiden, och för hans utbildning, ganska logisk följd, då systemet börjar med
teologi och medicin, varpå klasser för juridik, historia, filosofi, matematik och
humaniora följde (Encyclopedia Britannica, 2001). Naudé hade även en klar definition
av klassifikation, då han menade att:

       ́ %RRNV�DUH�SXW�LQWR�VRPH�VRUW�RI�DUUDQJHPHQW�VR�WKDW�WKH\�FDQ�EH�VHUYLFHDEOH
DV��QHHG�DULVHV�«�7KLV��KRZHYHU��LV�LPSRVVLEOH�XQOHVV�WKH\�EH�FODVVLILHG�DQG

���������DUUDQJHG�DFFRUGLQJ�WR�VXEMHFW�PDWWHU��RU�LQ�VXFK�RWKHU�IDVKLRQ�DV�ZLOO�IDFLOLWDWH
���������WKHLU�EHLQJ�IRXQG�DW�VSHFLILHG�SODFHV�«�:LWKRXW�WKLV�RUGHU�DQG�DUUDQJHPHQW�D
���������FROOHFWLRQ�RI�ERRNV�RI�ZKDWHYHU�VL]H�«�ZRXOG�QR�PRUH�PHULW�WKH�QDPH�RI�D�OLEUDU\
���������WKDQ�«�D�JUDHW�KHDS�RI�VWRQHV�DQG�EXLOGLQJ�PDWHULDOV�WKH�QDPH�RI�D�KRXVH�ODUJH�RU
���������VPDOO�WLOO�WKH\�EH�SURSHUO\�SXW�WRJHWKHU�WR�PDNH�D�ILQLVKHG�VWUXFWXUH�´

(Vickery et al., 1994, s 87f).
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Modernare klassifikationsteoretiker som Henry Evelyn Bliss definierade klassifikation
som: ´$� VHULHV� RU� V\VWHP� RI� FODVVHV� DUUDQJHG� LQ� VRPH� RUGHU� DFFRUGQLQJ� WR� VRPH
SULQFLSOH�RU�FRQFHSWLRQ��SXUSRVH�RU� LQWHUHVW��«´�� (Bliss, 1929, s 142). I dag finner vi
fortfarande liknande definitioner, som t ex: ´7KH�DUUDQJHPHQW�RI�WKLQJV�LQ�ORJLFDO�RUGHU
DFFRUGLQJ�WR�WKHLU�GHJUHHV�RI�OLNHQHVV�´�(Rowley, 1992, s 485)��

Den moderna eran inom bibliografisk klassifikation började i USA 1876 i och med att
Melvil Dewey publicerade första upplagan av sitt klassifikationssystem, DDC. Sedan
dess har ett antal klassifikationssystem dykt upp. En förklaring är att det har varit
nödvändigt med ändringar genom tiderna och ibland har ett nytt system konstruerats
istället för att uppdatera det gamla. En annan förklaring är att nya system uppkommit
p g a kulturella olikheter, eftersom de flesta klassifikationssystem är skapade i Amerika
eller Europa och därmed oftast mer orienterade gentemot en västerländsk civilisation än
resten av världen (Langridge, 1992, s 40). Detta medför att man i systemen ofta kan
hitta breda kategorier som ”icke-västerländskt”, som slår ihop stora delar av världen på
ett sätt som knappast kan överensstämma med klassifikationens grundtanke (Kirkwood
et al., 1992, s 218f).

Teorin bakom ett universellt klassifikationssystem går i korta drag ut på att systemet
först och främst måste inkludera hela kunskapsfältet som representeras i alla
samlingsbara media av kommunikation och information, på ett allomfattande,
uttömmande och uteslutande sätt. Systemet måste även vara systematiskt och visa på en
relation mellan ämnena. Ämnesindelningen måste vidare vara uttömmande samtidigt
som relaterande ämnen måste samlas i en logisk och förstålig följd, för att användarna
lätt ska kunna lokalisera vad som finns tillgängligt. Varje aspekt av ett ämne måste
kunna ses som en separat, men relaterande del av systemet. Nya ämnen och aspekter
måste kunna föras in på ett systematiskt sätt, vilket innebär att systemet utöver detta
måste vara flexibelt och expanderbart. Nya ämnen måste kunna tillföras utan att
balansen i systemet rubbas. Med andra ord ska egentligen ett universellt
klassifikationssystem kunna inkludera alla ämnen som finns, har funnits och kommer att
finnas (Wynar, 1992, s 322f), vilket rimligtvis torde vara ett idealiskt, men ouppnåeligt
mål.

����5HYLVLRQ�DY�NODVVLILNDWLRQVV\VWHP

Revision behövs för att ett klassifikationssystemet ska kunna expandera och nya ämnen,
eller mer specifika indelningar av existerande ämnen, ska kunna tillföras. Revisionen
behövs även för att ta bort ämnen, avdelningar och underavdelningar som inte längre
används, korrigera olämpliga placeringar av ämnen, eliminera risken att finna samma
ämne på flera ställen, samt se till att systemet bibehåller en aktuell terminologi. Det nya
reviderade klassifikationssystemet, delar av det, eller åtminstone ändringarna, måste
givetvis även publiceras med jämna och lämpliga mellanrum (Rowley, 1992, s 197).

Här återfinns några av UDK:s största problem. Dels vilar revisionen av UDK i händerna
på fem revisionskommittéer (CRC: Co-ordinating Revision Committees) som var och
en ansvarar för ett stort ämnesområde. Årligen presenteras förslag på förändringar av
systemet i skriften ́([WHQVLRQV�DQG�&RUUHFWLRQV�RI�WKH�8'&´, men överhuvudtaget har
revisionen av UDK har fallit efter, främst eftersom revisionskommittéerna består av
frivilliga krafter (Benito, 2000, s 119f). Dessutom finns systemet, tack vare
hjälptabellerna, i så många olika versioner att det nästan inte längre kan kallas för en
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standard. Å ena sidan betraktas just tilläggstabellerna som en av UDK:s stora styrkor i
och med att de tillåter möjligheter att uttrycka vida variationer av koncept med stor
specificitet, men å andra sidan så har alla tillägg och ändringar som skett under åren
resulterat i att vissa tillägg fått egna underavdelningar med andra klassifikationskoder
direkt i huvudtabellerna, vilket ger ett rörigt och slarvigt intryck, och komplicerar
användandet. Förslag på att möjligheten till fria kombinationer ska minskas, att endast
en kombinationsordning ska vara tillåten, har lagts fram då systemet anses få svårt att
överleva i en automatiserad värld om det inte standardiseras. Förslaget är dock kanske i
realiteten ogenomförbart, med tanke på systemets spridning (Mcllwaine, 1997, s 334ff).
Numera publiceras dock UDK i första hand elektroniskt, vilket är ett steg på väg mot ett
enhetligt system, samtidigt som möjligheter för uppdateringar förändras markant
(Gilchrist & Strachan, 1990, s 20).

Till skillnad från UDK så har SAB-systemet alltid haft en fast kommitté bakom sig som
beslutat om revisioner. Ändringar och uppdatering av systemet pågår kontinuerligt och
förslag kan lämnas av vem som helst. Beslut om ändringar offentliggörs fyra gånger per
år i ́ ..6�PHGGHODQGHQ��LQIRUPDWLRQ�RP�NDWDORJLVHULQJV��RFK�NODVVLILNDWLRQVIUnJRU�IUnQ
6$%�V� NRPPLWWp� I|U� NDWDORJLVHULQJ�RFK� NODVVLILNDWLRQ´, och nya upplagor är planerade
att utkomma ungefär vart tionde år (Berntsson, 1997, s 3). SAB-systemet har alltså till
synes en bättre fungerande revision, och borde därmed ha bättre förutsättningar för att
anpassas till ett mångkulturellt samhälle.

����(QXPHUDWLYD�XQLYHUVDOV\VWHP

Att visa på olika relationer mellan olika ämnen inom klasserna och avdelningarna torde
tillhöra en av de absolut svåraste uppgifterna vid konstruerandet av ett
klassifikationssystem. Särskilt problematiskt blir det i ett enumerativt
klassifikationssystem, eftersom ämnena där räknas upp och tilldelas bestämda platser i
systemet. Det finns flera olika relationer att visa på, varav en är den syntaktiska
relationen som involverar en grammatisk förbindelse där relationen anges med verb
eller preposition, t ex lantbruket i Sverige. En annan slags relation är den hierarkiska
som baseras på principen om att ett ämne kan vara underordnat eller inkluderat i ett
annat, vilket även måste visas i systemet (Buchanan, 1979, s 17ff). Det finns vidare
olika slags hierarkier, varav den mest uppenbara är en generisk (släkt) hierarki, som t ex
inom djurriket. Inom andra hierarkier är kanske inte ämnena inordnade efter släktskap,
men de kan ändå vara klart över- respektive underordnade. Det finns dock även ämnen
som varken är besläktade eller över- och underordnade, som egentligen inte är
hierarkiska relationer överhuvudtaget, utan snarare koordinerade (sidoställda) relationer.

