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Förord 

Den 7. upplagan av Klassifikationssystem för svenska bibliotek utkom 1997. Den hade 
utarbetats av Klassifikationsgruppen inom SAB:s kommitté för katalogisering och  
klassifikation. I samband med sammanslagningen av Svenska 
bibliotekariesamfundet och Sveriges allmänna biblioteksförening till Svensk 
biblioteksförening ombildades dåvarande kommittén för katalogisering och 
klassifikation till två separata kommittéer: Svensk biblioteksförenings kommitté 
för katalogisering respektive Svensk biblioteksförenings kommitté för Klassifikationssystem 
för svenska bibliotek (SAB-systemet). Den senare kommittén hade sitt första 
sammanträde i september 2002. Redan från början var arbetet inriktat på att 
utarbeta en ny upplaga av klassifikationssystemet. Resultatet, den 8. upplagan av 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek föreligger nu. 

 

Det hade redan tidigare uttryckts starka önskemål om en översyn av avdelning V, 
Medicin. Kommittén engagerade därför Ellika Riise  vid Göteborgs 
universitetsbibliotek, Biomedicinska biblioteket och Catarina Collin vid 
Karolinska institutet, Universitetsbiblioteket i Huddinge, att ombesörja en sådan 
översyn. Deras arbete mynnade ut i en ökad finfördelning på vissa avdelningar, en 
terminologisk uppdatering och en del omflyttningar av avdelningar. 
Inom forskningsbiblioteken hade det gjorts en genomgång av tillämpningen av 
SAB-systemet av den s k GEN-praxisgruppen. Resultatet av gruppens arbete har 
bearbetats av kommittén med sikte på att minimera skillnader mellan forsknings- 
och folkbiblioteksanvändning av systemet. I sammanhanget har också en del 
förtydliganden i instruktionerna genomförts i systemet. 
Sedan tidigare hade det också från olika håll framförts önskemål om att 
avdelningarna Pni och Pnz skulle flyttas över till avdelning I. Detta har nu skett 
och fotokonst återfinns nu under avdelningarna In--Inz. 

I övrigt har kommitténs arbete inriktats på att göra klassifikationssystemet mera 
lättanvänt genom att förtydliga instruktioner och hjälptexter. Så har t ex bruket av 
tidstillägg på avd K, Historia, fått en översyn. En genomgång av rubriktexter har 
också skett framför allt på avdelning F, Språkvetenskap. 

 

Svenska biblioteksförenings kommitté för Klassifikationssystem för svenska 
bibliotek (SAB-systemet) leds f n av undertecknad, Lennart Enge, Bibliotekstjänst. 
Kommittén har i övrigt bestått av följande ledamöter: 
Göran Berntsson, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan 

Ebbe Fritiofsson, Uppsala universitetsbibliotek 

Ebon Gentili, Malmö stadsbibliotek (fr o m 2003-10-06) 

Olle Johansson, Statens ljud- och bildarkiv (tillika medlem av Musikgruppen) 

Pia Leth, Kungl. biblioteket 

Margareta Rosfelt, Stockholms stadsbibliotek (2002-09-25 – 2003-05-07) 

Eva Tedenmyr, Kungl. biblioteket (2002-09-25 – 2003-10-06) 

Kerstin Urberg, Kungl. biblioteket (fr o m  2003-12-08) 

Elisabet Viktorsson, Bibliotekstjänst, adjungerad sekreterare. 

 

Vid beredning av och beslut rörande frågor relaterade till avd Ij och X/Y har 
enligt beslut i kommittén alltid den särskilda beredningsgruppen i musikfrågor, 



 

 

Musikgruppen, konsulterats. Musikgruppen leds f n av Olle Johansson, Statens 
ljud- och bildarkiv, och består för övrigt av representanter för såväl folk- som 
forskningsbibliotek. 

 

Parallellt med utgivningen av klassifikationssystemet publicerar Bibliotekstjänst 
sitt ämnesordsregister till klassifikationssystemet (alfabetisk och systematisk del). 

 

De ändringar som införts i klassifikationssystemets 8. uppl. har bara delvis varit 
publicerade tidigare (på kommitténs hemsida och i e-SAB). Vad gäller större och 
principiella ändringar är detta första gången de ställs till förfogande. 

 

Bibliotekstjänst är utgivare och redigeringen har utförts av Elisabet Viktorsson, 
huvudredaktör. 

 

Samtliga medverkande tackas hjärtligt för sina insatser. Kommittén tackar också 
de många bibliotekarier som under årens lopp har bidragit med synpunkter och 
förslag. 

 

Lund i mars 2006 

Svensk biblioteksförenings kommitté för Klassifikationssystem för svenska 
bibliotek (SAB-systemet) 

Lennart Enge 

 



 

 

Förord till den nätburna utgåvan 

Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet) utvecklas och 
underhålls av Svensk biblioteksförenings kommitté för Klassifikationssystem för svenska 
bibliotek (SAB-systemet). När kommittén grundades 2002 ingick det i uppdraget från 
Svensk biblioteksförening att ”tillse att de förändringar i SAB-systemet som 
kommittén arbetar fram rapporteras direkt till den styrande versionen av SAB-
systemet som skall vara elektronisk och nätburen”. Bibliotekstjänst ansvarar för 
publiceringen av den nätburna versionen (e-SAB), enligt avtal med Svensk 
biblioteksförening. 

Svensk biblioteksförenings kommitté för Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-
systemet) består av sju ledamöter och sammanträder vanligen fyra gånger per år. 
Kommitténs beslut om ändringar i klassifikationssystemet äger, om inget annat 
sägs, kraft sedan mötesprotokollet justerats. Protokollet förs av kommitténs 
adjungerade sekreterare, som också har i uppdrag att publicera information om 
besluten. Den nätburna versionen av SAB-systemet  uppdateras fyra gånger per år, 
sedan det senaste mötesprotokollet justerats. 

Den åttonde upplagan av Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet) 
utgör grunden för e-SAB. Beslut om ändringar som fattas efter denna upplaga 
infogas i den nätburna versionen och förses med fotnot, som hänvisar till var 
beslutet står att läsa (SBKKSB samt mötesdatum). 

Utöver själva systemet ingår i e-SAB även tillämpningsanvisningar. Dessa finns 
infogade i rutor, försedda med rubriken Kommentar, och ger allmänna instruktioner 
till användaren. Referenserna är utformade på samma sätt som vid ändringarna. 
Beslut som är äldre än den nuvarande kommittén är hämtade från KKS-
meddelanden. Efter systemet finns dessutom ett appendix med sammanfattande 
anvisningar, vilka ej låtit sig inplaceras i systemet. 

Svensk biblioteksförenings kommitté för Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-
systemet) kan nås via Svensk biblioteksförenings hemsida 
(www.biblioteksforeningen.org), under avdelningen Klassifikation.  

Lund i mars 2006 

Elisabet Viktorsson 

Bibliotekstjänst 

Adj sekr i Svensk biblioteksförenings kommitté för Klassifikationssystem för 
svenska bibliotek (SAB-systemet) 

e-post: elisabet.viktorsson@btj.se 

http://www.biblioteksforeningen.org/
mailto:elisabet.grufman@btj.se


 

 

Inledning 

Klassifikationssystemets uppbyggnad och tillämpning 
Klassifikationssystemet består av en systematisk del och ett ämnesordsregister, 
uppdelat i en alfabetisk och en systematisk avdelning. Ämnesordsregistret 
kompletterar den systematiska delen genom att fungera som hjälpmedel vid 
inplacering av ämnen i systemet. 

1. Huvudavdelningar, underavdelningar, tilläggsbeteckningar 

Klassifikationssystemets systematiska del består av 25 huvudavdelningar. De flesta 
av dessa är uppdelade i underavdelningar, vilka i sin tur oftast är vidareuppdelade. 

Ett antal tilläggsbeteckningar ger ytterligare möjligheter att uttrycka olika aspekter 
på ett ämne. 

För en innehållsligt enhetlig klassifikation av samma material inom olika 
medietyper och för olika målgrupper, t ex en bok och motsvarande talbok, finns i 
systemet tillägg för medietyp och målgrupp. 

2. Uppbyggnad och uppdelning 

Många av systemets avdelningar, som kunnat vara hierarkiskt ordnade, har av 
olika orsaker (främst för att undvika långa beteckningar) blivit samordnade. Ett 
exempel på detta är Fh Romanska språk, som ursprungligen uppdelades i Fi 
Italienska, Fj Franska och provensalska, Fk Spanska och katalanska, Fl Övriga 
romanska språk. Fh är här överordnad Fi--Fl. Senare revisioner har omarbetat 
avdelningen och lagt ett antal romanska språk hierarkiskt under Fh, medan 
avdelningarna Fi--Fl (Fl numera: portugisiska) fortfarande existerar som 
samordnade. 

För att markera över- och underordning för avdelningar som samordnats enl ovan 
har s k ”sveprubrik” införts, t ex Fh--Fl Romanska språk. Självfallet kan 
beteckningar av typen Fh--Fl ej användas vid klassificering utan avsikten med 
dessa är att i schemat markera vilka avdelningar som hierarkiskt sorterar under ett 
visst begrepp, när detta inte framgår genom hierarkiskt ordnade beteckningar. 

Observera att skillnader i stilgrader mellan olika avdelningar i systemet ej har 
något direkt samband med den hierarkiska strukturen. Syftet bakom användandet 
av olika stilgrader är enbart att underlätta för användaren att orientera sig i 
tabellerna. 

Utbrytningar av ett eller ett par av flera principiellt likställda ämnen tillämpas 
oftast inom systemet i stället för en uttömmande uppdelning. Detta innebär att 
ämnesområden med en mindre omfattande litteratur förs till huvudsignaturen eller 
till särskild avdelning för ”övrigt”, medan ämnesområden med en omfattande 
litteratur får egna signaturer. 

En annan möjlighet att göra ytterligare uppdelning är att använda z och 
klartextbegrepp, dock endast där så anges. 

Ett antal av systemets huvudavdelningar har analoga uppdelningar. 
Landsindelning görs enligt N på avdelning J, K, och M samt som strecktillägg vid 
varje geografisk uppdelning inom systemet. Några kulturfolk, som inte entydigt 
kan placeras under ett särskilt land, har det varit praktiskt att ge egna avdelningar 
under K, varför den geografiska uppdelningen i tillämpliga fall kan kompletteras 
med tilläggsbeteckningar analoga med dessa särskilda avdelningar på K. 



 

 

Språklig uppdelning under F ligger till grund för uppdelningen av G och H. I de 
fall en uttömmande uppdelning inte utförts i schemat, kan ytterligare uppdelning 
göras, där så anges. 

3. Avgränsningar och anmärkningar 

Ibland har litteratur, som logiskt inte hör hemma på en avdelning, av praktiska 
skäl placerats tillsammans med likartad litteratur. I några fall har dock tidigare 
uppsamling av litteratur oberoende av aspekter förefallit otidsenlig och litteraturen 
har flyttats till olika avdelningar i systemet. Anmärkningen ”hit även ...” betyder 
vanligtvis att likartad litteratur förs till avdelningen, trots olika aspekter. 

De flesta huvudavdelningar har en introduktion, där det anges hur 
tilläggsbeteckningarna skall användas. Vissa tillägg, t ex :bf och :k, har oftast tagits 
med, därför att de har särskild betydelse eller särskild användning. 

Upplysningar av typen ”ordnas ortsalfabetiskt”, ”ordnas alfabetiskt efter 
samlarens namn” anger efter vilken princip vissa avdelningar bör ordnas, när 
huvudprincipen att ordna efter huvuduppslaget inte följs. 

Anmärkningar av typen ”hit ...” ger i regel inte en uttömmande beskrivning av vad 
som förs till en avdelning, utan är tänkta att ge en uppfattning om vilken typ av 
ämnen som skall föras till avdelningen. I vissa fall har det varit angeläget att 
markera att anmärkningen verkligen skall uppfattas som exemplifierande. Då 
används varianterna ”hit t ex ...” eller ”hit bl a ...”. I de fall en uttömmande 
beskrivning ges används formuleringen ”hit endast ...”. 

Anmärkningar innehållande formuleringar av typ ”vid tveksamhet”, ”i tveksamma 
fall”, ”vid tvekan” etc anger vanligtvis vilken avdelning som bör väljas i första 
hand, när ett arbete kan placeras på flera avdelningar. I sådana ”tveksamma fall” 
är i regel dubbelklassificering att rekommendera även om instruktion därom 
saknas på den aktuella avdelningen. Anmärkningar av sistnämnda typ har införts, 
där behovet av sådana framstått som uppenbart. 

4. Lokala utbyggnader av systemet 

Bibliotek, som utifrån sin ämnesmässiga inriktning har behov av ytterligare 
uppdelning av systemet, kan göra lokala utbyggnader. Dessa görs genom att till 
befintlig avdelning i schemat lägga ’ och den lokala utbyggnaden. 

En utbyggnad av t ex Uccc Värmelära skulle kunna göras Uccc’a, Uccc’b, Uccc’ba 
etc. Något internationellt klassifikationssystem t ex Dewey, rekommenderas som 
förebild för uppdelningen. 

Lokala utbyggnader bör dock inte göras p g a principiella åsiktsskillnader om 
klassifikation. 

5. Musik 

Avdelningarna X och Y har en för klassifikationssystemet ovanlig finindelning. 
Denna uppdelning motiveras av avdelningarnas ställning som särskilda medier. 
Den systematiska katalogen blir den enda möjligheten att söka information, 
eftersom en genomgång av hyllornas uppställning oftast inte är möjlig. 

6. Rubriktexter 

Rubriktexter för olika slag av bibliografiska produkter bildas med ledning av 
rubriktexterna i huvudtabellen. På grund av de olika bibliografiska produkternas 
speciella karaktär kan det dock i en del fall vara lämpligt att ge rubriktexten en 



 

 

annan formulering än den som används i huvudtabellen. (Det kan ibland vara 
lämpligt att i stället för huvudtabellens rubrik Kc Sverige, använda en utförligare 
rubriktext, exempelvis Kc Historia: Sverige eller Kc Sveriges historia.) Ev 
omformuleringar av rubriktexter bör dock göras på sådant sätt att beteckningarnas 
innebörd förblir oförändrad. 

7. Vem kan använda klassifikationssystemet? 

Klassifikationssystemet är lämpligt att använda i folkbibliotek, 
förvaltningsbibliotek och i allmänna vetenskapliga bibliotek. För specialbibliotek 
är det troligen i de flesta fall inte tillräckligt finindelat. Systemet bör också kunna 
användas vid sammanställning av bibliografier och i lokalsamlingar. 

Praktiska anvisningar för klassificering 

Innan klassifikationssystemet används bör man göra sig bekant med systemets 
uppbyggnad och särskilt notera möjligheten att komplettera huvudavdelningarnas 
signaturer med olika tilläggsbeteckningar.  

När man klassificerar ett verk, kan man få en uppfattning om dess innehåll genom 
att läsa innehållsförteckningen, förordet, omslaget eller själva texten. Titeln kan 
däremot ofta vara otillräcklig som ledning och i vissa fall t o m direkt vilseledande. 