De olika relationerna måste inordnas i systemet på ett logiskt sätt och helst bör det vara
användarnas behov som valet baseras på, men för ett folkbibliotek kan det vara svårt att
förutse ett behov. Icke desto mindre måste en ordning för ämnena inom klasserna väljas.
I de fall ämnena är besläktade eller åtminstone över/underordnade kan man oftast
inordna ämnena efter en ”bredare - till – smalare” ordning som är en ganska naturlig
och självklar ordningsföljd. Som regel inordnar alla systematiska klassifikationssystem
oftast ämnen från det generella till det specifika (ibid., s 22ff). När det gäller de andra
fallen kan det vara svårare att välja en logisk indelningsgrund. Olika ämnen kan givetvis
behöva olika indelningsgrunder, men ofta används några av de allmänna principer som
utvecklades av klassifikationsteoretikern S. R. Ranganathan. Dessa principer föreslår att
man ska inordna efter evolutionär eller kronologisk ordning, rumslig eller geografisk
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ordning, efter tilltagande komplexitet eller, då det inte finns något annat, efter alfabetisk
eller kanonisk ordningsföljd, som är en ordningsföljd som funnits av tradition eller
kanon (ibid., s 39f).

I SAB-systemet görs det betydlig oftare än i UDK, som redan har konstaterats, en
särskillnad på västerländskt och icke-västerländskt. Det handlar inte om en hierarkisk
relation, utan avdelningarna är koordinerade. Det västerländska kommer dock alltid
först i SAB, men förvånande nog inte alltid i UDK. I UDK kan man t ex se att icke-
västerländska skriftsystem kom före de västerländska, och även moskéer, tempel och
synagogor kom före kristna kyrkor i systemet. Vilka principer kan då systemen ha utgått
ifrån?

En kronologisk eller evolutionär ordning borde innebära att icke-västerländska kulturer
hamnar före västerländska i systemet eftersom de, i de allra flesta fall, har uppkommit
och utvecklats tidigare än den västerländska. De principerna skulle UDK-systemet
kunna vara baserat på, i alla fall när det gäller skriftsystemen. Ordningsföljden vid
kyrkobyggnaderna är däremot lite märkligare, eftersom kristendomen hamnat efter de
icke-västerländska religionsbyggnaderna fastän den dels utvecklats tidigare, och dels
brukar betraktas som västerländsk. I det här fallet kan inte ens den alfabetiska
ordningsföljden vara förklaringen.

Principen om rumslig och geografisk närhet skulle kunna vara förklaringar till många
indelningar i både SAB och UDK. I SAB kommer t ex alltid Sverige, Norden och
Europa först i alla avdelningar, och det som styrker denna principiella utgångspunkt
ytterligare är att man inom Sverige t o m har utgått ifrån Svealand, vilket troligen är
systemet födelseplats. Liknande indelningar förekommer i UDK där man utgått ifrån
Europa respektive germanska språk i tilläggstalen för land respektive språk.
Principen om kanonisk ordningsföljd är även den en trolig förklaring till SAB-systemets
uppbyggnad, och verkar extra trovärdig då hela systemet bygger på gammal svensk
bibliotekstradition.

Syftet med klassifikationssystem är att visa på relationer mellan ämnen, men systemen
ska även sammanföra de relaterade ämnena, vilket även gäller huvudklassernas
placering. Dessa påverkar inte systemets effektivitet nämnvärt, men relaterade
huvudklasser bör vara nära varandra och huvudklasser som utvecklas efter varandra bör
följa varandra (ibid., s 111). Det har man lyckats ganska väl med i SAB-systemet, där
t ex språk- och litteraturvetenskap samt skönlitteratur är samlade, och även ämnen som
ländernas historia och geografi. Fast samtidigt har man effektivt splittrat ämnen inom
huvudklasserna genom uppdelningen mellan västerländskt och icke-västerländskt. Inom
klassen för filosofi finns t ex 26 underavdelningar mellan västerländsk filosofi och icke-
västerländsk filosofi, som dessutom bara har nio underavdelningar. Det finns vidare 31
underavdelningar till ”jazz, rock och populärmusik”, dit inte icke-västerländskt räknas,
för ”icke-västerländsk populärmusik av rocktyp” får tre egna underavdelningar efter den
”riktiga” avdelningen. Det betyder att användaren som letar information om t ex filosofi
eller rockmusik får söka på flera avdelningar. Även om ämnenas placeringar alltid
måste göras utifrån val och prioriteringar, som får till följd att vissa ämnen helt enkelt
måste få sina dokument splittrade, kan man undra om just västerländskt vs icke-
västerländskt alltid är förnuftiga uppdelningar (ibid., s 37f).
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����)DFHWWHUDW�V\VWHP�LVWlOOHW�I|U�HQXPHUDWLYW�V\VWHP"

Ursprungligen kommer ett facetterat klassifikationssystem från behovet att i
klassifikationssystem kunna hantera komplexa och sammansatta ämnen (Rowley, 1992,
s 183). Termen introducerades i klassifikationsteorin av Ranganathan och användes för
första gången till fullo i hans klassifikationssystem, Colon Classification, på tidigt 1930-
tal. Idén var dock inte ny, redan i andra upplagan av DDC införde Dewey allmänna
tillägg för t ex form och land. Han insåg att vissa karaktäristika är allmänna och borde
kunna tillämpas på alla ämnen, samt att flera facetter skulle kunna komineras för att
uttrycka sammansatta ämnen. En annan fördel med en facetterad struktur är att den
befriar ett klassifikationssystem från problemet att bringa ordning med hjälp av hierarki
och enumerativa indelningar, som resulterar i tillskrivandet av fasta platser för ämnen
och mer begränsade expanderingsmöjligheter. Sedan 1960-talet har de flesta stora
klassifikationssystem inslag av att vara både enumerativa och facetterade (Wynar, 1992,
s 320ff). Principen om facettanalys kan idag sägas ha blivit accepterad som den
förnuftigaste grunden att på ett systematiskt sätt strukturera organiserandet av kunskap
(Mcllwaine, 1997, s 335).

För att konstruera ett facetterat klassifikationssystem måste man börja med att analysera
litteraturen och identifiera isolat, som är ett enkelt begrepp, en egenskap eller aspekt av
ett ämne. Ett ämne kan delas in i många olika isolat, och summan av alla isolat som
utgör en indelning av ett ämne kallas för facett. När alla isolat, som måste vara
uteslutande och uttömmande, är identifierade görs en facettanalys för att fastställa vilka
isolat som hör ihop, och sedan grupperas isolat i facetterna. Isolat kallas nu i
organiserad form för foci (en focus). De sista stegen i skapandeprocessen blir att
bestämma en ordning för alla foci inom facetterna, samt en kombinationsordning mellan
facetterna. När det gäller kombinationsordningen mellan facetterna är kanske den mest
kända basen Ranganathans PMEST-teori, i vilken han utgår ifrån aspekterna
personality, matter, energy, space och time (Rowley, 1992, s 183).

Den uppenbara skillnaden mellan ett enumerativt och facetterat system är att
enumerativa system listar upp ämnena i systemet,  medan ett facetterat system bygger
upp ämnen genom tillägg av aspekter (facetter) på ämnet, som byggstenar i ett
meccanobygge. Ett enumerativt system kan alltså bara visa på ämnen som är med i
systemet och är inte lika flexibelt som ett facetterat system, där man kan skapa ”egna”
ämnen (Buchanan, 1979, s 27ff). En annan skillnad är att individuella komponenter av
ett facetterat klassifikationssystem existerar utan kontext tills de kombineras till en
klassifikationskod (Broughton & Lane, 2000, s 147). Frågan är dock om detta har någon
betydelse när det gäller att på ett allmänt sätt representera ett samhälles samlade
kunskap. Går man tillbaka något steg i processen att konstruera ett facetterat system,
och stannar vid uppgiften att fastställa ordningen mellan alla foci inom facetterna, så är
det bara att inse att man står inför samma valmöjligheter som med ett enumerativt
system, och har samma principer för indelningsgrunder att utgå ifrån. Vi kan alltså
fastställa ordningen för alla foci inom en facett efter t ex evolutionär, kronologisk eller
geografisk ordning.�Även Ranganathan utgår i varje facett i sin PMEST-teori ifrån de
olika principerna för indelningsgrunder (Buchanan, 1979, s 59). Vi är alltså tillbaka vid
prioriteringsfrågan igen.
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����6SHFLDOV\VWHP�LVWlOOHW�I|U�XQLYHUVDOV\VWHP"

Förutom universalsystem, med vars hjälp tanken är att man ska kunna klassificera allt,
d v s varje tänkbart ämnesområde ska behandlas i systemet, brukar man tala om
specialsystem, som behandlar ett särskilt ämnesområde (Berntsson, 1997, s 8).
Eftersom det förekommer en så stor komplexitet av sätt att se på kunskap och ett
oändligt antal sätt att organisera den på, och tillsammans med den detaljrikedom
systemen förväntas omfatta, så har konstruerandet av ett universellt
klassifikationssystem blivit ett enormt arbete. En möjlighet för att få ett mer allmänt
klassifikationssystem vore kanske att konstruera specialsystem, som i själva
konstruktionsarbetet är en jämförelsevis lättare uppgift, och sedan kombinera
specialsystemen till ett universellt system. En förutsättning för att detta tillvägagångssätt
skulle fungera är dock att systemen passar ihop som perfekt formade pusselbitar, vilket
ofta inte är fallet då de flesta specialsystem härleder från ett universellt system och inte
tvärt om (Langridge, 1992, s 40f).

Universalsystem utesluter dock inte specialsystem. Universalsystem är oftast inte
tillräckligt detaljerade för specialsamlingar, och den detaljklassificering som finns
medför ofta långa klassifikationskoder. Vidare är den uniforma synen på kunskap som
reflekteras i universalsystem inte alltid passande för specialsystem, t ex så är de allra
flesta moderna universalsystem uppdelade efter disciplin och därmed kan olika aspekter
av ett och samma ämne finnas inom flera klasser. Ett universalsystem medför även en
mer begränsad och inte tillräckligt flexibel klassifikationskod (Buchanan, 1979, s 105f).

Att kombinera specialsystem för att skapa ett universalsystem skulle dock kunna
innebära upprepning och tvetydigheter, och en stor risk att systemen blir
användarovänliga. Det innebär vidare en ganska stor arbetsinsats med att konstruera och
revidera ett specialsystem, eftersom möjligheterna till samarbete är begränsade. Därmed
tar man ofta hjälp ifrån universalsystemen, som t ex kan tillhandahålla många olika
underavdelningar och indelningsmöjligheter som ett specialsystem kan kopiera.
Universalsystem kan även tillhandahålla kontext. Skapas ett specialsystem och ämnet
begränsas till zoologi måste det finnas en medvetenhet om att ämnet även ryms inom
biologi, som i sin tur ryms inom naturvetenskap. Det kan alltså vara svårt att hitta ett
”rent” ämne med ett homogent ämnesfält som är tillräckligt för att täcka
användarbehovet (Rowley, 1992, s 226f).

Specialsystem har absolut en särställning i frågan om klassifikationssystem och
minoriteter. Det finns ämnen som är så pass specialiserade i sig självt att ett
specialsystem skulle fungera bra. SAB:s klasser för musikalier (klass X) och
musikinspelningar (klass Y) är i det närmaste specialsystem med deras ovanligt
finfördelade indelningar. Dessa klasser är även väl integrerade i SAB-systemet som
helhet. Även på Immigrantinstitutet har man på sätt och vis integrerat ett specialsystem
gällande avdelningen för immigration och emigration (Ohd) i SAB, eftersom systemet
inte bedömdes vara tillräckligt detaljerat för att på ett tillfredsställande sätt kunna
klassificera bibliotekets bestånd. Man har dock inte skapat ett specialsystem i ordets
egentliga mening, utan lyckades utföra en fungerande och tillfredsställande
klassificering enligt SAB tack vare möjligheten att kunna göra en lokal utbyggnad av
systemet. En avdelning i systemet har alltså specialiserats utefter det egna bibliotekets
bestånd, och fungerar även väl ihop med resterande delar av systemet.
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Man kan även finna exempel där ett specialsystem inte kunde utgöra lösningen på
klassifikationsproblemet, som fallet var med den svenska samiska bibliografin där man
under arbetets gång försökte använda sig av ett specialsystem istället för SAB-systemet.
Specialsystemet visade sig dessvärre ha begränsningar. SAB-systemet, å ena sidan,
ansågs inte vara tillräckligt detaljerat för samernas behov, medan specialsystemet, å
andra sidan, inte bedömdes vara tillräckligt djupt för täcka behovet. Att vidareutveckla
specialsystemet, vilket kanske skulle kunna ha varit en lösning, rådde det delade
uppfattningar om då detta skulle innebära en stor och kostsam arbetsinsats med osäkert
resultat. Man stötte alltså på några av de ovan nämnda nackdelarna med ett
specialsystem.

De ovan nämnda exemplen är dock alldeles för få för att man utifrån dessa ska kunna
dra generella och allmängiltiga slutsatser om specialsystem. Rent principiellt bör dock
specialsystem utgöra en tänkbar lösning för tillfredsställande klassificering av
minoritetsdokument, då alla bibliotek får ett för sitt bestånd specialiserat system.

����'LVFLSOLQlU�LQGHOQLQJVJUXQG

Förutom de teoretiska och principiella utgångspunkterna som ett klassifikationssystem
kan bygga på, finns ytterligare två grundläggande problem att beakta vid evalueringen
av ett klassifikationssystem. Det ena handlar om hur oberoende bibliografisk
klassifikation bör vara i förhållande till vetenskaplig klassifikation (Hjørland, 1998, s
613f). I ett universellt klassifikationssystem brukar en vanlig indelningsgrund för
placeringen av dokumenten vara den disciplinära, vilken alltså medför att samma ämne
delas upp i olika discipliner beroende på ur vilken synvinkel det behandlas i en
disciplinär kontext (Hjørland, 1997, s 42). Tanken på disciplinär indelningsgrund är inte
ny, t ex redan vid konstruktionen av Dewey-systemet organiserades och strukturerades
kunskap efter discipliner. Teoretiskt sett är även den omvända ordningsföljden möjlig,
men det anses i realiteten vara sällan som människor intresserar sig för alla aspekterna
av ett ämne. Av den anledningen skulle organiserandet av kunskap enligt discipliner
vara logisk även ur användarsynvinkel (Hjørland & Albrechtsen, 1999, s 132).
Dessutom skulle det, om ett dokument skulle inkluderas i relation till alla dess möjliga
användningsområden, resultera i talrika upprepningar och mångfaldiga klassifikationer.
Det är alltså, än en gång, av signifikant betydelse att klassificera med målgruppens
behov i åtanke (Hjørland, 1997, s 78).

Alla är dock inte ens överens om att en vetenskaplig indelning är den bästa grunden för
ett klassifikationssystem som även ska fungera väl i folkbibliotek, då dessa inte bara har
vetenskapligt baserad kunskap att klassificera, utan även sådan som formuleras och
utvecklas i en rad olika sammanhang i samhället. Kunskap i sig själv är i ständig
förändring med tanke på att kunskapsgränserna förändras, omformuleras och utvecklas,
och interdisciplinära ämnen uppkommer. Detta kan innebära problem då disciplinära
huvudklasser ofta tenderar till att frysa strukturen av kunskap (Quinn, 1994, s 142). En
ganska allmängiltig beskrivning av kunskapsorganisation är även kunskapsorganisation
som enbart en beskrivning av dokument, deras innehåll, karaktäristiska drag och syfte,
och organiserandet av dessa beskrivningar för att göra dokumenten och delarna
tillgängliga för personer som söker dem. Enligt denna beskrivning saknas dock nästan
helt en social aspekt, och kunskapen måste organiseras i lärda institutioner.
Organiserandet av kunskap kan dock inte enbart bestämmas i lärda institutioner, utan
måste även bestämmas genom utveckling av olika slags funktionella former och
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principer som varierar enligt specifika behov, innebörder och förhållanden. Olika sorters
mänskliga handlingar, och olika sorters vetenskaper, måste kunna förstås som olika sätt
att organisera samma fenomen. Historia, ekonomi, sociologi och psykologi kan t ex alla
sägas studera samma sak, t ex familjeliv eller arbetslöshet, men utifrån olika perspektiv
(Hjørland, 1997, s 45ff).

Trots att det kanske inte enbart är till fördel, eftersom givetvis en vetenskaplig ideologi
på detta sätt främjas vilken kanske inte alls överensstämmer med den allmänna
meningen eller det kulturella belägget, anställs ofta ämnesspecialister som hjälp vid
utveckling och uppdatering av klassifikationssystem (Hjørland, 1998, s 613). Kanske
görs detta eftersom vetenskapliga discipliner oftast ses som delar i samhällets allmänna
arbetsdelning, och har därmed som uppgift att stödja och bidra till såväl mänskligt
handlande som till samhällets utveckling. Däremot har vetenskapliga discipliner inte
basen som gör dem universellt gångbara, inte om vi betraktar de krav som ställs på
klassifikationssystem som är ansedda för användning i folkbibliotek. En klassifikation
som görs i enlighet med en vetenskaplig indelning innebär också ett accepterande av
den vetenskapliga diskursen som norm för bilden av samhället, en diskurs som på intet
sätt är att betrakta som ideologiskt neutral (Hansson, 1999, s 35).