Efter det att man gjort klart för sig verkets ämne, bör man börja med att söka 
lämplig avdelning genom att gå in direkt i schemat till passande huvudavdelning, 
och där ta reda på vilken underavdelning, som eventuellt är aktuell samt läsa 
anvisningar och studera möjligheter att använda tilläggsbeteckningar. 

När man använder ämnesordsregistret som ledning, bör man inte utan vidare 
skriva av signaturerna utan att kontrollera i systemet att inget missförstånd 
föreligger. Viktigt är att kontrollera att ingen anmärkning i schemat föreskriver 
annan placering för det aktuella ämnet. 

Ofta behandlar ett arbete mer än ett ämnesområde. Detta gäller särskilt 
tvärvetenskapliga arbeten. I första hand bör sådana arbeten klassificeras på det 
ämne som kan anses dominera, med dubbelklassificering på övriga aktuella 
ämnen. I de fall när inget ämne kan sägas dominera placeras verket på det först 
behandlade ämnet om ej särskilda instruktioner ges på de aktuella avd. När verket 
är av så allmän art att det inte kan placeras in någonstans i schemat 
rekommenderas avdelning B. Normalt används högst 3 signaturer för att beskriva 
ett arbete. I särskilda fall kan dock denna gräns överskridas. 
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1. Allmänna tilläggsbeteckningar 

Allmänna tilläggsbeteckningar kan i princip användas på samtliga avd i systemet. 
De har överallt samma betydelse, oberoende av på vilken avd eller underavd de 
används. 

För den inbördes ordningen mellan olika tilläggsbeteckningar se exempel i 
huvudtabellen och registerdelen av klassifikationssystemet. 

A. Geografiska tilläggsbeteckningar (- ”strecktillägg”) 
Geografiska tilläggsbeteckningar bildas genom att tilläggsbokstäverna på avd Na--
Nt läggs till signaturen genom bindestreck. På avd J, K och M läggs de dock direkt 
till huvudsignaturen. 

Kommentar 
Geografisk tilläggsbeteckning för svenska landskap och län bör 
användas där geografisk uppdelning är anbefalld. För 
forskningsbiblioteken dock ej vid Kt, Ku, Kv. 
(KKS-meddelanden 1986:2) 

Landindelningen avser det land där orten nu ligger. T ex  Skånes arkeologi 
klassificeras Jcba och inte Jda, Mohenjo-Daro Jobbaz Mohenjo-Daro, inte 
Jobbz Mohenjo-Daro. 

Tilläggsbeteckningen x anger verksamhet i annat land och placeras efter tillägget 
för ursprungsland (finns utförd i systemet på avd Bt, Cj, K och M). På avd K och 
M görs tillägget direkt till huvudsignaturen, t ex  Kcx Emigration - svensk : 
historia. Geografisk uppdelning för det andra landet kan göras efter strecktillägg, 
t ex  Mcx-mca Svensk folkkultur i Estland. 
För övriga avd placeras x i strecktillägget, t ex  Cj-cxqdg Svenska kyrkan i 
Argentina, Iky-cxjz Paris: Svenska baletten, Lds-cxmadz Gammalsvenskby 
släktförteckning över familjer i Gammalsvenskby. 

Utöver de geografiska tilläggsbokstäverna på avd Na--Nt kan även följande 
beteckningar användas som strecktillägg på tillämpliga avd där geografisk 
uppdelning enl N rekommenderas: 

-ak kelter 
-at romer 
-cs samer 
-kf basker 
-oacb armenier1 
-oafh judar 
-oaj kurder 
-oas syrianer 
-qat indianer i Nordamerika 
-qct indianer i Centralamerika 
-qdt indianer i Sydamerika 
Ex: Ikb-oeb Teaterhistoria: Korea, Uf.07-oeb Växtgeografi: Korea, Joeb 
Arkeologi: Korea, Ijv-oaj Icke-västerländska kulturers musik: kurder. 

Anm: z-tillägg (för orter) som fogas till strecktillägg, läggs i regel på landnivå 
(gäller även Sverige), t ex  Ab-cz Malmö (ej: Ab-cbaz Malmö). 

                                                 
1 SBKKSB 2012-05-29 
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Landskap, provinser och liknande enheter med egna beteckningar på avd N, 
betecknas ej med z, t ex  Ab-cba (ej: Ab-cz Skåne). 

Städer och liknande enheter betecknas dock med z även om de har egen 
beteckning på avd N, t ex Ab-cz Stockholm (ej: Ab-caa). 

Vid en konferens för forskningsbiblioteken den 27 april 1993 beslutades att 
geografiska tilläggsbeteckningar (strecktillägg) vid behov kan användas överallt i 
schemat. (Detta gäller naturligtvis inte på de avdelningar där tilläggsbeteckningen 
läggs direkt till huvudsignaturen J, K, M och N). 

Detta innebär att schemats anvisningar för strecktillägg inte alltid måste följas av 
forskningsbiblioteken. 

Det är inte genomförbart att ge tillämpningsanvisningar för forskningsbiblioteken 
på varje enskild avd och underavd. Schemats allmänna principer bör följas men 
vid behov kan alltså strecktillägg användas för litteratur där den geografiska 
utbredningen eller begränsningen bedöms vara väsentlig vid klassificeringen, t ex 
V-oea Kinesisk medicin. 

Svenska institutioner klassificeras av forskningsbiblioteken alltid med geografiska 
tilläggsbeteckningar, t ex Qm-c:bf Svenska turistföreningen eller Vp-cz 
Stockholm: Karolinska universitetssjukhuset.  

B. Innehållsliga tilläggsbeteckningar (: ”kolontillägg”) 
Innehållsliga tilläggsbeteckningar bildas genom att till signaturen lägges 
beteckningar enl systemets huvudavd, föregångna av kolon, t ex F:k 
Språkvetenskapens historia, C:do Religionspsykologi. 

Innehållslig tilläggsbeteckning läggs i förekommande fall efter en geografisk 
tilläggsbeteckning. 

På de särsk avd i systemet finns utförda kolontillägg som är speciellt lämpliga att 
använda på ifrågavarande avd samt sådana för vilka svårigheter kan förutses vid 
tillämpningen. Självfallet kan även andra kolontillägg än dessa användas, om 
behov uppstår. 

Följande kolontillägg kan rekommenderas till allmän användning: 

:a bibliografi 
Används endast som dubbelklassificering av bibliotek som så önskar. Ex: 
Aak med dubbelklassificering på K:a. 

:b forskning 
Ex: Oa:b Sociologisk forskning. 
Hit arb som presenterar pågående forskning inom ett ämnesområde, t ex 
forskningsöversikter, projektkataloger etc. 
Forskningsmetodik → resp avd (vanligen med tilläggsbeteckning :dd). 

:bf institutioner 
När beteckningen :bf inte följs av ett institutionsnamn har den 
betydelsen institutioner i allmänhet. 
För särsk institutioner används beteckningen :bf följd av mellanslag och 
ett institutionsnamn i klartext. Institutionsnamnet utformas med ledning 
av reglerna för utformning av sökelement i gällande deskriptiva 
katalogiseringsregler. För definition av begreppet institution se gällande 
deskriptiva katalogiseringsregler. Beteckningen får ej användas för 
institutioner som enl huvudtabellen skall betecknas med allmän 
tilläggsbeteckning för monografier (z-tillägg). 
I vissa fall kan både :bf och z-tillägg förekomma på samma avd. Då är i 
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regel z-tillägget begränsat till att gälla viss kategori av institutioner, 
medan :bf används för att beteckna övriga institutioner. Ex: Rb-cz, 
Rb-daz etc  används för att ortsalfabetiskt ordna idrottsföreningar och 
idrottsklubbar med aktiv idrottsverksamhet, t ex Rb-cz Malmö: Malmö 
fotbollförening, medan Rb (tilläggsbeteckning :bf) används för övriga 
idrottsorganisationer, t ex Rb-c:bf Sveriges riksidrottsförbund. 

Kommentar 
Lokalorganisation av riksorganisation klassificeras -cz Ort: 
Institution, t ex Skådebanan: 
Riksnivå: Ikb-c:bf Skådebanan 
Landskapsnivå Ikb-cba:bf Skådebanan 
Lokal nivå Ikb-cz Ort: Skådebanan 
(KKS-meddelanden 1988:4) 

 Som vägledning vid val av beteckning används registerdelen av 
klassifikationssystemet eller de anvisningar som finns i huvudtabellen. 

:d teori, filosofi 
:dd metodlära 
:do psykologi 
:f terminologi 

Hit fackuttryck o dyl som används inom ett ämnesområde. 
Termlexikon dock →  resp avd (tilläggsbeteckning (x) ). 

:k historia, lärdomshistoria 
Periodindelning efter :k hämtas från resp avd av K. 
När kronologiskt tillägg hämtas från avd K, tas det från resp lands 
indelning, t ex Qd:k.3 (tidstillägg från K.3), Qd:kda.3 (tidstillägg från 
Kda.3), Qd-da:k.3 (tidstillägg från Kda.3), Be-j.3 (tidstillägg från Kj.3). 
:k betecknar både historisk aspekt och lärdomshistoria/ 
vetenskapshistoria. 
I de fall :k betecknar historisk aspekt och en geografisk utbyggnad är 
utförd, läggs :k efter den geografiska utbyggnaden. När :k betecknar 
lärdomshistoria/vetenskapshistoria läggs detta direkt till signaturen med 
geografisk utbyggnad utförd efter :k. 
Ex: Qd-c:k.4 Jordbruk: Sverige: historia: nya tiden, Qd:kc.4 
Jordbruksforskningens historia: Sverige: nya tiden. Vid tveksamhet 
föredrages alltid modellen Qd-c:k.4. 

:oa sociologi 
:oe juridik 
:oi statistik 

Används endast för att beteckna statistiska tabeller. 
Statistisk metod, vetenskap etc använd inom ett ämne → resp avd (tilläggsbeteckning 
:t). 

:pu databehandling 
Används endast där så anges i schemat. 

:t matematik och statistisk metod 
Hit matematisk simulering, matematiska modeller, statistisk teori. 
Hit matematisk tillämpning inom ett visst område. 
Statistiska tabeller → resp avd (tilläggsbeteckning :oi). 

C. Kronologiska tilläggsbeteckningar(.2--.6 ”tidstillägg”) 
Kronologisk tilläggsbeteckning består av siffra (siffror), föregången av punkt. 
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Tidstillägg kan läggas direkt till signaturen endast på avd som har historisk 
karaktär (t ex Aea, Aec, Cj, Ib, Ijb, K), eller där så uttryckligen anges i 
huvudtabellen. På icke-historiska avd måste kolontillägget :k (historia) först 
tilläggas, innan tidstillägget får användas (t ex E:k, P:k, Ua:k). 

Siffrornas betydelse framgår av nedanstående grundschema: 

.2 Forntiden 

.3 Medeltiden 

.4 Nya tiden 

.46 1800-talet 

.5 1900- 
Hit även 1900-talet i dess helhet.2 
.51 1914 - 1918 Första världskriget 
.52 1918 - 1939 Mellankrigstiden 
.54 1939 - 1945 Andra världskriget 
.55 1945 - 
.58 1980 - 
.59 1990 - 
.6 2000 -    
Arb som behandlar särsk perioder under forntiden och där den arkeologiska synpunkten 
dominerar  →  J (där särsk kronologiska tilläggsbeteckningar för forntiden finns utförda, 
.11--.17). 

Anm: Längre gående uppdelning genom tillfogande av ytterligare siffror till 
grundsiffrorna är utförd i huvudtabellen, där behov härav kunnat förutses. Där 
sådan ytterligare kronologisk uppdelning ej utförts i huvudtabellen används den 
under resp avd av K angivna uppdelningen enl följande exempel: 

 
K.21 Historia: forntiden: Egypten 

V:k.21 Medicin: historia: forntiden: Egypten 

Kmca.46 Historia: Estland: 1815 - 1914 

Bt-mca.46 Publicistik: Estland: 1815 - 1914 

Vid tveksamhet mellan två tidstillägg, t ex vilket tillägg som skall användas för ett 
arb om år 1918, väljs alltid det lägre talet (.51 före .52), om arb inte direkt kan 
hänföras till viss tidsperiod som finns angiven i schemat, t ex Första världskriget, 
Mellankrigstiden etc. 

D. Tilläggsbeteckningar för monografier (”z-tillägg”) 
Nedanstående anvisningar gäller endast om ej andra instruktioner ges i 
huvudtabellen. 

För att bilda alfabetiskt ordnade grupper av monografier används z anslutet till 
grundbeteckningen följt av mellanslag och ämnesord i klartext. Ämnesorden 
utgörs i regel av följande kategorier: institutionsnamn, personnamn, ortnamn eller 
begrepp av typen namn på hundraser, musikinstrument, bilmärken och liknande. 
Av huvudtabellen framgår på vilka avd z-tillägg kan användas. 

Institutionsnamn: 

                                                 
2 SBKKSB 2009-05-11 
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Institutionsnamn utformas med ledning av reglerna för utformning av sökelement 
i gällande deskriptiva katalogiseringsregler. För definition av begreppet institution 
se gällande deskriptiva katalogiseringsregler. 

När så anges i huvudtabellen föregås institutionsnamnet av ort, kolon, mellanslag, 
t ex Ab-cz Göteborg: Göteborgs stadsbibliotek. Institutionsnamnet utformas 
dock på likartat sätt vare sig det föregås av ort eller ej. Som inledande ort väljes 
den ort som i allmänhet förknippas med institutionen. Icke ortsbundna 
institutioner, i den mån de förekommer på ortsalfabetiskt ordnade avd, inordnas 
direkt på institutionsnamnet. 

Personnamn: 

Personnamn utformas enl reglerna för utformning av sökelement i gällande 
deskriptiva katalogiseringsregler. 

Ortnamn: 

Med ort avses här geografisk enhet med pregnant namn, t ex Paris, Provence, 
Seine, Mont Blanc. 

För ortnamn används den svenska namnformen om det finns en sådan som är 
allmänt använd. Med svenska namnformer avses här även inlånade namnformer 
som är i allmänt bruk. Fastställ namnformen med hjälp av geografiska 
namnregister och andra uppslagsverk som givits ut i Sverige. I tveksamma fall 
används den namnform som brukas på landets officiella språk. Då landet har fler 
än ett officiellt språk används den namnform som oftast återfinns i svenskspråkiga 
uppslagsverk. Om namnet på en ort ändras, använd det senaste namnet som är 
eller  är avsett att vara i allmänt bruk, t ex Nocdcz Hô Chi Minh-staden, ej: 
Nocdcz Saigon. 

Särskiljande tillägg: 

Särskiljande tillägg mellan ämnesord görs endast när det föreligger risk för 
förväxling, t ex Ldz Sture (Sjöbladssläkten), Ldz Sture (Yngre Stureätten). 
Normalt fyller signaturen en särskiljande funktion, t ex Niz Rivieran, Njz 
Rivieran. 

Hänvisningar: 

För bibliotek som så önskar kan hänvisningar och korshänvisningar göras inom 
en monografiavd. Ex: inom avd Qz: SCA se Svenska cellulosa AB, inom avd 
Gcz: Ahlgren, Ernst se Benedictsson, Victoria, inom avd Njz: Corsica se 
Korsika, inom avd Occ.06z: Bondeförbundet se även Centerpartiet. 