Ett övergivande av disciplinär organisationsgrund får dock inte innebära att kunskap ses
som isolerad från dess sociala kontext. Det är viktigt att synliggöra att grunden i
organiserandet av kunskap i samhället bestäms av det kulturella belägget, det
sammanlagda intellektuella arbetet. De kulturella beläggen måste undersökas utifrån
både kunskapens produktion och dess organisation. Kunskap måste ses i sin historiska,
sociala och kulturella kontext. Däremot är det inte sagt att det är det dominerande
synsättet eller förståelsen av en disciplin som behöver utgöra basen för
klassifikationssystemet. Det dominerande synsättet innehåller ofta professionella
ambitioner och ideologier som kanske inte alltid ligger i användarnas intresse (Hjørland
& Albrechtsen, 1999, s 135).

För- och nackdelarna med disciplinär indelningsgrund kan man fortsätta att diskutera.
Givetvis har den disciplinära indelningsgrunden stor betydelse för placeringen av
dokument i största allmänhet, det är inget problem uteslutande för minoriteter. Exempel
på vilka konsekvenser en disciplinär indelning kan få för en minoritet kan man dock
finna i SAB-systemet. En sökning i 6YHQVND�lPQHVRUG�på ordet ”politik” visar att detta
ord klassificeras utifrån olika discipliner. Till exempel så finns ”konst och politik” på
Ib, ”kristendom och politik” på Cga och ”litteratur och politik” på G. ”Statskunskap och
politik” finner man på Oc, ”Sveriges statskunskap och politik” på Occ och ”främmande
länders statskunskap och politik” på Ocf. Vidare finns klassifikationskoden Ohe för
”minoritetspolitik”, men däremot får ”samepolitik” inte vara med på någon av de ovan
nämnda avdelningarna. Rimligt torde ju vara att den samiska politiken skulle återfinnas
under antingen minoritetspolitiken eller Sveriges politik, vilket även var vad
konstruktörerna av Svensk samisk bibliografi ville då Sametinget i Sverige fått koden
Occ.05:bf Sametinget. Samisk politik hamnar istället under Mcs, alltså inom en helt
annan huvudklass. Detta säger dock inget om eventuell styrka eller svaghet med en
disciplinär indelningsgrund, bara att det får konsekvenser. Som så mycket annat inom
klassifikationsteorin, så tycks det tillsist handla om val och prioriteringar.
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Det andra grundläggande problemet handlar om vilken epistemologisk teori, eller
kombination av teorier, som använts vid konstruktionen av ett klassifikationssystem
Epistemologi anses traditionellt vara den gren inom filosofin som studerar processen av
mänsklig kunskap, dess logik, ursprung och bas. Epistemologi handlar alltså om
kunskap, vad kunskap är, och olika grundläggande metoder för att få kunskap.
Epistemologi är en av de två mest grundläggande disciplinerna i filosofi. Den andra är
ontologi och handlar om läran av det varande, d v s hur det varande är beskaffat.
Bidraget från epistemologin till utvecklandet av informationsvetenskap och dess
praktiserande är av stor betydelse. Epistemologin är t ex relevant vid design och
realiserande av bättre kognitiva strategier för dokumentanalys, speciellt för indexering.
Den hjälper också till att underhålla universella klassifikationssystem, thesaurer och
andra databaser både enligt allmän vetenskap och specifika discipliner (Marco &
Navarro, 1993, s 128). Betydelsen av epistemologiska teorier kan vidare illustreras
genom att belysa de problem som uppkommer vid klassificering av dokument, då
bakomliggande epistemologiska teorier har stor betydelse för klassifikationssystemets
struktur.

För bibliografisk klassifikation betyder det att system som baserats på pragmatism är
byggt på kritisk analys av utvecklingen och tillståndet av kunskap. På så vis kan man
skapa ett system vars syfte stämmer väl överens med den tänkta, eller dominerande,
användargruppens mål. Man skulle alltså, utifrån denna teori, kunna skapa både
specialsystem och universalsystem, beroende på om fokuseringen ligger på den tänkta
eller dominerande användargruppens mål. Än en gång återstår dock ett val om vad som
ska prioriteras.

Klassifikationssystem kan även vara baserade på empiriska teorier. Empirism är en
filosofi som poängterar perception och sinneserfarenheter. Det är en av de klassiska
epistemologierna, och representerar tillsammans med rationalism ett klassiskt system
där logisk kunskap har prioritet framför erfarenhet. En skillnad är dock att empirism, till
skillnad från rationalism, bygger på antagandet att all kunskap kommer från sinnena
(Hjørland, 1997, s 59). Empirism har påverkat informationsvetenskapen på många sätt,
varav senast och mest explicit i teorier om försök att skapa neutrala nätverk. Teorierna
går ut på att skapa system bestående av dokumentkluster, som är baserade på likhet.
Dokumenten kan t ex innehålla gemensamma termer eller bibliografiska kopplingar
som i bibliometri. Denna teori har alltså blivit användbar i den nya teknologiska
utvecklingen.

En annan grundläggande teori inom epistemologin är historicism, som menar att
perception och tänkande alltid är influerat av vårt språk, vår kultur, vår förförståelse och
horisont. Historicismen överensstämmer till viss del med rationalismen, men
förförståelsen anses inte vara medfödd, utan bestäms snarare av kulturella faktorer.
Historicism har av dessa anledningar också sedan länge en stark anknytning till
humanvetenskaperna och hermeneutiken (Hjørland, 1998, s 607-614). Historismen
betyder för ett bibliografiskt klassifikationssystem att systemet är baserat på
utvecklingen av kunskap som produceras i samhället. Den erbjuder även en adekvat
utgångspunkt för att avslöja om det råder kulturell partiskhet i olika existerande system



38

(Hjørland, 1997, s 73), fast på sätt och vis inbjuder historicism även till partiskhet då de
starkaste influenserna oftast lär komma från majoritetens språk, kultur och förförståelse.

Ett klassifikationssystem kan även vara baserat på rationalistiska teorier. Rationalism
fokuserar på resonemang och teorier. En människa måste besitta vissa förkunskaper för
att förstå och tolka ny information. Denna förförståelse kommer inte från sinnena, men
är medfödd (Hjørland, 1998, s 607ff). Rationalism tenderar att se verkligheten som
reglerad av generella regler, principer och idéer (objektiv idealism). Tanken är att
konkreta dokument delar idéer uttryckta i ett givet ämne. Dessa idéer existerar utanför
människans medvetande, och har universella eller fasta egenskaper. De kan bli
analyserade en gång för alla i ett universellt system, och kan t ex bli separerade till
individuella facetter. Rationalistiskt baserade klassifikationssystem innebär alltså en
facettanalys baserad på logisk indelning, och/eller på eviga och oföränderliga
kategorier. Dessa teoretiska utgångspunkter återfinns bl a i Ranganathans
klassifikationssystem, Colon Classification (Hjørland, 1997, s 69ff).

Pragmatism innebär främst ett system byggt på mål och värderingar som egentligen kan
vara till fördel för både universal- som specialsystem, och som kan ha en viss
användargrupp i fokus. Empirism och rationalism innebär istället försök till att finna
helt neutrala kriterier och principer att bygga ett klassifikationssystem på. Dessa två
torde därmed vara de mest lämpliga utgångspunkterna för ett klassifikationssystem i ett
mångkulturellt samhälle. Det råder dock delade meningar om huruvida man faktiskt kan
finna objektiva och helt värderingsfria principer att bygga ett system på, även om man
verkligen försöker. Ett facetterat klassifikationssystem, som baseras på rationalism,
handlar även det i slutändan om val och prioriteringar.

����bPQHVDQDO\V

I antik filosofi var betydelsen av ämne (subjekt) och substans detsamma, d v s något
som verkligen existerade. I modern tid har meningen blivit något vagare då ämne oftast
innebär det som något är sagt om. Inom biblioteks- och informationsvetenskap finns det
många teorier om vad som är ett dokuments ämne (Hjørland, 1997, s 55). Teorier om
automatiserade ämnesanalyser är i förväg riktade mot en objektiv idealism, eftersom de
baseras på antagandet att dokumentstrukturen bär på någon slags kunskapskategori.
Dessa teorier ignorerar, mer eller mindre, den potentiella användningen av dokumentet.
Andra teorier föreslår däremot att ämnesanalyser utförs bäst genom matchning av
dokument och subjektiva kunskapsstrukturer. Det är även vanligt att ämnet anses vara
något som författaren menat och som en reflektion av författarens subjektiva åsikter
eller kunskapsstrukturer. Ytterligare andra forskare försöker finna nyckeln till
ämnesanalys i konceptet av ämne i användares subjektiva, individuella behov och
kunskapsstrukturer. Ämnet av ett dokument kan även ses som dokumentets informativa
potential.