Flera monografikategorier på samma avd: 

När behov uppstår av fler än en monografikategori på samma avd används 
följande beteckningar för de olika kategorierna: 

za institutioner 
zb orter 
zd personer 
zf övriga kategorier 
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E. Tilläggsbeteckningar för innehållslig form ( ( ) 
”parentestillägg”) 
För att ange att innehållet i ett objekt tillhör en viss formell kategori används 
parentestillägg, bestående av en eller två bokstäver inom parentes. 

Parentestillägget placeras alltid efter den egentliga innehållsklassificeringen, men 
före eventuella tilläggsbeteckningar för språk, medier och målgrupper. 

Följande parentestillägg kan rekommenderas till allmän användning: 

(p) periodika 
Hit tidskrifter samt serier av i princip ”ändlös” karaktär. Används ej på 
Bd och Ä. 
(p) kan ej användas efter annat parentestillägg. I fall där tveksamhet 
uppstår om val av parentestillägg föredrages alltid (p). 

(s) samlingsverk 
Får endast användas på H med underavd och X + Y med underavd enl 
instruktionerna på dessa avdelningar. 3 

(t) tabeller 
Kan användas för såväl matematiska som kronologiska tabeller. 

(u) urkunder, lagar 
Används för rena lagtexter samt för lagförslag. 
Används mycket restriktivt. 

Kommentar 
(u) för lagtexter och kommentarer. När ett arb katalogiserats med en 
enskild upphovsman som huvuduppslag används ej (u). 
(KKS-meddelanden 1986:1) 

(x) lexikon4 
Används även för termlexikon och alfabetiskt ordnade uppslagsböcker. 
Får ej användas på avd Ba, Bbh, Ldm, Lm. 

(y) kartor och bilder 
(ya) kartor 

Används då objektet till övervägande del består av kartografiskt material, 
t ex kartböcker, inbundna kartor. 
Lösa kartblad → resp avd (tilläggsbeteckning /K). 

(yb) bilder 
Används då objektet till övervägande del består av illustrationsmaterial, 
t ex bilderböcker för barn. Används ej på konstböcker. 
Lösa bilder → resp avd (tilläggsbeteckning /B). 

Ex: Uf(p) Botanik: periodika, K(ya) Historia: kartor. 

F. Språkliga tilläggsbeteckningar (= ”likhetsteckentillägg”) 
Språkliga tilläggsbeteckningar kan användas på samtliga avdelningar i systemet för 
att ange på vilket språk objektet föreligger. 

Likhetsteckentillägg består av tilläggsbokstäverna på avd Fb--Få och ansluts till 
signaturen med likhetstecken. På avd H ansluts de dock direkt till 
huvudsignaturen. 

G=mkb  Allmän litteraturhistoria på lettiska 

                                                 
3 SBKKSB 2012-02-23 
4 Ang. klassifikation av elektroniska resurser, se även appendix. 
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Hmkb  Skönlitteratur på lettiska 

Gmkb=mkb Lettisk litteraturhistoria på lettiska 

Likhetsteckentillägg placeras sist, eller i de fall tilläggsbeteckningar för media och 
målgrupp finns, näst sist i signaturen. 

Anm ang skönlitteraturen: Då det alternativ används, enligt vilket all skönlitteratur 
placeras på originalspråket, måste för alla översättningar språkliga 
tilläggsbeteckningar med likhetstecken användas, t ex Hc=da Svensk 
skönlitteratur på danska. 

För folkbibliotek gäller följande: 

För följande språk används ej likhetsteckentillägg utom när så anges i 
huvudtabellen: Svenska, danska, norska, engelska, tyska, franska. 

Ordböcker från ett språk till ett annat samt litteratur med fullständig parallelltext 
får ej likhetsteckentillägg vid central katalogisering. Enskilda bibliotek kan dock 
utifrån sina behov använda likhetsteckentillägg även på ovannämnda 
litteraturkategorier. 

Vid klassificering av litteratur av typ språkläroböcker, parlörer och liknande, där 
objektet föreligger på två språk, skall som likhetsteckentillägg väljas det språk som 
inte är objektets ämne, t ex en rysk grammatik med förklarande text på polska → 
Fma.01=mc. 

G. Tilläggsbeteckningar för medier och målgrupper 
Tilläggsbeteckningar för medier och målgrupper används för sådant material, som 
vid behov skall kunna utbrytas till särsk samlingar, antingen på grund av 
materialets tekniska beskaffenhet eller med hänsyn till målgrupperna. Dessa 
placeras alltid sist i signaturen. 

Förekommer beteckningar för medier och målgrupper samtidigt, sätts 
mediebeteckningen först, följd av målgruppsbeteckning. 

Tilläggsbeteckningar för enbart medier: 

Tillämpas ej av forsknings- och specialbibliotek.5 Tilläggsbeteckningar för medier 
ersätter avdelningarna Yå, delvis Yä (däremot inte andra avd under Y), Z, Å, Ö i 
tidigare upplagor av SAB:s klassifikationssystem. De skrivs med stora bokstäver. 

Tilläggsbeteckningar för medier är: 

/B Bilder 
Hit endast lösa bilder. 
Arb som till övervägande delen består av illustrationsmaterial → resp avd 
(tilläggsbeteckning (yb) ). 

/BB Bildband 
/BD Diabilder (smådia) 
/BO Originalkonst 
/BP Planscher (reproduktioner) 
/BS Stordia 
/D Elektroniska resurser (maskinläsbara datafiler)6 
/DA Direktåtkomst,  flyttbara, permanenta minnen (chip cartridges, PC cards) 

                                                 
5 SBKKSB 2007-04-25 
6 Ang. klassifikation av elektroniska resurser, se även appendix. 
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/DB Direktåtkomst, disketter 
Hit ”diskettböcker”. 
”Diskettböcker” för personer med funktionshinder  →  /TD. 

/DC Direktåtkomst, optiska skivor 
Hit CD-ROM.  
Interaktivt multimedium i direktåtkomst → /DO. 

/DD Direktåtkomst, kassettband 
/DE Direktåtkomst, magnetband 
/DO Interaktivt multimedium i direktåtkomst 
/DR Fjärråtkomst 
/F Föremål 
/H Handskrifter 
/K Kartor in plano 

Hit endast lösa kartor. 
Kartböcker, inbundna kartor → resp avd (tilläggsbeteckning (ya) ). 

/KS Sjökort 
/KV Väggkartor 
/L Ljudupptagningar 

Talböcker och annat material framställt enligt 17 § Upphovsrättslagen (eller dess 
föregångare) för personer med funktionshinder → /T. 

/LC Ljudupptagningar, optiska skivor  
Hit ljudupptagningar lagrade på optiska skivor oavsett lagringsformat 
(CD-A, mp3 etc). 
Hit även ljudupptagningar, optiska skivor, i talboksemballage framställda 
efter 2005-07-01. 
Ljudupptagningar, optiska skivor, framställda enligt 17 § Upphovsrättslagen (eller 
dess föregångare) → /TC. 

/LG Ljudupptagningar, grammofonskivor  
/LK Ljudupptagningar, kassetter 

Hit även ljudupptagningar, kassetter, i talboksemballage framställda efter 
2005-07-01. 
Talböcker, kassetter, framställda enligt 17 § Upphovsrättslagen (eller dess 
föregångare) → /TK. 

/LS Ljudupptagningar, spolar 
Talböcker, spolar, framställda enligt 17 § Upphovsrättslagen (eller dess föregångare) 
→ /TS. 

/M Mikroformer 
/MF Mikrofiche, mikrokort 
/MM Mikrofilmer 
/O Kombinerat material  

Hit objekt som består av två eller flera slags material, av vilka inget 
dominerar. 
Kombinerat material där en eller flera av komponenterna är framställda enligt 17 § 
Upphovsrättslagen (eller dess föregångare) → /TO. 

/V Video- och filminspelningar 
/VC Videoupptagningar, optiska skivor 

Hit DVD-video. 
/VG Videoskivor 
/VK Videokassetter 
/VS Videospolar 
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Anm: Kombinerat material, dvs ”objekt som består av två eller flera slags material, 
av vilka inget dominerar”, får som beteckning den medietyp på vilken den 
katalogiserats, t ex ett bildband med tillhörande ljudkassetter placeras på /BB. 
Alternativt kan beteckningen /O användas. 

Tilläggsbeteckningar för enbart målgrupper: 

,u för barn och ungdom 
,uf för småbarn 

(För ålder 0-9 år.) 
Används endast på H med underavd, dock ej på Hc där avd Hcf ersätter 
tillägget. 

,ug för mellanåldern 
(För ålder 10-12 år.)  
Används endast på H med underavd, dock ej på Hc där avd Hcg ersätter 
tillägget. 

,y läroböcker7 
Används lokalt för bibliotek som så önskar, men används ej vid central 
klassificering. 

Kommentar 
Byggs ut efter ,y med de särskilda tilläggsbeteckningarna hämtade från 
avd E. Exempel: Ca,y.023, Foc.01,y.03. Utbyggnaden inrapporterad 
av Lärarhögskolan i Stockholm 2001. 
(SBKKSB 2004-09-20) 

 

Tilläggsbeteckningar för både medier och målgrupper: 

Tillämpas av folkbibliotek och av forsknings- och specialbibliotek som så önskar.8 

/P Punktskrift 
/S  Stödtecken9  
/SD  Elektroniska resurser10 
/SO  Kombinerat material11 
/SV  Video- och filminspelningar12  
/T Talböcker och annat material framställt enligt 17 § Upphovsrättslagen 

(eller dess föregångare) för personer med funktionshinder 
Hit material som inte kan inordnas under de specifika 
tilläggsbeteckningarna nedan. 

/TC Ljudupptagningar, optiska skivor, (enligt 17 § Upphovsrättslagen eller 
dess föregångare) 
Hit DAISY på CD-R. 
Hit även ljudupptagningar på optiska skivor i andra lagringsformat. 
Hit DAISY där tal utgör dominerande del. 
Hit även DAISY med enbart talsyntes. 
Hit även ljudböcker, optiska skivor, i talboksemballage framställda före 
2005-07-01. 

                                                 
7 Lokal utbyggnad genomförd av Lärarhögskolan i Stockholm 
8 SBKKSB 2007-12-05 
9 SBKKSB 2009-05-11  
10 SBKKSB 2009-05-11 
11 SBKKSB 2009-05-11 
12 SBKKSB 2009-05-11 
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”E-textböcker” och ”diskettböcker”→ /DB. 
”E-textböcker” och ”diskettböcker” för personer med funktionshinder framställda 
enligt 17 § Upphovsrättslagen → /TD. 
Ljudböcker, optiska skivor, i talboksemballage framställda 2005-07-01 och senare 
→ /LC. 

/TD Elektroniska resurser (enligt 17 § Upphovsrättslagen eller dess 
föregångare) 
Hit ”e-textböcker” och ”diskettböcker” för personer med 
funktionshinder. 
Hit DAISY med tal (även talsyntes) och fulltext. 
Hit DAISY med enbart text. 
Hit även elektroniska resurser för personer med funktionshinder 
innehållande annat än tal och text, t ex bilder, kartor etc. 
Ljudupptagningar, optiska skivor → /TC. 

/TO Kombinerat material (enligt 17 § Upphovsrättslagen eller dess 
föregångare). 
Hit endast kombinerat material där en eller flera av komponenterna är 
framställda enligt 17 § Upphovsrättslagen eller dess föregångare, t ex bok 
& DAISY. 
Övrigt kombinerat material → /O. 

/TK Talböcker, kassetter, (enligt 17 § Upphovsrättslagen eller dess 
föregångare). 
Hit även ljudböcker, kassetter, i talboksemballage framställda före 2005-
07-01. 
Ljudböcker, kassetter, i talboksemballage framställda 2005-07-01 och senare → 
LK. 

/TS Talböcker, spolar, (enligt 17 § Upphovsrättslagen eller dess föregångare) 

Ex: Ugg/LG Fågelläten på skiva, Hc.03/TK Svenska dikter som talbok på 
kassett, Hc.03/P Svenska dikter i punktskrift,  
Hob(yb)/BB,uf Grekisk sagobok på bildband för småbarn. 

2. Särskilda tilläggsbeteckningar 

Särsk tilläggsbeteckningar består av punkt följd av siffran 0 jämte en eller flera 
andra siffror. 

Särsk tilläggsbeteckningar används på huvudavd och i vissa fall underavd inom 
systemet för att beteckna en för ifrågavarande avd speciell indelning eller aspekt. I 
motsats till de generella tilläggsbeteckningarna, som har samma betydelse var de 
än förekommer inom systemet, har de speciella tilläggsbeteckningarna olika 
betydelse på olika avd, såsom framgår av nedanstående exempel: 

Aa.03 Standardkataloger, Ab.03 Specialbibliotek, F.03 Namnforskning, H.03 
Poesi, P.03 Maskiner och redskap, Ue.03 Anatomi. 

Särsk tilläggsbetecknings placering se exempel vid resp avd. 

3. Beteckningarnas ordningsföljd vid filering 

OBS! Nedanstående tabell anger ordningsföljden mellan olika beteckningar (ej 
den inbördes ordningsföljden inom en beteckning). 

Tabellen läses på samma sätt som alfabetet vid alfabetisering. Tecken som 
kommer högre upp i tabellen sorteras således före tecken som kommer längre 
ned. Ex: Kolon kommer före punkt i tabellen, alltså fileras t ex Aa:dd före Aa.01. 
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Blank i tabellen nedan betyder att jämförelsepositionen inte innehåller något 
tecken. Ex: Aa(p) jämförs med Aa. Parentesens jämförelseposition i den enkla 
beteckningen Aa innehåller inget tecken (= blank). Enl tabellen nedan fileras 
parentes före blank, alltså fileras Aa(p) före Aa. 

( ) parentes 
 blank 
, komma 
/ snedstreck 
= likhetstecken 
: kolon 
. punkt 
- bindestreck 
z gäller endast z som z-tillägg på avd N, samt som tillägg till strecktillägg 
A--Ö 
0--9 

Exempel: 

Beteckningarna i nedanstående exempelsamling har i första hand konstruerats för 
att ge en samlad bild av hur ovanstående fileringstabell används. Därför torde 
vissa av de nedanstående beteckningarna sällan eller aldrig komma till användning 
i praktiken. 

Aa(p) 

Aa(p), u 

Aa(p)/MF 

Aa(p)/MF, u 

Aa(p)=i 

Aa(p)=i, u 

Aa(p)=i/MF 

Aa(p)=i/MF, u 

Aa 

Aa, u 

Aa/MF 

Aa=i 

Aa:dd(p) 

Aa:dd 

Aa.011(p) 

Aa.011 

Aa-c(p) 

Aa-c 

Aa-c.011(p) 

Aa-c.011 

Aaa 

... 