Ämnesanalysen handlar dock inte om att finna en korresponderande eller riktig
motsvarighet mellan dokumentet och dess ämnestilldelning, utan det avgörande
kvalitetskriteriet i ett dokuments ämnesanalys är att denna analys resulterar i ämnesdata,
som reflekterar väsentliga karaktäristika av ett dokument. Detta förutsätter en oberoende
analys i förhållande till dokumentets självbeskrivning som finns i t ex titel och rubriker.
Ämnesanalysen förutsätter på det viset en opartiskhet, en förmåga att se igenom dessa
självbeskrivande delar (ibid., s  40ff). Ämnesanalysen har även ett klart pragmatiskt
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syfte, d v s informationsåtervinning. En användare har ett särskilt informationsbehov
och information måste fås för att tillfredsställa behovet. Informationen söks i bibliotek
och databaser, där dokument är indexerade (och klassificerade) efter ämne.
Användarens behov måste därmed förutses för att möjliggöra för användaren att finna
det han/hon söker, och därmed kan indexeringen, och klassificeringen, fokuseras utifrån
olika behov och perspektiv (ibid., s 75ff).

Ett informationssystem, i det här fallet ett klassifikationssystem, påverkar även det
ämnesanalysen på flera sätt, både positivt och negativt. Positiva effekter kan vara att
analysen genomförs inte djupare än systemet kan klara av att uttrycka, och
ämnesanalysen blir därmed inte mer tidsödande än nödvändigt. Vidare har
klassifikationssystemet oftast ett inbyggt kunskapsintresse som analysen kan använda
som utgångspunkt, och detta kan också anses vara en positiv effekt. Negativa effekter
kan däremot vara att systemets teoretiska förutsättningar fokuseras på dokumentets
teoretiska förutsättningar istället för att resultera i ett försök till uppdatering eller
modifiering av klassifikationssystemet. Vidare kan just det faktum att systemet oftast
prioriterar ett speciellt synsätt, perspektiv eller kunskapsintresse resultera i att systemet
får svårt att uttrycka resultatet av en ämnesanalys, samtidigt som det riskerar att
förorsaka misstolkningar av själva ämnesanalysen.

En ämnesanalys kan heller inte betraktas isolerad från kulturen, miljön och kontexten i
vilken analysen är utförd. Detta inkluderar även de individuella och kollektiva
kunskapsintressen som analysen baseras på. Syftet med analysen bör dock inte vara
subjektiv och influeras av personer som genomför den. Analysen bör istället vara så
objektiv och precis som möjligt och överensstämma så mycket som möjligt med dess
objekt (ibid., s 39ff).

Själva objektiviteten vid klassificering är dock ett ämne för diskussion. Extrema
subjektivister tror inte att objektivitet vid klassificering är möjligt. De menar att
klassifikatörers personliga åsikter och synpunkter är av avgörande betydelse.
Klassificering anses nämligen vara högst subjektiv och öppen för personlig tolkning,
eftersom definitionen av innehållet snarare är i ögonen på åskådaren än i det som
åskådas. Besluten som tas involverar bedömningar av värdet i det som presenteras, och
olika människor gör olika bedömningar. Därmed är en subjektiv partiskhet introducerad
i klassificeringsprocessen.

Den motsatta gruppen av forskare är dock kritiska till detta subjektiva synsätt och
argumenterar för att en mer objektiv syn är möjlig. Hellre än att fokusera på den
omedvetna mentala process genom vilken användare tolkar innehållet, ska fokus ligga
på att undersöka de objektiva reglerna man måste följa. Det är reglerna folk ska använda
sig av för att ta fram innehållet, och tolkning blir endast aktuell om systemet innehåller
vaga regler. Dessa bör därför bytas ut mot mer precisa regler för att etablera klara
standarder av exakthet. Reglerna ska ses som sociala konventioner eller konstruktioner
argumenterar objektivisterna. Problematiskt blir det dock eftersom man bara kan förstå
reglerna om de placeras i sin sociala kontext, vilket inkluderar historiska, ekonomiska,
politiska och kulturella domäner. Systemets regler är alltså baserade på social
samstämmighet, en allmän mening, men den allmänna meningen skiljer sig mellan olika
discipliner, mellan olika samhällen, och även mellan olika historiska perioder. När då
reglerna varken är historielösa, klasslösa eller könslösa, blir de känsliga för social
partiskhet (Quinn, 1994, s 140f).
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Vad som ytterligare talar emot en objektiv klassificering är hur ett dokuments ämne
bestäms och definieras. Dokumentets ämne kan relateras till användarens kunskap.
Dokumentet bär då på information som ett objekt som kan fylla en lucka i en individs
kunskap. På sätt och vis är alltså dokumentets ämne nära relaterat till vilket slags svar
människor finner från dokumentet. Olika människor ställer olika frågor vid olika
tillfällen och ett enda dokument kan i stort sett svara på ett oräkneligt antal frågor. Ett
dokuments ämne kan därmed definieras som de informativa potentialerna av det
dokumentet. Alla dokument har därmed ett obestämt antal ämnen. Av den anledningen
är ämnesanalys en process där man prioriterar de ämnen som bäst sörjer för det speciella
informationssystemets användarbehov (Hjørland, 1998, s 610f).

På sätt och vis är prioriteringarna alltså än en gång av avgörande betydelse, och det
mesta tyder på att klassificering är en målorienterad aktivitet, d v s den stödjer någon
slags aktivitet på bekostnad av en annan (Hjørland, 1997, s 82). All klassifikation
innebär alltså att sätta gränser, efter vad något är, och efter vad något inte är (Marco &
Navarro, 1993, s 129).

���'LVNXVVLRQ

Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur väl SAB-systemet var anpassat till dagens
mångkulturella samhälle. Min hypotes var att SAB-systemet inte längre reflekterar dess
samhälle eftersom det är ett svenskt system och vi idag lever i mångkulturellt samhälle.
Egentligen skulle jag kunna säga att min hypotes besannades, SAB-systemet är inte
direkt anpassat till ett mångkulturellt samhälle, men anledningarna och orsakerna var
desto fler och betydligt mer komplicerade än vad jag hade trott.

Kulturrådet poängterar, å ena sidan, i sin nyligen gjorda utredning att minoriteterna ska
integreras i kulturen och att en framgångsrik minoritetspolitik måste utgå ifrån de
förutsättningar som är specifika för respektive minoritetsgrupp, men å andra sidan
avvisar de tanken på att prioritera minoritetsgruppernas olika behov just på grund av att
de är i minoritet. Ett sådant prioriterande anses endast leda till negativa reaktioner,
något som skulle motverka syftet med minoritetspolitiken, nämligen att uppnå en större
ömsesidig förståelse och kunskap. De olika minoriteternas olika behov ska det alltså tas
hänsyn till, utan att för den skull prioriteras. I slutänden bör det dock i alla fall handla
om en prioriteringsfråga, eftersom den ekonomiska situationen gör det omöjligt att
stödja allt.

Vidare organiseras och utvecklas kunskap i en rad olika sammanhang i samhället, och
efter principer som varierar enligt specifika behov, innebörder och förhållanden.
Eftersom det varierar beroende på specifika behov prioriteras något synsätt på
bekostnad av något annat. Detta gör att det kanske är en, i stort sett, omöjlig uppgift att
skapa ett objektivt universellt klassifikationssystem. De teoretiska utgångspunkterna för
ett klassifikationssystem är i och för sig klara och tydliga, om än inte så lätta att omsätta
i praktiken. Principerna man kan basera ett klassifikationssystem på är relativt många,
och valmöjligheterna gör att systemen kan konstrueras efter ganska etnocentriska villkor
utan att man bryter mot någon princip eller teoretisk utgångspunkt.
Klassifikationssystem skapas alltid utifrån olika perspektiv, och därmed handlar det i
slutändan om kompromisser och prioriteringar. Så snart man bestämt vilka principer
systemet ska bygga på, så har man också valt prioriteringsordning, och prioriteringar
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utifrån ett givet normsystem låter vissa företeelser eller ämnen i klassifikationssystemet
marginaliseras genom sättet att placera dem i dess struktur. Genom en analys av denna
struktur är det alltså möjligt att urskilja elementen i den norm som ligger till grund för
klassifikationssystemet, och generellt kan man väl säga att normen som ligger till grund
för SAB-systemet är den svenske, kristne mannen (i Svealand och Stockholm).