Ni 

Niz 
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Sammandrag 

A Bok- och biblioteksväsen 
B Allmänt och blandat 
C Religion 
D Filosofi och psykologi 
E Uppfostran och undervisning 
F Språkvetenskap 
G Litteraturvetenskap 
H Skönlitteratur 
I Konst, musik, teater, film och fotokonst 
J Arkeologi 
K Historia 
L Biografi med genealogi 
M Etnografi, socialantropologi och etnologi 
N Geografi och lokalhistoria 
O Samhälls- och rättsvetenskap 
P Teknik, industri och kommunikationer 
Q Ekonomi och näringsväsen 
R Idrott, lek och spel 
S Militärväsen 
T Matematik 
U Naturvetenskap 
V Medicin 
X Musikalier 
Y Musikinspelningar 
Ä Tidningar 
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A Bok- och biblioteksväsen 

Avd A är uppdelad på: 

Aa Bibliografi 
Ab Bibliotek 
Ac Arkiv 
Ad Bokförlag och bokhandel 
Ae Bokväsen 
Af Skrift 

Strecktillägg: 

Används endast där så uttryckligen anges i schemat. 

Forskningsbiblioteken kan vid behov använda strecktillägg överallt där den 
geografiska utbredningen eller begränsningen bedöms vara väsentlig. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område → resp 
underavd av A (tilläggsbeteckning :bf). 
Särsk institutioner med regionalt avgränsad verksamhet → resp underavd av A (med 
geografiskt strecktillägg där så rekommenderas samt tilläggsbeteckning :bf). 
Särsk bibliotek, arkiv, bokhandelsföretag och bokförlag se dock Ab-c--Ab-s, Ac-c--
Ac-s, Ad-cza--Ad-sza. 

:d teori, filosofi 
:dd metodlära 
:k historia 

Bibliotekshistoria betecknas Ab:k, t ex Ab-c:k, arkivhistoria betecknas 
Ac:k, t ex Ac-c:k etc. 
Biblioteksforskningens historia betecknas Ab:k, t ex Ab:kdd 
Biblioteksforskningens historia: Finland. 

:oa sociologi 
Ex: Ab-c:oa Bibliotek: Sverige: sociologi. 

:oe lagstiftning 
Ex: Ab-c:oe Bibliotek: Sverige: lagstiftning. 

Tidstillägg: 

Används ej på avd Afa. 

På avd Ae läggs .2--.6 direkt till signaturen. På övriga avd används tidstillägg 
endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

Används endast där så uttryckligen anges i schemat. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på A.13 

                                                 
13 SBKKSB 2012-02-23 
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Särskilda tilläggsbeteckningar: 

Se avd Aa, Ab, Ac, där särsk tilläggsbeteckningar används med särsk betydelse 
under varje avd. 

A Bok- och biblioteksväsen 
Uppdelas geografiskt enl N. 

Aa Bibliografi14 
Register/index till tidskrifter och årsböcker förs till Aa med underavd för så vitt 
de förtecknar artiklars titlar, författare etc. Dubbelklassificering på rent ämne görs 
endast vid resonerande bibliografier. Register/index av typen sakregister 
klassificeras på resp fackavdelning. 

Särskilda tilläggsbeteckningar: 

Särsk tilläggsbeteckningar läggs alltid efter strecktillägg, t ex Aa-c.01 
Nationalbibliografier: Sverige. 

Aa och Aa-c--Aa-s kan uppdelas: 

.01 Nationalbibliografier 
Används endast på Aa-c--Aa-s. .011--.018 kan användas även på rent Aa. 

.011 Periodikaförteckningar 
Hit alla förteckningar över seriella publikationer. Aabd och Aaä används 
ej. 

.012 Författarlexikon 
Hit författarlexikon i vilka de bibliografiska uppgifterna utgör det 
väsentliga innehållet. 
Författarlexikon med utförligare biografiska uppgifter och utförligare kommentarer 
till författarnas verk → G, vilket föredrages i tveksamma fall. 

.014 Anonym- och pseudonymlexikon 

.016 Översättningar 

.018 Officiellt tryck 

.02 Handskrifter, inkunabler och rariteter 

.021 Handskrifter 

.022 Inkunabler 

.023 Rariteter 

.03 Standardkataloger 
Hit t ex arb av typen ”Facklitteratur i urval för mindre bibliotek”. 

.04 Tidskrifts- och tidningsindex 
Förtecknar artiklar i tidskrifter och tidningar. 
Förteckningar över själva tidskrifterna och tidningarna → .011. 

.043 Referatpublikationer 

.05 Avhandlingar och program 
Hit förteckningar över avhandlingar och program, ventilerade vid resp 
utgivna av universitet, högskolor, skolor, domkapitel osv. Med program 
avses här inbjudningsskrift till skol- eller universitetshögtidlighet. 

 Hit även förteckningar över skrifter utgivna av universitetspersonal och 
andra enhetliga kårer. 

.06 Barn- och skolböcker 

                                                 
14 Ang. klassifikation av elektroniska resurser, se även appendix. 
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.061 Barn- och ungdomsböcker 

.065 Skolböcker 

.07 Förbjudna böcker 

.08 Elektroniska resurser (maskinläsbara datafiler) 

.09 Övrigt 
(Endast rubrik. Används ej vid klassificering) 

.091 Kongress- och konferenstryck 

.092 Festskrifter 

.093 Bilder 
Hit bl a förteckningar över affischer, vykort. 

.094 Kartor 

.095 Ljudupptagningar 
Musikinspelningar → Aay. 
Särsk tonsättares, artisters och ensemblers diskografi → Aayz. 
Talböcker → .099. 

.096 Mikroformer 
Hit bl a förteckningar över mikrofiche, mikrofilm. 

.097 Video- och filminspelningar 
Hit även bildband och diabilder. 

.099 Talböcker och böcker med punktskrift 

Aa-c--Aa-s Bibliografi: särskilda länder 

Hit bibliografier över litteratur utgiven i särsk land. 

Bibliografier över litteratur med anknytning till annan kulturkrets än 
utgivningslandet kan dubbelklassificeras, t ex svensk litteratur utgiven i Finland → 
Aa-dd [Aa-c]. 

Bibliografier över litteratur om särsk land eller område → resp avd av Aan. 

Bibliografier över tryck från visst tryckeri → Aec. 

Aaa--Aay Bibliografi: särskilda fack 

Samtliga avd kan uppdelas ytterligare enl systemet. I tabellen nedan har utförts 
utbyggnad enl systemets samtliga huvudavd samt i några fall underavd till dessa. I 
vissa fall har anm till underavd lagts direkt under huvudavd. I två fall (Aaxz och 
Aayz) har utbyggnader gjorts som avviker från resp huvudavd. 

Syftet med denna tabell är att ge anvisningar för avd som kan vara svårtolkade. 

Under Aaa--Aay placeras även arb av typen ”Hur man hittar matematisk 
litteratur”. 

Fackbibliografier kan i bibliotek som så önskar dubbelklassificeras på resp avd 
(tilläggsbeteckning :a), t ex Historia: bibliografi → Aak [K:a]. 

Kommentar 
Tillämpningsanvisningar vid klassifikation av Elektroniska 
resurser 
Distinktionen bör upprätthållas mellan en resurs behandlande ett visst 
ämne  (klassifikation på resp avd) och en resurs som är en länklista i 
ämnet (klassifikation på Aa+). 
(KKS-meddelanden 1998:3) 
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Strecktillägg: 

Relateras till utbyggnadsledet av beteckningen, således betecknar Aaab-c 
bibliografi över litteratur som behandlar bibliotek i Sverige (ej: Bibliografi över 
bibliotekslitteratur utgiven i Sverige). Vid behov att uttrycka aspekten ”utgiven i 
visst land” rekommenderas dubbelklassificering på Aa-c--Aa-s. 

Användning se resp fackavd. 

Kolontillägg: 

Relateras till utbyggnadsledet av beteckningen, t ex Aac:oa Bibliografi: 
religionssociologi, Aaf:dofa Bibliografi: barnspråk. 

Tidstillägg: 

Relateras till utbyggnadsledet av beteckningen, t ex Aak.24 Bibliografi: historia: 
den grekiska forntiden. 

z-tillägg: 

Relateras till utbyggnadsledet av beteckningen, t ex Aandaz Bibliografi: geografi: 
Danmark: särskilda orter. 

Användning se resp fackavd. 

Ang personbibliografier se anvisningar under Aalz. 

Parentestillägg: 

(p) periodika 
Relateras till avd Aa. En periodiskt utkommande bibliografi över 
medicinsk litteratur betecknas således Aav(p). 
Periodikaförteckningar → Aa (tilläggstal .011). 

 (s) används ej på Aa med underavd.15 

Övriga parentestillägg bör undvikas. 

Likhetsteckentillägg: 

Relateras till avd Aa. Undantag: Då det alternativ används, enl vilket all 
skönlitteratur placeras på originalspråket, relateras likhetsteckentillägget till 
utbyggnadsledet av beteckningen, t ex Aahc=da Bibliografi: svensk skönlitteratur 
på danska. 

Särskilda tilläggsbeteckningar: 

Relateras till utbyggnadsledet av beteckningen, således betecknar Aah.07 
Bibliografi: folkdiktning (ej: Bibliografi: skönlitteratur: förbjudna böcker). När 
behov uppstår av att använda de särsk tilläggsbeteckningarna under Aa även för 
fackbibliografier rekommenderas dubbelklassificering på Aa, t ex 
referatpublikationer: växtfysiologi → Aauf.04 [Aa.043]. 

Aaa Bibliografi: bok- och biblioteksväsen 

Aaaa Bibliografier över bibliografier 

Kan uppdelas ytterligare enl systemet, t ex Aaaaa Bibliografier över bibliografier: 
bok- och biblioteksväsen, Aaaav Bibliografier över bibliografier: medicin. 

                                                 
15 SBKKSB 2012-02-23 
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Aab Bibliografi: allmänt och blandat 

Hit bibliografier som förtecknar verk, vilka innehållsligt tillhör avd Ba--Bv. 

Allmänna bibliografier i den bemärkelsen att de förtecknar verk från flera av 
klassifikationssystemets huvudavdelningar → Aa. 

Anm till Aabd: Periodikaförteckningar → Aa (tilläggstal .011). 

Aac Bibliografi: religion 

Anm till Aacjz: Anvisningar för personbibliografier se anm under Aalz. 

Aad Bibliografi: filosofi och psykologi 

Anm till Aadbz resp Aadobz: Anvisningar för personbibliografier se anm under Aalz. 

Aae Bibliografi: uppfostran och undervisning 

Anm till Aaeaz: Anvisningar för personbibliografier se anm under Aalz. 

Aaf Bibliografi: språkvetenskap 

Aag Bibliografi: litteraturvetenskap 

Anm till Aagcz resp Aagz: Anvisningar för personbibliografier se anm under Aalz. 

Aah Bibliografi: skönlitteratur 

Kommentar 
För att lösa problemet med bibliografier över litteratur på särskilt 
språk, t ex en bibliografi över litteratur på ladino, har H under Aah 
utvidgats till att betyda "litteratur, skönlitteratur". 
I första hand väljs naturligtvis Aa-c--Aa-s för bibliografier över 
litteratur utgiven i särskilt land. 
(KKS-meddelanden 1986:1) 

Aai Bibliografi: konst, musik, teater och film 

Anm till Aaibz, Aaijz, Aaikz resp Aainz: Anvisningar för personbibliografier se anm under 
Aalz. 

Aaj Bibliografi: arkeologi 

Aak Bibliografi: historia 

Aal Bibliografi: biografi med genealogi 

Aalz Bibliografi: särskilda personer 

Hit både arb som förtecknar verk om särsk personer och arb som förtecknar verk 
av särsk personer. 

Bibliografi: kyrkohistoria: särsk personer → Aacjz. 

Bibliografi: särsk filosofer → Aadbz. 

Bibliografi: särsk psykologer → Aadobz. 

Bibliografi: särsk pedagoger → Aaeaz. 

Bibliografi: särsk svenska författare → Aagcz. 

Bibliografi: särsk utländska författare → Aagz. 
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Bibliografi: särsk konstnärer → Aaibz. 

Bibliografi: särsk tonkonstnärer → Aaijz; ang förteckningar över musikalier eller inspelningar 
se dock nedan. 

Bibliografi: särsk sceniska konstnärer → Aaikz. 

Bibliografi: särsk fotografer → Aainz. 

Bibliografi: särsk idrottsutövare → Aarbz. 

Förteckningar: musikalier: särsk tonsättare → Aaxz. 

Förteckningar: musikinspelningar: särsk tonsättare → Aayz. 

Forsknings- och specialbibliotek samlar alla personbibliografier på Aalz. 
Undantag: Aaxz och Aayz, som används. 

Aam Bibliografi: etnografi, socialantropologi och etnologi 

Aan Bibliografi: geografi och lokalhistoria 

Aana--Aant Bibliografi: geografi och lokalhistoria: särskilda länder och områden 

Hit även arb som förtecknar litteratur om särsk land. 

Arb som förtecknar litteratur utgiven i särsk land → Aa-c--Aa-s. 

Aao Bibliografi: samhälls- och rättsvetenskap 

Aap Bibliografi: teknik, industri och kommunikationer 

Aaq Bibliografi: ekonomi och näringsväsen 

Aar Bibliografi: idrott, lek och spel 

Anm till Aarbz: Anvisningar för personbibliografier se anm under Aalz. 

Aas Bibliografi: militärväsen 

Aat Bibliografi: matematik 

Aau Bibliografi: naturvetenskap 

Aav Bibliografi: medicin 

Aax Förteckningar: musikalier 

Hit även tematiska förteckningar. 

Aaxz Förteckningar: musikalier: särskilda tonsättare, artister och ensembler 

Aay Förteckningar: musikinspelningar 

Aayz Förteckningar: musikinspelningar: särskilda tonsättare, artister och 
ensembler 

Ab Bibliotek 
Bibliotekshistoria betecknas Ab:k, t ex Ab-c:k eller resp bibliotek. 

Biblioteksforskning betecknas Ab:b. 
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Bibliotekskataloger, som gör tjänst som bibliografier, i första hand → resp avd av Aa, med 
dubbelklassificering här, t ex Utländska nyförvärv vid större svenska folkbibliotek → Aa(p) 
[Ab-c.05(p)] ; Litteratur om Ångermanland och Västernorrlands län på Örnsköldsviks 
kommunbibliotek → Aanccf [Ab-cz Örnsköldsvik: Örnsköldsviks kommunbibliotek]. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Ab med underavd.16 

Särskilda tilläggsbeteckningar: 

Särsk tilläggsbeteckningar läggs alltid efter strecktillägg, t ex Ab-c.05 
Folkbibliotek: Sverige. 

Ab med underavd kan uppdelas: 

.01 Vetenskapliga bibliotek 
Hit allmänt om vetenskapliga bibliotek. 
Hit även allmänna vetenskapliga bibliotek. 
Specialbibliotek → .03. 

.03 Specialbibliotek 
Hit bibliotek med inriktning på speciella discipliner och ämnen, t ex 
medicin, lantbruk etc. 
Kombinerade sjukhusbibliotek → .04. 
Företagsbibliotek → .07. 
Förvaltningsbibliotek → .091. 

.035 Musikbibliotek 

.04 Sjukhusbibliotek 
Hit även kombinerade sjukhusbibliotek (allmänna sjukhusbibliotek och 
medicinska specialbibliotek organiserade som en enhet). 

.05 Folkbibliotek 

.051 Barnbibliotek 

.06 Skolbibliotek 
Universitets- och högskolebibliotek → .01, .03. 