Förutsättningarna för att skapa ett klassifikationssystem, fritt från nationalistisk och
ideologisk partiskhet och som på ett allmänt sätt representerar dess samhälle, som på
bästa möjliga vis lever upp till de kulturpolitiska målsättningarna, är i det stora hela
desamma även om det handlar om facetterade system i stället för ett universellt
enumerativt system. När man bestämmer ordningen för alla foci inom varje facett i ett
facetterat system använder man sig av samma indelningsgrunder som vid
konstruktionen av ett enumerativt universalsystem. Ett facetterat system skulle dock
kunna möjliggöra en mer tillfredsställande klassificering tack vare systemets ökade
flexibilitet, men det innebär inte automatiskt en bättre utgångspunk för klassificering av
minoritetsdokument. Det enda som kanske egentligen kan diskuteras är
specialsystemens ställning i frågan. Helt klart är att dessa system utgör en möjlig
lösning på problemet i fråga. Hade det, t ex, handlat om en eller några klasser, så skulle
dessa klasser mycket väl kunna skapas utifrån ett specialsystem och sedan
kombinerades till ett universalsystem. SAB:s klasser för musikinspelningar och
musikalier kan i det närmsta betraktas som specialsystem som integrerats i ett
universalsystem. Minoritetsdokument utgör dock inget homogent ämnesområde, utan
berör naturligtvis samtliga klasser i ett klassifikationssystem, och om varje bibliotek
skulle klassificera utifrån sitt eget system, skapat utifrån den lokala befolkningens
sammansättning, eller utifrån en minoritets synvinkel skulle det kanske finnas risk att
den sammanhörande igenkännande känslan förloras och samarbetet bibliotek
sinsemellan går om intet. Det skulle även medföra en av varje bibliotek större
arbetsinsats, och det torde även bli svårare att tillhandahålla ett gemensamt
katalogsystem som LIBRIS. Att göra informationsåtervinningssystemen
användarvänliga är även det något som det måste läggas vikt vid, och det borde vara
mer användarvänligt att använda sig av samma klassifikationssystem, av ett
universalsystem istället för flera specialsystem. Biblioteken skulle kanske däremot ha
mycket att vinna på att få ett för den egna dokumentsamlingen tillfredsställande system.

Det finns dock förslag på hur SAB-systemet kan användas i ett mångkulturellt samhälle.
Rinkeby bibliotek beslöt att klassificera enligt SAB-systemet, men att använda en egen
hylluppställning med hjälp av ämnesord. För att dokumenten ska få en bestämd plats på
hyllan, och för att säkerställa snabb och säker återvinning, krävs dock mer arbete i form
av någon slags uppmärkning, vilket de själva har påpekat. Denna lösning är kanske inte
heller den mest idealiska ur användarsynpunkt, då bibliotekskatalogen inte längre helt
och hållet korresponderar med hylluppsättningen. I vanliga fall kan en användare direkt
från katalogen kunna avläsa var dokumentet finns uppställt.

Även om man för ett ögonblick skulle bortse från de teoretiska utgångspunkterna som
ett klassifikationssystem ska bygga på och dess prioriteringsmöjligheter, så finns det
fortfarande många faktorer som påverkar systemets struktur. Huruvida systemet bygger
på disciplinär indelningsgrund eller inte är en faktor som får konsekvenser för
klassificering av alla slags dokument. Det är dock kanske svårt att avgöra om en
disciplinär indelningsgrund enbart skulle vara till för- eller nackdel. En disciplinär
indelning riskerar att splittra dokument inom ämnen som kan anses höra ihop, men en
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icke-disciplinär indelningsgrund skulle kunna resultera i talrika upprepningar och
mångfaldiga klassifikationer, vilket kanske inte skulle vara till gagn för någon av
bibliotekets användare.

Innan dokumentet tilldelas en klassifikationskod har det även genomgått en
ämnesanalys��Det finns många teorier om hur ett dokuments ämne kan definieras, men
ämnesanalysen handlar egentligen ytterst om att finna ämnesdata som reflekterar
väsentliga karaktäristika av ett dokument. Detta förutsätter en oberoende analys i
förhållande till dokumentets självbeskrivning, en neutral analys som varken gynnar,
eller missgynnar, minoritetsgrupper. Om däremot ett dokuments ämne definieras som
de informativa potentialerna av det dokumentet, har vi fått in en prioriteringsaspekt i
ämnesanalysen. Nu är ämnesanalysen snarare en process där man prioriterar de ämnen
som bäst sörjer för det speciella informationssystemets användarbehov. På sätt och vis
är alltså en icke-neutral ämnesanalys som skulle kunna prioritera minoriteters behov.
All framtagen ämnesdata skall även uttryckas i klassifikationssystem
(informationssystem), och klassifikationssystemet kan på många sätt påverka
ämnesanalysen. Systemet kan t ex begränsa hur specifik ämnesanalysen kan vara, och
just det faktum att systemet oftast prioriterar ett speciellt synsätt, perspektiv eller
kunskapsintresse kan resultera i att systemet får svårt att uttrycka resultatet av en
ämnesanalys. Även om ämnesanalysen skulle genomföras på ett partiskt vis och
minoritetsgrupper skulle prioriteras, skulle det i alla fall kunna bli svårt att visa det i ett
universellt klassifikationssystem som har skapats utifrån andra perspektiv och synsätt.

Det får heller inte förbises att olika synsätt på kunskap på ett komplicerat sätt påverkar
viktiga problem inom informationsvetenskapen, och därmed i hög grad även ett
klassifikationssystems struktur. Epistemologiska teorier har t ex en fundamental
inverkan på teorier om användares kognitiva beteende och tillvägagångssätt vid
informationssökning, på klassifikation, och på ämnesanalys. De kan erbjuda kunskap
om olikartade lösningar beroende på vilken teori som avses. Man står dock fortfarande
inför ett val, nämligen att välja epistemologi och det kan vara svårt att uppställa kriterier
för ett sådant val. Det diskuteras även flitigt huruvida det verkligen är möjligt att, som
empirismen och rationalismen försöker, finna neutrala, objektiva och värderingsfria
kriterier att utgå ifrån vid klassificeringen. En del forskare menar att man kan behålla en
objektivitet om man enbart använder sig av klassifikationssystemets regler för att ta
fram innehållet. Systemets regler baseras dock på social samstämmighet, d v s  en
allmän mening, och reglerna kan inte ses som isolerade och opåverkade från den kultur
och miljö i vilken de skrevs. Den här allmänna meningen skiljer sig vidare mellan olika
samhällen, likväl som mellan olika discipliner. Vidare innebär även klassifikation som
görs i enlighet med en vetenskaplig indelning ett accepterande av den vetenskapliga
diskursen som norm för bilden av samhället, en diskurs som på intet sätt är att betrakta
som ideologiskt neutral. Till stor del är det alltså sociala faktorer som försvårar
utvecklandet av ett universalsystem och som förhindrar objektiviteten och neutraliteten.
Även om grundtanken är ett empiristiskt eller rationalistiskt förhållningssätt, verkar det
alltid i slutändan vara något synsätt som prioriteras på bekostnad av något annat.

Det är heller icke att förglömma att SAB-systemet konstruerades i början av 1900-talet
och social samstämmighet förändras även mellan olika historiska perioder. Den norm
och den sociala samstämmigheten systemet bygger på stämmer i många avseenden inte
längre med dagens samhälle, trots uppdatering och revision. Mycket tyder därmed på att
det inte finns något sätt att konstruera ett klassifikationssystem, fritt från nationalistisk
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och ideologisk partiskhet, som på ett allmänt sätt representerar dess samhälle. Utan
klassifikation reflekterar alltid vissa värden, prioriteringar eller synsätt på vad som är
klassificerat och på vilka mål klassifikationen är ämnad att stödja. Konstruktionen av ett
klassifikationssystem inbegriper då att man, på ett eller annat sätt, stödjer ett givet
teoretiskt synsätt eller utgångspunkt på bekostnad av ett annat, eftersom alla
organiseringsprinciper tjänar något syfte bättre än något annat.

Kanske är det så att klassifikation varken är subjektiv, objektiv eller neutral med tanke
på konsekvenser av analys och klassifikationsbestämmelser. Sett ur olika perspektiv och
angripit från olika vinklar, tycks det återkommande problemet vara val- och
prioriteringsmöjligheterna. Ute i verkliga livet är det heller ingen (förnuftig) person
försöker göra allt på en gång. Alla har egna huvudintressen och begränsar, väljer,
koncentrerar och grupperar, och leder aktiviteterna till ens egen fördel. Samtidigt som
det alltså är en logisk följd att olika saker grupperas och organiseras olika av olika
människor, så ska likväl ett universellt klassifikationssystem kunna representera hela
dess samhälle.

Man kan dock inte omedelbart döma ett klassifikationssystem utifrån en liten del,
systemet måste även ses och fungera som en helhet. Exemplet från Immigrantinstitutet
kanske visar på att SAB-systemet egentligen är ett ganska bra system som fungerar i sin
helhet. Det är givetvis omöjligt att täcka allt uti minsta detalj. Delarna där det inte
fungerar, där det råder en dominerande ”svenskhet”, kan man justera med hjälp av
befintliga hjälpmedel som t ex göra lokala utbyggnader eller använda sig av ämnesord.
Med hjälp av de lokala utbyggnaderna visade Immigrantinstitutet på ett i praktiken
fungerande SAB-system med en neutralare framtoning, men å andra sidan skulle de
lokala utbyggnaderna inte behövts om det inte rådde en dominerande ”svenskhet” i
systemet.  Jämförelsen med UDK visade dock att inte heller det systemet kan anses vara
ett  objektivt eller neutralt klassifikationssystem, med det har dock en mindre
etnocentrisk och nationalistisk utgångspunkt, vilket ger det en neutralare framtoning
som lättare kan accepteras av fler länder. Kanske är det också den största fördelen ur
minoritetssynpunkt med att använda ett internationellt klassifikationssystem, att det får
en neutralare framtoning.

 Det finns alltså ingen absolut klassifikation. Inget unikt, naturligt eller föredragande
klassifikationssystem som ensamt är adekvat för verkligheten. Då kanske man heller
inte ska, eller kan, döma något klassifikationssystem som rätt eller fel, utan bara som
mer eller mindre bra vid speciella tillfällen. Visst är SAB-systemet fortfarande ett
fungerande verktyg för organisering av biblioteksmaterial, men speglar det fortfarande
sitt samhälle? Ja, på sätt och vis speglar det fortfarande sitt samhälle, i och med att det
presenterar ett samhälle som har flera kulturer inom dess gränser. Kulturrådet anser
dock det är viktigt att de olika minoritetskulturerna inom landet får en jämlik plats i det
svenska kulturlivet, att det t ex inte ska göras någon särskiljande på rent svenska eller
icke-svenska kulturverksamheter av olika slag. Här lever kanske inte SAB-systemet upp
till de kulturpolitiska målen. Olika etniska minoriteter får i och för sig en plats i
systemet, fast i de flesta fall är det en undanskymd plats, en plats på sidan om.

Jag tänkte låta ett stycke ur $OLFH¶V� DGYHQWXUHV� LQ� :RQGHUODQG� av Lewis Carroll få
avsluta min sammanställning, då detta stycke på ett enkelt sätt poängterar det viktiga
med att inte döma vare sig enbart utifrån en liten del av helheten, eller utifrån endast ett
perspektiv eller synsätt. Det är många faktorer som spelar stora och viktiga roller.
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”Serpent!” screamed the Pigeon.
”I’m QRW a serpent!” said Alice indignantly. ”Let me alone!”
”Serpent, I say again!” repeated the Pigeon, but in a more subdued tone, and added with
a kind of sob, ”I’ve tried every way, and nothing seems to suit them!”
”I haven’t the least idea what you’re talking about,” said Alice.
 ”I’ve tried the roots of trees, and I’ve tried banks, and I’ve tried hedges,” the Pigeon
went on, without attending to her; ”but those serpents! There’s no pleasing them!”
    Alice was more and more puzzled, but she thought there no use in saying anything
more till the Pigeon had finished.
”As it wasn’t troubel enough hatching the eggs,” said the Pigeon; ”but I must be on the
look-out for serpents night and day! Why, I haven’t had a wink of sleep these three
weeks!”
”I’m very sorry you’ve been annoyed,” said Alice, who was beginning to see its
meaning.
”And just as I’d taken the highest tree in the wood,” continued the Pigeon, raising its
voice to a shriek, ”and just as I was thinking I should be free of them at last, they must
needs come wriggling down from the sky! Ugh, Serpent!”
”But I’m QRW a serpent, I tell you!” said Alice. ”I’m a – I’m a –”
”Well! :KDW are you?” said the Pigeon. ”I can see you’re trying to invent something!”
 ”I – I’m a little girl,” said Alice, rather duobtfully, as she remembered the number of
changes she had gone through that day.
 ”A likely story indeed!” said the Pigeon in a tone of deepest contempt. ”I’ve seen a
good many little girls in my time, but never RQH with such a neck as that! No, no!
You’re a serpent; and there’s no use denying it. I suppose you’ll be telling me next that
you never tasted an egg!”
”I KDYH tasted eggs, certainly,” said Alice, who was a very truthful child; ”but little girls
eat eggs quite as much as serpents do, you know.”
”I don’t believe it,” said the Pigeon; ”but if they do, why, then they’re a kind of serpent,
that’s all I can say.”
   This was such a new idea to Alice, that she was quite silent for a minute or two, which
gave the Pigeon the opportunity of adding, ”You’re looking for eggs, I know WKDW well
enough; and what does it matter to me wether you’re a little girl or a serpent?”

 (Lewis Carroll. $OLFH¶V�DGYHQWXUHV�LQ�ZRQGHUODQG. Chapter 5).

���6DPPDQIDWWQLQJ

Syftet med uppsatsen var att se hur pass väl SAB-systemet är anpassat till dagens
samhälle. Anledningen till frågeställningen är att ett klassifikationssystem ska kunna
reflektera det samhälle det verkar i och vi idag lever i ett mångkulturellt samhälle, men
använder ett svenskt klassifikationssystem. Jag började med att ställa frågan vilka
implicita och explicita kulturpolitiska ändamål bibliotek bör tjäna med avseende på det
mångkulturella samhället. Minoritetspolitiken har som mål att integrera
minoritetskulturerna i kulturlivet, och ska, för att kunna göra detta, utgå ifrån de
förutsättningar och behov som är specifika för respektive grupp. Dessa specifika behov
och förutsättningar varierar kraftigt bland de olika minoritetsgrupperna i landet. Det
beror bl a på olika bakomliggande kulturella traditioner, och på att kulturella
verksamheter ofta bedrivits på ideell basis. Den ekonomiska situationen gör det även
omöjligt för Kulturrådet att stödja annan verksamhet än den som har en given plats
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inom rådets ansvarsområde, och man tar inte hänsyn till att det skulle röra sig om
minoriteter då det anses kunna få negativa följder.

Jag fortsatte sedan med en analys av SAB-systemet, som visade på ett genomgående
särskiljande på svenskt och västerländskt i motsats till icke-svenskt och icke-
västerländsk. På flera ställen i SAB-systemet finner man främlingskapsgörande begrepp
som t ex LQYDQGUDUtidskrifter och LQYDQGUDUH på arbetsmarknaden.
Religionsavdelningen handlar t ex nästan uteslutande om kristendomen, men det finns
över 1 miljon människor i Sverige som tillhör andra samfund än Svenska statskyrkan,
och alltså en stor mängd dokument som inte behandlar kristendomen. Även vid
klassificering inom klassen etnografi riskerar man ofta att antingen bunta ihop
dokument av skiftande innehåll under samma klassifikationskod i de fall då den etniska
minoriteten inte har blivit tillräckligt indelad med adekvata underavdelningar, eller
splittra dokument om en etnisk minoritet då underavdelningar kan vara underordnade
andra hierarkiska konsiderationer.

Detta tillvägagångssätt för behandling av minoritetsdokument var dock inget unikt för
SAB-systemet. Liknande indelningar kunde man även finna i UDK. Skillnaderna var
egentligen inte så stora vid en närmare granskning. Även UDK tar sin utgångspunkt
från ett speciellt synsätt som gynnar vissa etniska grupper mer än andra. Icke-
västerländska intressen måste dock få möjligheter att utvidgas i samma utsträckning
som västerländska intressen, innan detta är gjort är egentligen inte något system varken
objektivt eller universellt. Partisk klassificering kan i ett mångkulturellt samhälle
resultera i en oförmåga att finna det önskvärda dokumentet, eller en känsla av avvisande
utanförskap.

Efter analysen av SAB-systemet granskade jag klassifikationsteorin för att se hur man
skulle kunna välja ett klassifikationssystem (informationssystem) som på bästa möjliga
vis lever upp till de kulturpolitiska målsättningarna, som på ett allmänt sätt representerar
dess samhälle, samt hur man kan evaluera de existerande systemen med tanke på det
mångkulturella samhället. De teoretiska utgångspunkterna och principerna man kan
basera ett klassifikationssystem på är ganska många och svåra att kombinera på ett
objektivt sätt. Valmöjligheterna gör att systemen kan konstrueras efter ganska
etnocentriska villkor utan att man bryter mot någon princip eller teoretisk utgångspunkt,
och i slutändan handlar det nästan alltid om kompromisser och prioriteringar, eftersom
klassifikationssystem alltid skapas utifrån olika perspektiv. Det enda som kanske skulle
kunna erbjuda en bra lösning för problemet är kanske då ett specialsystem. Genom att
använda ett specialsystem skulle ett bibliotek kunna få ett för den egna befolkningen
och det egna beståndet tillfredsställande klassifikationssystem, men samtidigt har t ex
arbetsinsatsen ökat då ett samarbete begränsats betydligt.