.07 Företagsbibliotek 

.08 Privatbibliotek 

.09 Övriga bibliotek 

.091 Förvaltningsbibliotek 

Ab-c--Ab-s Bibliotek: särskilda länder 

Ex: Ab-c Bibliotek: Sverige. För särsk bibliotek kan bildas ortsalfabetiskt ordnade 
avd, t ex Ab-cz Göteborg: Göteborgs stadsbibliotek. 

Kommentar 
Geografisk uppdelning görs endast på huvudsignaturen Ab. Vill man 
för övriga avd markera att det gäller ett särsk land, dubbelklassificerar 
man på Ab-c--Ab-s (Ex: Abda + Ab-c). 
(KKS-meddelanden ; 1986:2) 

För särsk privatbibliotek kan bildas avdelningar med tillägget zd, ordnade efter 
privatägare, t ex Ab-czd Strindberg, August. Hit förs såväl sammanhållna som 
skingrade privatbibliotek. I de fall ett privatbibliotek införlivats med ett offentligt 
bibliotek rekommenderas dubbelklassificering på det senare. 

                                                 
16 SBKKSB 2012-02-23 



Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
 

e-SAB 2015:1  31 

Kommentar 
Självständiga privatbibliotek med distinkta namn, t ex Lewis Walpole 
Library, skall klassificeras på dessa. Ab-qazd Lewis Walpole 
Library, ej Ab-qazd Walpole, Lewis. 
(KKS-meddelanden 1986:1) 

Särsk tilläggsbeteckningar används ej för särsk bibliotek utan endast för allmänna 
arb ang särsk bibliotekstyper, t ex Ab-c.07 Sverige: företagsbibliotek. 

Aba--Abf Biblioteksteknik och -organisation 

Allmänna arb → Aba. 

Aba Biblioteksteknik och -organisation: allmänt 

Abaa Biblioteksautomatisering 

Automatisering inom särsk områden → resp avd, t ex tidskriftsautomatisering → Abea; vid 
behov dubbelklassificering här. 

Abaaz Biblioteksautomatisering: särskilda system 

Ordnas alfabetiskt efter systemets namn, t ex Abaaz BTJ2000. 

Särsk bibliografiska databaser  →  Abfbaz. 

Abb Bibliotekens målsättning och uppgifter 

Samarbete med folkbildningsrörelsen → Abhc. 

Abc Bibliotekens organisation, administration och ekonomi 

Abca Bibliotekens organisation och administration 

Abcb Biblioteksbyggnader, -lokaler och -inventarier 

Abcba Biblioteksbyggnader och -lokaler 

Arb som i väsentlig grad behandlar byggnadsteknik → Ppbdf. I tveksamma fall föredrages 
Abcba. 

Abcbb Biblioteksutrustning och -inredning 

Abcc Bibliotekspersonal 

Hit även personaladministration, internutbildning, arbetsbeskrivningar. 

Biblioteksutbildning: Sverige → Ep-c.06ab. 

Abcd Bibliotekens ekonomi 

Abd Bokbestånd 

Hit även arb som behandlar såväl bokbestånd som specialsamlingar. 

Arb ang accession etc av specialsamlingar → Abe med underavd. 

Abda Förvärv och urval 

Abdab Bytesverksamhet 
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Hit även arb om gåvor och depositioner. 

Abdag Gallring 

Abdb Katalogisering 

Hit även alfabetisering. 

Abdc Klassifikation 

Abdci Tesaurer och indexering 

Hit tesauruskonstruktion. 

Tesaurer inom särsk fack → resp avd (tilläggsbeteckning (x) ). 

Abdd Uppställning och bokvård 

Hit bl  a böckers anordnande för bindning. 

Bokbandshistoria → Aed. 

Bokbinderiteknik → Pob. 

Abe Specialsamlingar 

Hit litteratur om specialsamlingar. 

Hit även litteratur om specialsamlingar på särsk språk. 

Litteratur om elektroniska resurser → resp avd av Abea--Abem.17  

 

Abea Tidningar och tidskrifter 

Vid tvekan mellan Abea och Abec föredrages Abec. 

Abeb Småtryck och klippsamlingar 

Hit även arb om okatalogiserat tryck. 

Abec Seriella publikationer, rapporter, officiellt tryck 

Hit även s  k ”grått material”. 

Vid tvekan mellan Abea och Abec föredrages Abec. 

Abee Musikalier 

Abef Kartor och bildmaterial 

Abefa Kartor 

Abefb Bildmaterial 

Abek Handskrifter och rariteter 

Abel Lokalsamlingar 

Abem Audiovisuellt material 

                                                 
17 SBKKSB 2006-12-04 
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Hit litteratur om behandling av grammofonskivor, filmer, bildband m m i 
biblioteken. 

Abf Bibliotekens service 

Abfa Mediedistribution, utlåning 

Hit även fjärrlåneverksamhet. 

Hit även bibliotekens läsfrämjande verksamhet. 

Abfb Informationsservice, referensarbete 

Hit samhällsinformation, kommunal information. 

Hit allmänna arb om informations- och dokumentationstjänster. 

Informations- och dokumentationstjänster inom ett särsk ämne → resp avd av Aa. 

Abfba Informationssökning och -återvinning 

Hit datorbaserad och manuell informationssökning och -återvinning.  

Hit Internetsökning inom ramen för biblioteksverksamhet.18  

Hit sociala medier i biblioteksverksamhet.19 

Internetsökning allmänt → Pucb. 

Biblioteksautomatisering → Abaa. 

Bibliografiska databaser → Aa med underavd. 

Sociala medier som masskommunikationsmedel  → Bs.20 

Sociala medier som tekniska plattformar → Pubdl.21 

Tekniska beskrivningar av datorbaserade informationsåtervinningssystem → Pubdi. 

Abfbaz Datorbaserad informationssökning: särskilda databaser 

Ordnas alfabetiskt efter databasens namn. Ex: Abfbaz BIOSIS. 

Abfbl Löpande litteraturbevakning 

Hit SDI , ”Current awareness service”. 

Abfc Reproduktionsverksamhet 

Hit mikrofilm, mikrokort och fotokopiering i lånerörelsen. 

Abfd Regionalt biblioteksarbete 

Hit länsbibliotek och lånecentral. 

Abfe Användarutbildning 

Abff Bokbussverksamhet 

Hit även bokbils-, bokbåts- och liknande verksamhet. 

Abfg Social biblioteksverksamhet 

Hit t ex boken kommer-verksamhet. 

                                                 
18 SBKKSB 2012-12-06 
19 SBKKSB 2012-12-06 
20 SBKKSB 2012-12-06 
21 SBKKSB 2012-12-06 
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Hit även allmänt om bibliotekens uppsökande verksamhet. 

Abfh Arbetsplatsutlåning 

Abfi Service till invandrare och språkliga minoriteter 

Abfs Service till läshandikappade 

Abg Bibliotekssamarbete 

Hit samarbete på det bibliotekstekniska området (samkatalogisering, samkataloger, 
samköp m  m). 

Abh Kontaktskapande arbete och PR 

Hit även bibliotekens samarbete med andra institutioner och organisationer. 

Allmänt om bibliotekens uppsökande verksamhet → Abfg. 

Abha Allmänkulturell verksamhet 

Hit endast bibliotekens allmänkulturella verksamhet (t ex utställningsverksamhet, 
konsertverksamhet, filmverksamhet m  m). 

Allmän kulturell verksamhet annars alltid → Bfk. 

Abhb Samarbete med skola, förskola, fritidsgård 

Abhc Samarbete med studieförbund och andra kulturorganisationer 

Ac Arkiv 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Ac med underavd.22 

Särskilda tilläggsbeteckningar: 

Särsk tilläggsbeteckningar läggs alltid efter strecktillägg, t ex Ac-c.01 Offentliga 
arkiv: Sverige. 

Ac med underavd kan uppdelas: 

.01 Offentliga arkiv 

.02 Statliga arkiv 

.03 Kommunala arkiv 

.04 Kyrkliga arkiv 

.07 Företagsarkiv 

.08 Privatarkiv 

.09 Övriga arkiv 

Ac-c--Ac-s Arkiv: särskilda länder 

Ex: Ac-c Arkiv: Sverige. För särsk arkiv kan bildas ortsalfabetiskt ordnade avd, 
t ex Ac-cz Sverige: särskilda arkiv. För särsk privatarkiv kan bildas avd med 
tillägget zd, t ex Ac-czd Sverige: särskilda arkiv: privatägare. Hit förs såväl 
sammanhållna som skingrade privatarkiv. I de fall ett privatarkiv införlivats med 

                                                 
22 SBKKSB 2012-02-23 
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ett offentligt arkiv rekommenderas dubbelklassificering på det senare. Särsk 
tilläggsbeteckningar används ej för särsk arkiv utan endast för allmänna arb ang 
särsk typer av arkiv, t ex Ac-c.08 Sverige: privatarkiv. 

Aca--Ach Arkivverksamhet 

Ytterligare uppdelning kan i tillämpliga delar ske analogt med Abaa--Abhc. 

Kommentar 

Aca Arkivteknik och -organisation: allmänt 

Acb Arkivens målsättning och uppgifter 

Acc Arkivens organisation, administration och ekonomi 

Acd Arkivbestånd 

Ace Specialsamlingar 

Acf Arkivens service 

Acg Arkivsamarbete 

Ach Kontaktskapande arbete och PR 

(SBKKSB 2005-02-11 ; SBKKSB 2005-04-11 ; SBKKSB 2006-10-02) 

Ad Bokförlag och bokhandel23 
Hit även musikförlag och musikhandel. 

Ad-c--Ad-s Bokförlag och bokhandel: särskilda länder 

Ex: Ad-c Bokförlag och bokhandel: Sverige. 

Ad-cza--Ad-sza Bokförlag och bokhandel: särskilda företag 

Ad-czb--Ad-szb Bokförlag och bokhandel: särskilda orter 

Ada Bokhandelsteknik och -organisation 

Ads Lagerkataloger 

Hit kataloger av allmän karaktär, t ex VLB, Books in print. 

Uppdelas geografiskt enl N. 

Fackkataloger → resp avd av Aa. 

Förlags-, bokhandels- och antikvariatskataloger → Ad-cza--Ad-sza. 

Adt Bokauktionskataloger 

Ae Bokväsen 
Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl resp avd av K. Underavd på Ae 
uppdelas geografiskt enl N samt i tillämpliga delar kronologiskt enl resp avd av K, 
varvid dock iakttages, att .3 (medeltiden) på Aec används som beteckning för 
inkunabeltiden (- 1500). Ex: Aec-c.3 Boktryckerihistoria: Sverige: medeltiden. 

                                                 
23 Ang. Europeiska gemenskaperna. Byrån för Europeiska gemenskapernas publikationer, se även appendix. 
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Bokförlag och bokhandel → Ad. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Ae med underavd.24 

Aea Bokhistoria 

Hit såväl allmän bokhistoria som enskilda böckers historia. 

Hit även allmän bokkonst och allmän handskriftskännedom. 

Bokillustration → Ifr. 

Bokmåleri → Ieb. 

Aeb Skrivredskap och skrivmateriel 

Hit bl  a papper och vattenmärken. 

Diplomatik → Kya. 

Paleografi → Afb. 

Pappersteknik → Pi vilket föredrages i tveksamma fall. 

Tillverkning av skrivredskap → Pmh. 

Aec Boktryckerihistoria 

Hit även boktryckarkonst. 

Hit även stilprover; vid behov dubbelklassificering på Aec-cza--Aec-sza. 

Särsk tryckerier klassificeras Aec-cza--Aec-sza. 

Tryckerier på viss ort klassificeras Aec-czb--Aec-szb. 

Bibliografier över tryck från visst tryckeri klassificeras Aec-cza--Aec-sza. 

För inkunabeltiden .3. 

Boktryckeriteknik → Poa. 

Papper → Aeb. 

Aed Bokbandshistoria 

Hit även bokbandskonst. 

Bokbinderiteknik → Pob. 

Aef Redigeringsteknik 

Hit bl  a manuskript- och publiceringsteknik. 

Hit särsk desktop publishing-program med dubbelklassificering på Pubdz.25 
Handledningar i att skriva romaner förs av forsknings- och specialbibliotek till 
F.06 resp G:df.   

Handledningar i att skriva romaner förs av folkbibliotek hit. 

Aefd Doktorsavhandlingar 

Aefe Uppsatser och rapporter 

Aet Bibliofili 

                                                 
24 SBKKSB 2012-02-23 
25 SBKKSB 2006-10-02 
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Aeta Exlibriskunskap 

Af Skrift 
Blindskrift → Euat. 

Epigrafik → F (tilläggstal .081). 

Grafologi → Don. 

Maskinskrivning → Qbgf. 

Reklamtextning → Qbmm. 

Fonetisk skrift → F (tilläggstal .011). 

Notskrift → Ijah. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Af med underavd.26 

Afa Skrift- och alfabetshistoria 

Hit även stenografins historia. 

Särsk skriftsystem som huvudsakligen varit i bruk under forntiden förs vanligen 
till resp avd av F, t ex hieroglyfer → Ftaa, kilskrift → Fsa. För placering av särsk 
skriftsystem bör dock alltid registerdelen av klassifikationssystemet konsulteras. 

Praktisk stenografi → Qbge. 

Afaa Västerländska skriftsystem 

Hit t ex grekisk, latinsk, kyrillisk skrift. 

Runologi  →  Fbr. 

Afab Orientaliska skriftsystem 

Hit t ex hebreisk, arabisk, indisk skrift. 

Afac Östasiatiska skriftsystem 

Hit t ex kinesisk, japansk, koreansk skrift. 

Afaö Övriga skriftsystem 

Hit t ex mayahieroglyfer. 

Afb Paleografi 

Diplomatik → Kya. 

Afc Kalligrafi 

Hit textning och välskrivning. 

Hit skönskriften som konstart, dess teori och historia. 

Undervisning i välskrivning → Eabafc. 

Reklamtextning → Qbmm. 

Afd Chiffer 

Hit även koder som sådana. 

                                                 
26 SBKKSB 2012-02-23 
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Kryptering → Talk. 
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B Allmänt och blandat 

Avd B är uppdelad på: 

Ba Allmänna encyklopedier 
Bb Allmänna samlingsverk 
Bd Allmänna tidskrifter och allmänna serier 
Be Allmän idé- och lärdomshistoria 
Bf Allmän vetenskaplig och kulturell verksamhet 
Bg Allmänna museer 
Bh Allmänna utställningar 
Bi Förenings- och mötesteknik 
Bk Allmänna sällskap och föreningar 
Bl Omstridda fenomen och företeelser 
Br Kommunikation, cybernetik, informationsteori 
Bs--Bu Masskommunikation 
Bv Informationsteknik (IT) 

Parentestillägg: 

(s) används ej på B med underavd.27 

Ba Allmänna encyklopedier 
Hit konversationslexikon. 

Hit även icke-lexikaliska allmänna uppslagsböcker. 

Encyklopedins historia betecknas Ba:k, t ex Ba:kj Encyklopedins historia: 
Frankrike. 

Uppdelas geografiskt enl N efter utgivningsland, t ex Ba-c Allmänna 
encyklopedier: Sverige. I fall då detta inte är tillämpligt väljs behandlat geografiskt 
eller kulturellt område som geografisk indelningsgrund. 

Bb Allmänna samlingsverk 
Hit samlingar av uppsatser eller avhandlingar av en eller flera författare och som 
innehållsligt tillhör fler än 3 av systemets huvudavd. 

Allmänna serier  → Bd. 

Blandade essäer av litterär karaktär  → H (tilläggstal .04). 

Bbh Citatsamlingar 

Hit även valda citat av en författare. 

Ordspråkssamlingar  → H (tilläggstal .07). 

I tveksamma fall föredrages H med dubbelklassificering här. 

Bd Allmänna tidskrifter och allmänna serier 
Hit allmänna och allmänt kulturella tidskrifter, även om de har politisk eller 
religiös tendens. 

Hit även i princip ändlösa monografiserier av blandat innehåll. (Jfr anm till Bb). 

Tilläggsbeteckningen (p) används ej. 

                                                 
27 SBKKSB 2012-02-23 
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Bd med underavd kan uppdelas geografiskt enl N efter utgivningsland, t ex Bd-c 
Allmänna tidskrifter och allmänna serier: Sverige 

Ändliga samlingsverk  → Bb. 

Tidningar  → Ä. 

Tidnings- och tidskriftsväsen  → Bt. 

Bda Kultur, litteratur, politik 

Tilläggsbeteckningen (p) används ej. 

Invandrartidskrifter  → Bdc. 

Bdb Reportage och underhållning 

Tilläggsbeteckningen (p) används ej. 

Serietidningar  → Hci(p) eller resp litteratur (tilläggstal .05). 

Bdc Invandrartidskrifter 

Hit tidskrifter av och för invandrare där innehållet är av allmän karaktär. 

Vid tveksamhet mellan Bda och Bdc föredrages Bdc. 

Tilläggsbeteckningen (p) används ej. 

Exil- och emigranttidskrifter kan dubbelklassificeras på resp underavd av K (med 
tillägget x), t ex Kddx-c(p). Dubbelklassificering rekommenderas ej för allmänt 
bruk. K--x-avdelningarna är egentligen avsedda att vara rent historiska avdelningar 
i klassifikationsschemat. 

Be Allmän idé- och lärdomshistoria 
Uppdelas geografiskt och kronologiskt, t ex Be-j.3 Allmän idé- och 
lärdomshistoria: Frankrike: medeltiden. Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt 
enl resp avd av K. 

Särsk vetenskapers historia  → resp avd (vanligen med tilläggsbeteckning :k), t ex 
språkvetenskapens historia  → F:k, historieforskningens historia  → K:k, medicinens historia  
→ V:k. 

Kulturhistoria  → Kt. 

Kunskapsteorins och vetenskapsteorins historia  → Ddb:k resp Ddc:k. 

Bf Allmän vetenskaplig och kulturell verksamhet 
Hit såväl forskningens organisation och forskningspolitik som särsk allmänna 
vetenskapliga institutioner (utom museer) och organisationer. 

Bf med underavd uppdelas geografiskt enl N, t ex Bf-c Allmän vetenskaplig och 
kulturell verksamhet: Sverige. För särsk institutioner kan bildas ortsalfabetiskt 
ordnade avd, t ex Bf-cz Sverige: särskilda institutioner. 

Av institutioner utgivna tidskrifter och serier av blandat innehåll  → Bd. 

Institutioner med speciella uppgifter  → resp avd (tilläggsbeteckning :bf). 

Bfa Allmän vetenskaplig verksamhet 

Särsk institutioner  → Bf-cz--Bf-sz. 
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Forskning inom särsk vetenskaper  → resp avd (vanligen med tilläggsbeteckning :b), t ex G:b 
Litteraturvetenskaplig forskning, O:b Samhällsvetenskaplig forskning, U:b Naturvetenskaplig 
forskning. Jfr avd Bfab och Bfah nedan. 

Bfab Beteendevetenskaplig forskning 

Hit allmänna arb om beteendevetenskaplig forskning. 

Forskning inom särsk beteendevetenskaper  → resp avd, t ex Oa:b Sociologisk forskning. 

Bfah Humanistisk forskning 

Hit allmänna arb om humanistisk forskning. 

Forskning inom särsk humanistiska vetenskaper  → resp avd, t ex F:b Språkvetenskaplig 
forskning. 

Bfaj Allmänna stiftelser och fonder 

Särsk stiftelser och fonder betecknas Bfaj-cz--Bfaj-sz, t ex Bfaj-cz Knut och 
Alice Wallenbergs stiftelse. Ordnas alfabetiskt inom varje land efter stiftelsernas 
namn. 

Stiftelser och fonder för särsk ändamål → resp avd, t ex Qc-c:bf Skogforsk.28 

Bfk Allmän kulturell verksamhet 

Hit övergripande kulturella frågor samt allmän kulturpolitik. 

Särsk institutioner  → Bf-cz--Bf-sz. 

Bibliotekens allmänkulturella verksamhet  → Abha. 

Bfkb Allmänna barn- och ungdomskulturfrågor 

Bg Allmänna museer 
Hit även allmänna kulturhistoriska museer samt allmänt om museiväsen. 

Uppdelas geografiskt enl N och ordnas ortsalfabetiskt inom varje land, t ex Bg-cz 
Stockholm: Nordiska museet. 

Av allmänna museer utgivna tidskrifter och serier med blandat innehåll  → Bd. 

Museer med speciella uppgifter  → resp avd (tilläggsbeteckning :bf). 

Bga Museiteknik 

Hit museiteknik och konservering i allmänhet samt allmänna arb ang 
förfalskningar. 

Restaurering och konservering av konst  → Idy, Iey, Ify, Igy. 

Konstförfalskningar  → resp avd av I. 

Bgb Museernas målsättning och uppgifter29 

Bgk Kulturminnesvård 

Hit allmänna arb. 

Uppdelas geografiskt enl N. 

Byggnadsvård  → Icv. 

                                                 
28 SBKKSB 2007-04-25 
29 SBKKSB 2008-03-03 
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Fornminnesvård  → J. 

Kommentar 
Kulturmiljöprogram klassificeras Bgk. Dubbelklassificering på Odg 
med underavd om den kommunala beslutsgången behandlas. 
Klassificering på Ic med underavd om enskilda byggnader behandlas, 
ev med dubbelklassificering på Bgk. Klassificering på Nc med 
underavd om böckerna huvudsakligen är guider eller vägvisare till 
kulturen inom ett visst område, ev med dubbelklassificering på Bgk. 
(KKS-meddelanden 1995:2) 

Bh Allmänna utställningar 
Hit även allmänt om utställningsväsen. 

Uppdelas geografiskt enl N och ordnas inom varje land ortsalfabetiskt, under 
varje ort kronologiskt, t ex Bh-cz Stockholm 1897, Bh-cz Stockholm 1930. 

Utställning vid särsk museum etc, avseende särsk företeelse  →  resp avd, dubbelklassificering 
på museet etc. 

Utställning med distinkt namn, avseende särsk företeelse  →  resp avd med tilläggsbeteckning 
:bf, följt av utställningens namn. 

Utställning utan distinkt namn eller utan anknytning till särsk museum etc  →  resp avd. 

Bi Förenings- och mötesteknik 
Hit även förhandlings- och kongressteknik. 

Bk Allmänna sällskap och föreningar 
Hit hemliga sällskap. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Bk-e Allmänna sällskap och föreningar: Brittiska 
öarna. 

Särsk allmänna sällskap och föreningar betecknas Bkz, t ex Bkz 
Frimurareorden. 

Allmänna vetenskapliga sällskap  → Bf. 

Andliga riddarordnar samt stats- eller förtjänstordnar, ordens- och utmärkelsetecken  → Kyi. 

Religiösa ordnar (munk- och nunneordnar)  → Ckt. 

Kamratföreningar, avsedda för förutvarande elever vid viss skola  → Em-cz--Em-sz. 

Sällskap för särsk ändamål  → resp avd (tilläggsbeteckning :bf). 

Bl Omstridda fenomen och företeelser 
Alternativa terapimetoder  → Vml. 

Grafologi  → Don. 

Parapsykologi  → Dop. 

Blb Ockultism 

Hit magi, andebesvärjelser, andar och spöken. 

Magi inom olika religioner  → Cm med underavd (tilläggstal .03). 

Ockultism ur religiös synvinkel  →  Cm.03. 
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Övertro och magi ur folkloristisk synvinkel  → Mzd. 

Satanism som modern religionsbildning  → Cnj. 

Spiritism  →  Dopb. 

Blc Spådomskonst (divination) 

Hit t ex spådomar i kort, genom talmystik och teckentydning. 

Blca Astrologi 

Astrologi som en del av astronomins vetenskapshistoria  → Ua:k. 

Blcb Drömböcker 

Drömtydning ur psykologisk synvinkel  →  Doeg. 

Drömtydning ur psykoanalytisk synvinkel  →  Docb. 

Bld Frenologi 

Hit bedömning av begåvning och karaktär med ledning av skallens form. 

Hit även arb av liknande art, utgående från andra kroppskaraktäristika. 

Blf Kryptozoologi 

Hit t ex snömannen, Loch Ness-monstret, Storsjöodjuret. 

Folktro om sådana fenomen  → Mzd. 

Blg Ufo 

Hit även forntida astronauter. 

Br Kommunikation, cybernetik, informationsteori 

Bra Kommunikation 

Hit arb om kommunikation som ej kan föras till annan avd. 

Hit allmänna arb om semiotik. 

Semiotik = allmän vetenskap om tecken och symboler. 

Masskommunikation  → Bs. 

Kommunikation från psykologisk synpunkt  → Doef. 

Interkulturell kommunikation  → M. 

Kommunikationsfrågor inom företag  → Qbac. 

Filmsemiotik  → Imaa. 

Teatersemiotik  → Ikaa. 

Brb Cybernetik och informationsteori 

Cybernetik = vetenskap som studerar metoder för kontroll och kommunikation, 
vilka är gemensamma för levande organismer och maskiner. 

Informationsteori = vetenskap som har utvecklats vid den matematiska 
behandlingen av teletekniska överföringsproblem. 

Hit även allmänna arb om systemteori. 

Systemteori inom särsk områden  → resp avd. 

Artificiell intelligens  → Pud. 



Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
 

e-SAB 2015:1  44 

Reglerteori  → Pbad. 

Bs--Bu Masskommunikation 
Allmänna arb  → Bs. 

Bs Masskommunikation: allmänt 
Masskommunikation = meddelande från en eller flera människor till ett stort antal 
sådana. Det sker genom massmedia, broschyrer etc. 

Hit principiella arb om såväl det tryckta ordet som radio, television och Internet, 
sociala medier, samt allmänt om massmedier (Bt, Bu, Bv)30. 

Hit arb om opinionsbildning i allmänhet eller genom särsk typer av medier, t ex 
flygblad. 

Uppdelas geografiskt enl N.  

Tidstillägg kan ej användas utom i samband med :k. 

Cybernetik och informationsteori  → Brb. 

Sociala medier som tekniska plattformar → Pubdl.31 

Bsi Indoktrinering och propaganda 

Uppdelas geografiskt enl N och i tillämpliga delar kronologiskt efter :k enl resp 
avd av K. 

Propaganda under världskrigen  → K.51c resp K.54c. 

Bt Publicistik 
Hit tidningsväsen och tidningshistoria. 

Hit även tidskriftsväsen.  

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Bt-c Publicistik: Sverige. 

Kronologisk uppdelning av Bt görs i tillämpliga delar enl resp avd av K, t ex Bt-
ma.5 Publicistik: Ryssland: 1917 - . 

För arb om särsk tidningar bildas monografiavd ordnade alfabetiskt efter 
tidningarnas namn, t ex Bt-cza Aftonbladet, Bt-cza Expressen. 

För arb om tidningsväsen på särsk ort bildas ortsalfabetiskt ordnade avd, t ex 
Bt-czb Göteborg, Bt-czb Stockholm. 

Historiska arb om exil- och emigrantpress förs till resp avd (med tillägget x), t ex 
tysk exilpress Bt-fax, rysk exilpress Bt-max. 

Historiska arb om de särsk exil- och emigranttidningarna klassificeras under resp 
utgivningsland. 

Tidningar som sådana  → Ä.  

Kommentar 
Hit journalistik allmänt. Journalistik inom speciellt medium förs till 
resp avd, t ex radiojournalistik Bua. 
(KKS-meddelanden 1997:2) 

                                                 
30 SBKKSB 2012-12-06 
31 SBKKSB 2012-12-06 
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Bu Radio och television 
Hit radio och television som masskommunikationsmedel och kulturfaktorer. 

Bu med underavd uppdelas geografiskt enl N. 

Radions och televisionens historia betecknas med :k. Kronologisk uppdelning 
görs i tillämpliga delar enl resp avd av K, t ex Bua-fa:k.52 för radions historia 
under Weimarrepubliken i Tyskland. 

Särsk radio- och TV-stationer betecknas Bu:bf, t ex Bu-db:bf Norsk 
rikskringkasting (Tromsø). 

Teleteknik  → Pcj. 

Bua Radio 

Hit lokalradio och närradio. 

Bub Television och video 

Hit även kabel-TV och satellit-TV som kulturfaktorer. 

Bv Informationsteknik (IT) 
Hit framställningar av IT-samhället som masskommunikationsmedel och 
kulturfaktor. 

Hit även allmänna framställningar om exempelvis virtuell verklighet, cyberspace, 
multimedia och elektroniska motorvägar. 

Uppdelas geografiskt enl N. 

Litteratur om Internet med praktisk inriktning  →  Pucb med underavd. 

Sociala medier som masskommunikationsmedel → Bs.32 

Sociala medier som tekniska plattformar → Pubdl. 33 

 

Kommentar 
Näthat i allmänhet klassificeras Bv, med klammersignatur på 
aspekt/ämne.  
(SBKKSB 2013-05-23) 
(SBKKSB 2013-10-10) 

 
 

 

                                                 
32 SBKKSB 2012-12-06 
33 SBKKSB 2012-12-06 
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C Religion 

Avd C är uppdelad på två stora block: 

Ca--Cl Kristendomen 
Cm--Cn Allmän religionsvetenskap och icke-kristna religioner, där Cm 

behandlar allmän religionsvetenskap och traditionella religioner, Cn 
moderna religionsbildningar, som inte direkt kan anknytas till 
existerande religioner eller samfund. 

Strecktillägg: 

Kan vid behov användas på alla avd utom Ca--Ci, t ex Cksb-c.02 Baptister: 
Sverige: troslära och trosbekännelse. 

Forskningsbiblioteken kan vid behov använda strecktillägg överallt där den 
geografiska utbredningen eller begränsningen bedöms vara väsentlig. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  → resp 
underavd av C (tilläggsbeteckning :bf). 

:d religionsfilosofi 
Beskriver och systematiserar religionen utifrån vedertagna filosofiska 
begrepp eller system.  
Används ej på rent Cm. Använd i stället C:d. 
Hit även religionsvetenskapens teori.  
:d kan också användas för icke-kristna religioner på avd Cm, t ex Cmdb:d 
Judisk religionsfilosofi. 
Arb som helt utgår från kristen terminologi  → Ce med underavd. 