Ett klassifikationssystem bygger även på olika epistemologiska teorier. Även om
rationalism och empirism har som mål att finna neutrala och objektiva principer att utgå
ifrån vid klassificering, har man inte fått lösning på problemet, då det är svårt att ställa
upp kriterier för att välja epistemologi. Vidare ingår det även en ämnesanalys i
klassificeringsprocessen. Ämnesanalysen skulle kunna betraktas som en neutral process,
men eftersom klassifikationssystemet (informationssystemet) på flera sätt påverkar
ämnesanalysen kommer resultatet från ämnesanalysen i alla fall att redovisas utifrån de i
klassifikationssystemet inneboende kunskapssynerna, perspektiven och synsätten. Även
om klassifikatören opartiskt följer systemets regler är det svårt att bortse från faktumet
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att varken reglerna eller ämnesanalysen kan betraktas som isolerade från kulturen,
miljön och kontexten i vilka de skapades eller där de genomförs, och även om inget
säger att det måste vara den dominerande kulturen som ligger till norm så är det givetvis
den som sänder ut de starkaste impulserna.
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%LODJRU

%LODJD����7DEHOO�|YHU�DQWDO�LQYDQGUDUH

Tabell över antal invandrare mellan åren 1991-2000.

ÅR ANTAL
INVANDRARE

1991 49 731

1992 45 348

1993 61 872

���� ������
1995 45 887

1996 39 895

1997 44 818

1998 49 391

1999 49 839

2000 58 388

Källa: Migrationsverket, 2000.



52

%LODJD�����7DEHOO�|YHU�VW|UVWD�IO\NWLQJJUXSSHUQD

Tabell över de största flyktinggrupperna som kommit sedan 1940-talet.

ANTAL
INVANDRARE

FOLKSLAG

122 000 från övriga Norden

93 000 f d Jugoslaver

45 000 Judar

40 000 Iranier

35 000 Balter

25 000 Chilienare

25 000 Irakier

20 000 Kurder och Polacker

15 000 Ungrare

13 000 Palestinier

Källa: Statistiska centralbyrån, 2001.
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%LODJD������(Q�|YHUVLNW�|YHU�KXYXGNODVVHUQD�L�6$%�RFK�8'.

SAB-systemet indelning med motsvarande klasser i UDK:
SAB UDK
A Bok- och biblioteksväsen 01, 02
B Allmänt och blandat                                               00, 03-08
C Religion 2
D Filosofi. Psykologi 1
E Uppfostran. Undervisning 37
F Språkvetenskap 80
G Litteraturvetenskap 82-89, 091
H Skönlitteratur 82-89
I Konst. Musik. Teater. Film 7 (ej 77)
J Arkeologi 902
K Historia 93-99
L Biografi. Genealogi 929
M Etnografi. Socialantropologi. Etnologi 39
N Geografi 91
O Samhällsvetenskap. Rättsvetenskap 3(ej 33, 355, 37, 39)
P Teknik. Industri. Kommunikationer 62, 66-69, 77
Q Ekonomi. Näringsväsen 33, 63-65
R Idrott. Lek. Spel 793-799
S Militärväsen 355-359
T Matematik 51
U Naturvetenskap 52-59
V Medicin 61
X Musikaler 78.089
Y Musikinspelningar 78.094-78.097
Ä Tidningar 07



54

%LODJD������/¡¡YV�NODVVLILNDWLRQVV\VWHP

01 BOK OCH BIBLIOTEKSVÄSEN
a) generella bibliografier
b) bibliografier över särskilda personer
c) bibliotekskataloger
d) allmänt om böcker och bibliotek
e) recensioner
f) arkiv

02 ÖVERSIKTSVERK OCH SKRIFTER AV BLANDAT INNEHÅLL
a) allmänna översiktsverk och handböcker
b) allmänna periodiska publikationer
c) skrifter av blandat innehåll
d) forskningsmetodik

03 SAMISKA INSTITUTIONER OCH ORGANISATIONER
a) institutioner och organ
b) organisationer och föreningar
c) konferenser och möten

04 RELIGION, FILOSOFI OCH PSYKOLOGI
a) förkristen tro
b) kyrko- och missionshistoria
c) särskilda kyrkoförsamlingar
d) laestadianism
e) filosofi, psykologi

05 RELIGIÖS LITTERATUR
a) bibeln / bibelhistoria
b) psalmer och sånger
c) andra skrifter

06 SPRÅKVETENSKAP
a) språkfrågor
1) språkundervisning, språkstudier
b) språkforskning
1) språkhistoria och etymologi
1a) namnforskning
2) dialekter
3) annan forskning
c) grammatik och språkvård
d) ordböcker
e) läroböcker och läseböcker

07 MEDICIN, FYSISK ANTROPOLOGI
a) medicin
b) fysisk antropologi
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08 GEOGRAFI OCH LOKALHISTORIA
a) allmänna översiktsverk
b) särskilda områden
c) reseskildringar

09 HISTORIA
a) allmänna översiktsverk
b) arkeologi
c) historia

10 PERSONHISTORIA
a) samlingsbiografier
b) särskilda släkter
c) särskilda personer

11 KULTURHISTORIA
a) allmänna översiktsverk
b) arbets- och näringsliv
1) jakt och fångst
2) fiske
3) rennomadism
4) jordbruk och kreatursskötsel
5) andra näringar
6) handel och marknader
7) kost och matlagning
c) materiell kultur
1) bostäder / byggnader
2) transportmedel
3) möbler, husgeråd, redskap etc.
4) hemslöjd och hantverk
5) kläder
d) andlig kultur / folkminnen
1) folkdiktning
1a) sagor och sägner
1b) rim, ramsor, ordspråk, talesätt, visor etc.
2) seder och bruk
3) folktro
4) folkmedicin
e) social organisation
1) Familje- och släktskap
2) rätts- och moralförhållanden
f) museer och utställningar
1) kulturminnesvård

12 NÄRINGSLIV OCH EKONOMI
a) allmänna översiktsverk
b) renskötsel / rennäring
c) jordbruk och kreatursskötsel
d) jakt
e) fiske
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f) hemslöjd och hantverk
g) andra näringar
h) företagsekonomi
i) privatekonomi / hushåll

13 MINORITETS- OCH RÄTTSFÖRHÅLLANDEN
a) allmänna översiktsverk
b) exploatering inom det samiska området
1) skogsbruk
2) gruvdrift
3) vattenkraftsutbyggnad / vattenreglering
4) turism / friluftsliv
5) andra ingrepp
c) minoritetsförhållanden / minoritetspolitik
1) förhållandet till myndigheter
2) förhållandet till andra folkgrupper
d) rättsförhållanden / rättshistoria

14 SAMHÄLLSFÖRHÅLLANDEN
a) allmänna översiktsverk
b) sociala förhållanden / socialpolitik
c) förvaltning och politik
d) kommunikationer
e) demografi och statistik
f) kvinnofrågor / kvinnohistoria

15 SKOLA OCH UTBILDNING
a) allmänna översiktsverk
b) skolhistoria
c) förskola
d) grundskola
e) gymnasieskola
f) annan utbildning
g) universitet och högskola
h) vuxenutbildning
i) särskilda ämnen
j) pedagogik / uppfostran
k) skolböcker

16 KONST, MUSIK, TEATER OCH FILM
a) allmänna översiktsverk
b) formkonst
1) bildkonst
2) konsthantverk
3) arkitektur
c) jojk/musik
d) teater
e) film/foto

17 LITTERATURHISTORIA
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18 SKÖNLITTERATUR
a) samiska författare
1) på samiska
2) på andra språk
b) icke-samiska författare
1) på samiska
2) med samiskt huvudmotiv
c) barn- och ungdomslitteratur
1) på samiska
2) med samiskt huvudmotiv

19 JOURNALISTIK OCH INFORMATIONSVERKSAMHET
a) allmänna översiktsverk
b) tidningar och tidskrifter
c) radio och television
d) annan informationsverksamhet

20 IDROTT, SPEL, LEK OCH UNDERHÅLLNING

21 NATURVETENSKAP OCH TEKNIK
a) naturvetenskap
b) teknik
c) matematik
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%LODJD������,QWHUYMXIUnJRU

• Vilket klassifikationssystem använder ni, och varför?
• Vad tycker ni är bra/dåligt med SAB-systemets möjligheter att representera

minoriteter?
• Finns det något ni skulle vilja ändra på, och vad i så fall?
• Är möjligheten till att göra lokala utbyggnader av systemet något ni har haft nytta

av?