:do religionspsykologi 
Religionen eller religiösa problem och funktioner beskrivna från 
psykologisk utgångspunkt. 
Används endast på huvudsignaturen C. 

:k historia 
Får ej användas om allmän kyrkohistoria som betecknas Cj 
(Kyrkohistoriens forskningshistoria dock Cj:k), men kan i övrigt 
användas på de flesta underavd, t ex Cea:k Dogmhistoria, Cmdd:k 
Islam: historia. Används dock inte efter särskilda tilläggsbeteckningar 
(.01--.09) eller under textavdelningarna Cd och Ci med underavdelningar 
samt Ced. För forskningshistoriska arbeten om enstaka bibelböcker eller 
undergrupper av Cca eller Ccb används inte :k. 

 
:oa religionssociologi 

Används ej på rent Cm. Använd i stället C:oa.  
Förutom vid rent C kan tillägget också användas under Cj och under 
resp samfund eller religion, t ex Ckd-fa:oa Reformerta samfund: 
Tyskland: religionssociologi och Cmdd:oa Islam: religionssociologi. 

Tidstillägg: 

På avd Cj läggs .2--.6 direkt till signaturen. På övriga avd måste först 
kolonsignaturen :k tilläggas, t ex Cmdb:k.3 Judendomen: historia: medeltiden, 
Ckb:k.4 Romersk-katolska kyrkan: historia: nya tiden. 



Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
 

e-SAB 2015:1  47 

Kommentar 

Tidstillägg på Cm--Cn bör hämtas från K. Ck--Cl  med 
underavdelningar bör hämta tidstillägg från Cj. 
 (SBKKSB 2011-11-16) 

 

z-tillägg: 

z-tillägg för särsk orter används alltid efter geografiskt strecktillägg, för att uttrycka 
religiösa förhållanden på särsk orter på avd Cj och Cm eller för särsk församlingar 
på avd Cj, Ck, Cm och Cn, t ex Cj-cz Jönköping, Cj-cz Jönköping: Sofia 
församling, Cmdb-cz Stockholm: Judiska församlingen.34 

z-tillägg för särsk personer används på avd Ccd för bibliska personer, på avd Cj 
för kristna personer och på avd Cm--Cn för särsk personer, t ex Cmddz 
Muhammed. 

z-tillägg används även med särsk betydelse på underavd av Cksö, Ckt, Cku och 
Cnö. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på C med underavd.35 

(u) används för religiösa urkunder (utom Bibeln) samt för juridiska urkunder, 
liturgiska handböcker och gudstjänstordningar. 

Särskilda tilläggsbeteckningar: 

Särsk tilläggsbeteckningar läggs alltid efter strecktillägg, t ex Cksb-c.02 Baptister: 
Sverige: troslära och trosbekännelse. 

Avd Ce--Ch används endast för arb som har allmän karaktär eller behandlar 
Svenska kyrkans förhållanden.36 För att ange motsvarande förhållanden inom 
andra nationalkyrkor och trossamfund liksom inom icke-kristna religioner och 
religionsfenomenologi används på avd Cj, Ck, Cm och Cn följande särsk 
tilläggsbeteckningar (ungefärliga motsvarigheter inom avd Ca--Cl anges inom 
parentes): 

.01 Källor och traditioner (Cb--Cd) 
Används för arbeten om källor och traditioner. För textutgåvor läggs (u) 
till signaturen. 

.02 Troslära och trosbekännelse (Ce) 

.03 Offentlig gudstjänst och andra riter (inkl heliga platser, tider, fester och 
symboler) (Ch) 

.04 Den enskildes religiösa liv (t ex bön, mystik, iakttagande av religiös 
observans som fasta, asketism, pilgrimsfärder etc) (Cead m fl) 

.05 Etik (Cf) 

.06 Organisation och ledare (inkl personer med speciella funktioner såsom 
profeter, medicinmän etc) (Cgb--Cgc) 

.07 Religiöst inspirerade aktiviteter (t ex undervisning, religiös träning, 
mission) (Cge, Cl) 

.08 Relationer och attityder till omvärld och andra religioner (bl a Ca, Cga) 

                                                 
34 SBKKSB 2009-02-23 
35 SBKKSB 2012-02-23 
36 SBKKSB 2008-12-01 
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.09 Sekter och reformrörelser (Ck) 
z-tillägg används efter .09 för att beteckna de olika sekterna. Om ett 
namn enl deskriptiva regler (jfr Hjälptabeller: tilläggsbeteckningar för 
monografier) inte enkelt kan fastställas, kan en vedertagen och entydig 
beteckning användas, i första hand på svenska. I andra hand väljs en 
beteckning, under vilken sekten gjort sig allmänt känd internationellt och 
vilken allmänt nyttjas av dess medlemmar.  

C Religion 
Hit allmänna arb samt arb som behandlar religiösa frågor med material från både 
kristna och icke-kristna religioner (Ca--Cn). 

Allmänna arb som syftar till systematisk framställning av religionerna  → Cm, även om 
kristendomen ingår. 

Jämförande framställningar av religionen eller religiösa problem (religionsfenomenologi)  → Cm 
(tilläggstal .01--.09), även då material från kristendomen ingår. 

Ca--Cl Kristendomen 
Allmänna arb  → Ca. 

Ca Kristendomen: allmänt 
Hit allmänna arb samt arb med material från flera av avd Cb--Cl. Vid tveksamhet 
föredrages dominerande specialavd. 

Cb Bibelutgåvor 
Likhetsteckentillägg för språk används även för svenska, danska, norska, engelska, 
tyska, franska på Cb med underavd. 

Cba Gamla testamentet 

Cbaa Historiska böcker 

Cbaaa Moseböckerna (Pentateuken, Tora) 

Cbaab Josua 

Cbaac Domarboken 

Cbaad Rut 

Cbaae Samuelsböckerna 

Cbaaf Kungaböckerna37 

Cbaag Krönikeböckerna 

Cbaah Esra 

Cbaai Nehemja 

                                                 
37 SBKKSB 2007-04-25 
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Cbaaj Ester 

Cbab Poetiska böcker 

Cbaba Job 

Cbabb Psaltaren 

Cbabc Ordspråksboken 

Cbabd Predikaren 

Cbabe Höga visan38 

Cbac Profetiska böcker 

Cbaca Jesaja 

Cbacb Jeremia 

Cbacc Klagovisorna 

Cbacd Hesekiel 

Cbace Daniel 

Cbacf Hosea 

Cbacg Joel 

Cbach Amos 

Cbaci Obadja 

Cbacj Jona 

Cback Mika 

Cbacl Nahum 

Cbacm Habackuk 

Cbacn Sefanja 

Cbaco Haggaj39 

Cbacp Sakarja 

Cbacq Malaki 

Cbb Nya testamentet 

                                                 
38 SBKKSB 2007-04-25 
39 SBKKSB 2007-04-25 
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Cbba Evangelierna och Apostlagärningarna 

Cbbaa Matteusevangeliet 

Cbbab Markusevangeliet 

Cbbac Lukasevangeliet 

Cbbad Johannesevangeliet 

Cbbae Apostlagärningarna 

Cbbb Brev 

Cbbba Romarbrevet 

Cbbbb Korinthierbreven 

Cbbbc Galaterbrevet 

Cbbbd Efesierbrevet 

Cbbbe Filipperbrevet 

Cbbbf Kolosserbrevet 

Cbbbg Thessalonikerbreven 

Cbbbh Timotheosbreven 

Cbbbi Titusbrevet 

Cbbbj Filemonbrevet 

Cbbbk Hebreerbrevet 

Cbbbl De katolska breven (Jakobsbrevet, Petrusbreven, Johannesbreven, 
Judasbrevet) 

Cbbc Uppenbarelseboken 

Cbc Apokryfer och pseudepigrafer 

Cbca Gamla testamentet 

Cbcb Nya testamentet 

Cbs Bibelspråk 

(s) används ej. 

Cc Exegetik och litteratur om Bibeln 
Exegetik = utforskande av Bibeln. 
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Hit även kommenterade bibelupplagor, där förklaringen kan anses vara det 
väsentliga, samt konkordanser och bibliska ordböcker. 

Hit även isagogik = biblisk litteraturhistoria. 

Hit även bibelteologi, dvs systematiska framställningar av teologiska problem med 
begränsning till Bibeln. 

Arb med övervägande uppbyggligt syfte  → Ci. 

Cca Gamla testamentet 

Uppdelas i likhet med Cba: 

Ccaa Historiska böcker 

Ccaaa Moseböckerna osv. 

Ccb Nya testamentet 

Uppdelas i likhet med Cbb: 

Ccba Evangelierna och Apostlagärningarna 

Ccbaa Matteusevangeliet osv. 

Ccc Apokryfer och pseudepigrafer 

Uppdelas i likhet med Cbc. 

Ccd Bibliska personer 

Ccda Jesu liv 

Ccdz Övriga särskilda bibliska personer 

Cce Biblisk realiakunskap 

Hit framställningar av fakta såsom geografi och natur, arkeologi och historia, 
materiell och andlig kultur, avsedda att bidra till förståelsen av Bibeln. 

Framställningar av dessa förhållanden utan relation till Bibeln  → resp avd, som i tveksamma 
fall föredrages. 

Språkvetenskap alltid  → F. 

Ccea Biblisk geografi och natur 

Cceb Biblisk arkeologi 

Hebreisk arkeologi  → Joaf. 

Ccec Biblisk historia 

Hit även elementära läroböcker i biblisk historia. 

Judarnas historia  → Koafh. 

Judarnas historia före 70 e Kr  → K.223. 

Handledning för läraren  → Eabcce. 

Cced Andlig och religiös kultur 

Hit bl a framställningar om andliga och religiösa förhållanden i och omkring 
Palestina på Bibelns tid, i den mån de avser att bidra till förståelsen av Bibelns 
tankevärld. 
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Judendom  → Cmdb. 

Cd Äldre teologisk litteratur 
Hit litteratur äldre än ca 1600, även då den behandlar speciella teologiska frågor. 

Till Cd med underavd endast själva texterna. Ex: arbeten om den teologiska 
litteraturen → Ce:k med underavd. 

Speciella teologiska frågors historia → resp specialavd (tilläggsbeteckning :k). 

Cda Kyrkofädernas skrifter och fornkristen litteratur 

Hit litteratur av författare med huvudsaklig verksamhet före ca 450. 

Nya testamentets apokryfiska böcker  → Cbcb. 

Cdb Medeltidsteologers skrifter 

Hit litteratur av författare med huvudsaklig verksamhet efter ca 450. 

Hit även reformationens förelöpare. 

Cdc Reformatorernas skrifter 

Hit skrifter av protestantiska teologer med huvudsaklig verksamhet före ca 1600. 

Luthers katekeser dock alltid  → Ced. 

Cdd Skrifter av motreformationens teologer 

Hit skrifter av katolska teologer med huvudsaklig verksamhet ca 1520 - 1600. 

Ce Dogmatik och symbolik 
Hit även arb som behandlar både tros- och sedelära (Ce--Cf). 

Arb som analyserar och systematiserar kristendomen och dess läror utifrån vedertagen filosofisk 
terminologi  → C:d; i tveksamma fall föredrages Ce. 

Arb som analyserar den kristna tron ur psykologisk synvinkel  → C:do; i tveksamma fall 
föredrages Ce. 

Arb som behandlar teologiska problem med material enbart från Bibeln (bibelteologi)  → Cc, 
som i tveksamma fall föredrages. 

Arb med övervägande uppbyggligt syfte  → Ci. 

Cea Dogmatik 

Dogmatik = troslära. 

Allmänna översikter över dogmatikens historia betecknas Cea:k. 

Speciella teologiska frågors historia  → resp specialavd (tilläggsbeteckning :k). 

Ceaa Gud, skapelsen och människan 

Hit bl a treenighetsläran, människans natur och teodicéproblemet. 

Hit även arb som behandlar den teologiska grunden för kristen uppfattning i 
miljövård, jämlikhet etc. 

Ceab Kristus, frälsningen och tron 

Hit de s k frälsningsfakta (kristologi, nåd, frälsning) och människans accepterande 
av dessa (tro, överlåtelse). 
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Ceac Anden och kyrkan 

Hit läran om Anden samt karismatik och kyrkan som teologiskt begrepp. 

Praktiska handledningar  → Ci. 

Cead Den enskildes religiösa liv 

Hit bl a bön, meditation, mystik, asketism. 

Kristen etik  → Cf. 

Ceae Sakramenten 

Sakramenten = dop, konfirmation, äktenskapet, ämbetsvigning, bikt, nattvard och 
sista smörjelsen. Enl luthersk syn är dock endast dop och nattvard sakrament. 

Hit endast framställningar om sakramenten i allmänhet och allmänna 
framställningar om särsk sakrament samt Svenska kyrkans lära om sakramenten.40 

Övriga särsk samfunds lära om sakramenten  → de särsk samfunden (tilläggstal .02), t ex 
bikten inom romersk-katolska kyrkan  → Ckb.02. 

Ceaea Dopet 

Dopet från liturgisk synpunkt  → Chab. 

Ceaeb Nattvarden 

Nattvarden från liturgisk synpunkt  → Chaa. 

Ceaf Eskatologi 

Hit de kristna tankarna om döden, uppståndelsen och livet efter detta, slutet på 
den nuvarande världsordningen och gudsrikets definitiva genombrott (”de yttersta 
tingen”). 

Ceb Symbolik 

Symbolik = läran om kyrkans trosbekännelser. 

Hit kyrkans allmänna bekännelseskrifter (apostoliska, nicenska, atanasianska etc) 
samt Svenska kyrkans bekännelseskrifter.41 

(u) för urkunder, t ex Uppsala mötes beslut. 

Andra samfunds bekännelseskrifter  → Cj eller Ck (tilläggstal .02). 

Ced Katekeser 

Hit endast själva texterna. 

Hit även Luthers katekeser samt läroböcker för Svenska kyrkans 
konfirmationsundervisning.42 

Arb om katekeser → Cge (Cj eller Ck med tilläggstal .07). 

Andra samfunds katekeser etc  → Cj eller Ck (tilläggstal .02). 

Cef Polemik och apologetik 

Hit polemik mot kristendomen eller särsk av dess läror från dess motståndare 
samt apologetik = försvar för kristendomen, riktat mot dess motståndare. 

                                                 
40 SBKKSB 2008-12-01 
41 SBKKSB 2008-12-01 
42 SBKKSB 2008-12-01 
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Cf Teologisk etik 
Hit arb om kristen livsföring och moral samt den enskilde kristnes inställning i 
moraliska frågor. 

Uppdelas enl systemet, t ex Cfue Teologisk etik: biologi, Cfv Teologisk etik: 
medicin, varvid rekommenderas att endast 2 bokstäver tas från resp avd. 

Kyrkans inställning som samfund till etiska frågor  → Cga. 

Filosofisk etik  → Dg. 

Cg Praktisk teologi 
Hit även arb som behandlar såväl praktisk teologi som gudstjänsten och/eller 
missionen (Cg, Ch, Cl). 

Cga Religionssamfunden och samhället 

Hit bl a allmänna framställningar av frågorna om kyrka och stat, statskyrka och 
frikyrka samt kristendomens inställning som samfund till olika samhällsfrågor 
såsom politik, demokrati, arbetarrörelse, idrott, miljörörelse, kultur m m liksom 
Svenska kyrkans inställning till dessa frågor.43 

Andra samfunds och religioners förhållande till samhället  → Cj, Ck, Cm, Cn (tilläggstal 
.08). 

Rent historiska framställningar, som avser begränsad tidsrymd eller särsk land  → Cj. 

Den enskilde kristnes förhållande till det världsliga samhället  → Cf. 

Cgb Kyrklig administration och kyrkorätt 

Hit allmänna arb samt Svenska kyrkans organisation, lagstiftning och ekonomi.44 

(u) för lagar och förordningar. 

Andra samfunds administration etc  → Cj eller Ck (tilläggstal .06). 

Cgba Central administration 

Hit bl a allmänt om Svenska kyrkans centrala organisation, kyrkomötet, 
kyrkofonden, centrala kyrkliga styrelser.45 

Särsk centrala organ betecknas Cgba:bf. 

Cgbb Stiftsadministration 

Hit bl a domkapitel, centrala stiftsorgan, prästernas rättsliga ställning. 

Cgbc Församlingsadministration 

Hit församlingens organisation och det i lag fastlagda arbetet i församlingen. 

Hit även begravningslagstiftningen. 

Frivilligt församlingsarbete  → Cgc. 

Folkbokföringen  → Ojf. 

Cgc Församlings- och själavård 

                                                 
43 SBKKSB 2008-12-01 
44 SBKKSB 2008-12-01 
45 SBKKSB 2008-12-01 
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Hit allmänt om prästens arbete i församlingen och med dess medlemmar, 
evangelisation, besökstjänst och annat frivilligt kyrkligt arbete (syföreningar, 
kyrkobröder, ungdomsarbete). 

Cgck Diakoni 

Hit endast den organiserade diakonin. 

Diakoni i betydelsen frivilligt kyrkligt arbete  → Cgc. 

Cge Kateketik 

Hit allmänt om den inomkyrkliga kristendomsundervisningen och kristna fostran 
samt om motsvarande inom Svenska kyrkan.46 

Andra samfunds kristendomsundervisning  → Cj eller Ck (tilläggstal .07). 

Skolans kristendomsundervisning  → Eabca. 

Cgea Söndagsskola 

Hit även motsvarande former, t ex ”kyrkans barntimmar”. 

Cgeb Konfirmationsundervisning 

Läroböcker för konfirmationsundervisningen  → Ced. 

Metodiska anvisningar för undervisningen  → Eabca. 

Kristet ungdomsarbete efter konfirmationsåldern  → Cgc. 

Cgf Ekumenik 

Hit såväl kyrkliga enhetssträvanden som interkonfessionellt samarbete på det 
lokala planet. 

Institutioner betecknas Cgf:bf. 

Ch Gudstjänsten 
Hit allmänna arb om den kristna kulten i vid mening (även predikan, kyrkosång, 
kyrkoåret, den kristna vilodagen, kyrkliga redskap och symboler) samt 
motsvarande i Svenska kyrkan.47 

Motsvarande inom andra samfund  → Cj eller Ck (tilläggstal .03). 

Cha Liturgik 

(u) för handböcker, evangelieböcker och andra gudstjänstordningar. 

Chaa Offentlig gudstjänst 

Hit högmässa, nattvardsgudstjänst och övriga gudstjänster som vänder sig till 
allmänheten. 

Nattvardens teologi  → Ceaeb. 

Chab Förrättningar 

Hit gudstjänster för särsk tillfällen i den kristnes liv som dop, vigsel, begravning 
m m, för vilka ritual finns i svenska kyrkohandboken. 

Dopets teologi  → Ceaea. 

                                                 
46 SBKKSB 2008-12-01 
47 SBKKSB 2008-12-01 
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Dopseder, bröllopsseder etc  → Mza. 

Begravningsväsendet  → Cgbc. 

Borgerlig vigsel  → Oeakaa. 

Chac Kyrkoåret 

Hit även arb om den kristna vilodagen. 

Chb Homiletik 

Hit arb om predikan och annan kristen förkunnelse. 

Predikningar  → Cia. 

Chc Hymnologi 

Hit den kristna kyrkosången, hymnens, psalmens och den andliga visans allmänna 
historia samt motsvarande inom Svenska kyrkan.48 

Psalmböcker och religiösa sångböcker  → Cib. 

Koralböcker och övriga religiösa musikalier  → Xsa. 

Litteratur om kyrkomusik  → Ijsa. 

Chd Kyrkliga symboler och redskap 

Hit bl a kyrkoskrud, krucifix, liturgiska kärl. 

Hit även arb om kyrkobyggnadens teologiska funktion. 

Arb, där den konstnärliga synpunkten överväger  → I. 

Ci Uppbyggelselitteratur 
Hit all kristen uppbyggelselitteratur oavsett samfund. 

(s) används ej på Ci med underavd. 

Cia Predikningar och betraktelser 

Predikokonst  → Chb. 

Äldre likpredikningar, som innehåller personuppgifter  → Lz eller annan personavd. 

Ciaa Morgonsamlingar 

Cib Psalmer och andliga sånger 

Hit även psalm- och sångböcker med enkel melodistämma, t ex 
melodipsalmböcker. 

Hymnologi  → Chc. 

Cid Böner 

Hit endast själva texterna.  

Arb om bön och böner → Cead (Cj eller Ck med tilläggstal .04). 

Cie Ord för dagen 

Samlingar enbart innehållande bibelspråk  → Cbs. 

                                                 
48 SBKKSB 2008-12-01 
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Cj Kyrkohistoria 
Hit allmän kyrkohistoria samt kyrkohistoria för särsk perioder eller länder. 

Särsk samfunds historia  → Ck. Om samfundet ifråga kan betraktas som landets 
dominerande samfund  → resp underavd av Cj, som i tveksamma fall föredrages. Ex: 
Ortodoxa kyrkan i Finland  → Cka-dd, i Ryssland  → Cj-ma. Romersk-katolska kyrkan i 
Polen  → Cj-mb, i Sverige  → Ckb-c. Jfr anm till Cko. 

Särsk frågors historia  → resp avd (tilläggsbeteckning :k), t ex dogmhistoria  → Cea:k, 
gudstjänstens historia  → Ch:k. 

Andliga ordnar och klosterväsen  → Ckt. 

Cj.2 Forntiden till ca 450 

Hit även särsk länder under denna tid. 

Cj.3 Medeltiden ca 450 - 1517 

Cj.31 Bysantinsk kyrkohistoria 

Cj.33 450 - 1054 

Cj.35 1054 - 1517 

Enbart bysantinsk kyrkohistoria under denna tid  → Cj.31. 

Korstågen  → K.351. 

Cj.4 Nya tiden 1517 - 

Hit tiden från ca 1500 till närvarande tid. 

Cj.41 Reformation och motreformation ca 1517 - 1598 

Cj.43 1600- och 1700-talen 

Cj.46 1800-talet 

Cj.5 1900-talet 

Cj.55 1945 - 

Cj.58 1980 - 

Cj.59 1990 - 

Cj.6 2000 - 

Cj-b Norden 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl Cj.3—Cj.649 

Cj-c Sverige 

Särsk frågors historia  → Cg--Ch (tilläggsbeteckning :k), t ex den svenska psalmdiktningens 
historia  → Chc:k. 

                                                 
49 SBKKSB 2007-12-05 
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Kommentar 
Reformrörelser inom Svenska kyrkan eller mellan Svenska kyrkan och 
andra rörelser klassificeras Cks med underavd. 
.09 används ej i kombination med Cj-c. 
 (SBKKSB 2009-02-23) 

Cj-c.3 Medeltiden 

Cj-c.4 Nya tiden 

Cj-c.41 Reformationstiden ca 1527 - 1593 

Cj-c.43 1600- och 1700-talen 

Cj-c.46 1800-talet 

Cj-c.5 1900-talet 

Cj-c.58 1980 - 

Cj-c.59 1990 - 

Cj-c.6 2000 - 

Cj-cf--Cj-cr Sverige: särskilda stift 

Kan uppdelas kronologiskt enl Cj-c. 

Kommentar 
Stiftsindelningen kan vid behov även användas för rent geografisk 
indelning, t ex i fråga om väckelserörelse inom visst område. 
(KKS-meddelanden 1991:1) 

Cj-cf Uppsala ärkestift 

Cj-cg Linköpings stift 

Cj-ch Skara stift 

Cj-ci Strängnäs stift 

Cj-cj Västerås stift 

Cj-ck Växjö stift 

Cj-cka Kalmar stift 

Cj-cl Lunds stift 

Hit även det medeltida Lunds stift. 

Cj-cm Göteborgs stift 

Cj-cn Karlstads stift 
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Cj-co Härnösands stift 

Cj-cp Luleå stift 

Cj-cq Visby stift 

Cj-cr Stockholms stift 

Hit även Stockholms stads kyrkostyrelse före inrättandet av Stockholms stift. 

Cj-cx Svenska kyrkan i utlandet 

Hit Svenska kyrkans arbete bland t ex sjömän, turister, legationspersonal och 
andra utlandssvenskar.50 

Geografisk indelning utan streck kan göras efter x, t ex Cj-cxqdg Svenska kyrkan 
i Argentina, Cj-cxez London: Svenska församlingen i London. 

Mission bland icke kristna folk  → Cl. 

Cj-cz Sverige: särskilda orter 

Hit såväl allmänt religiöst liv som Svenska kyrkans församlingar på särsk orter, 
t ex Cj-cz Jönköping, Cj-cz Jönköping: Sofia församling.51 

Särsk församlingar inom svenska frikyrkosamfund  → Ck (strecktillägg -cz), t ex Cksx-cz 
Stockholm: Immanuelskyrkan. 

Cj-d--Cj-s Kyrkohistoria: övriga särskilda länder 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl Cj.3--Cj.6.52 

Hit förs även speciella frågor (tilläggstal .01--.09); i sådana fall användes ej 
kronologisk uppdelning. Ex: Danska kyrkans historia under 1800-talet  →  
Cj-da.46, Danska kyrkans liturgi under 1800-talet  →  Cj-da.03. 

Missionshistoria  → Cl. 

Kyrkohistoria inom områden, som tidigare varit missionsområden, men där ansvaret övergått till 
inhemska kyrkor dock  → Cj, som föredrages i tveksamma fall, t ex Cj-pfc Kyrkohistoria: 
Tanzania. 

Cjy Hagiografi 

Hit bl a samlingar av biografier över helgon och martyrer. 

(s) används ej. 

Särsk helgon och martyrer  → Cjz. 

Cjz Kyrkohistoria: särskilda personer 

Hit kristna personer, vilkas insats helt eller övervägande ligger på det religiösa 
området. Vid tveksamhet förordas dubbelklassificering. 

Bibliska personer  → Ccd. 

Utomkristna personligheter  → Cm och Cn med underavd. 

Arb ang särsk teologers åskådningar ofta lämpligast  → Ce med underavd, särskilt då speciella 
frågor behandlas. Dubbelklassificering kan göras på Cjz. 

                                                 
50 SBKKSB 2008-12-01 
51 SBKKSB 2008-12-01 
52 SBKKSB 2007-12-05 
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Ck Kristna samfund 
Särsk samfund i särsk länder hit endast då resp samfund ej kan betraktas som 
landets dominerande samfund. Jfr inledande anm till Cj samt anm till olika 
samfund nedan. 

Cka--Ckt uppdelas geografiskt enl N, t ex Cksh-e Frälsningsarmén: Brittiska 
öarna. För särsk orter och församlingar används z-tillägg efter geografiskt 
strecktillägg, t ex Ckb-cz Stockholm: Marie bebådelse församling. 

Tilläggsbeteckningar .01--.09 för speciella aspekter inom de särsk samfunden. 

Framställningar hänförbara till allmän eller ett särsk lands allmänna kyrkohistoria  → Cj 
med underavd, som föredrages i tveksamma fall. 

Tiden före ca 450 alltid  → Cj.2. 

Cka Ortodoxa kyrkor 

Ortodoxa kyrkorna i Ryssland, Grekland, Rumänien, Cypern och Bulgarien  → Cj. 

Orientaliska kyrkor  → Cko. 

Ckab Äldre kätterier och sekter 

Före nya tiden. 

Hit bl a bogomiler och paulikianer. 

Moderna schismatiska riktningar  →  Cka (tilläggstal .09). 

Ckb Romersk-katolska kyrkan 

Allmänna framställningar ang medeltiden  → Cj.3. 

Romersk-katolska kyrkan i t ex Italien, Belgien, Irland (republiken), Frankrike, Polen, 
Portugal, Spanien, Slovakien, Tjeckien, Ungern, Österrike, Filippinerna samt syd- och 
centralamerikanska länder  → Cj. 

Orientaliska kyrkor unierade med romersk-katolska kyrkan  → Cko. 

Ckba Påvestolen 

Kyrkostaten från territorialhistorisk synpunkt  → Kig. 

Särsk påvar  → Cjz. 

Ckbb Äldre kätterier och sekter 

Före nya tiden. 

Hit bl a katarer och lollarder. 

Hit även inkvisitionen. 

Moderna schismatiska riktningar  → Ckb (tilläggstal .09). 

Ckbc Kanonisk rätt 

Ortodox kanonisk rätt  → Cka (tilläggstal .06). 

Ckc Lutherska samfund 

Hit även allmänna framställningar av protestantismen. 

De lutherska statskyrkorna i Danmark, Norge, Island och Finland  → Cj. 

Särsk samfund  → Cks. 

Ckd Reformerta samfund 
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Hit allmänt om reformerta, puritanska, presbyterianska och kongregationalistiska 
samfund. 

Kyrkorna i Nederländerna, Schweiz och Skottland  → Cj. 

Särsk samfund  → Cks. 

Cke Anglikanska kyrkor 

Anglikanska kyrkan i England  → Cj-e. 

Cko Orientaliska kyrkor av främreasiatiskt ursprung 

Hit allmänt om monofysitiska kyrkor. 

Till Cko med underavd förs hithörande kyrkor, även om de utgör ett lands 
dominerande samfund. 

Hit syrianerna i Sverige (Cko-c). 

Hit och till resp underavd förs även med romersk-katolska kyrkan unierade 
kyrkor. 

Arb om både ortodoxa och orientaliska kyrkor  → Cka. 

Fornkyrkan  → Cj.2. 

Ckoa Grekisk-katolska (Melkitiska) kyrkan 

Ckob Armeniska kyrkor 

Hit Armenisk-katolska och Armenisk-apostoliska kyrkorna. 

Ckoc Syriska kyrkor 

Hit Syrisk-katolska (med Syro-Malankara) och Syrisk-ortodoxa kyrkorna. 

Ckod Maronitiska kyrkan 

Ckoe Nestorianska och Kaldeisk-katolska kyrkorna 

Nestorianska kyrkan = Österns assyriska kyrka, Österns kyrka. 

Hit Syro-Malabar- och Thomaskyrkorna. 

Ckop Koptiska och etiopiska kyrkor 

Hit Koptisk-katolska, Koptisk-ortodoxa, Etiopisk-katolska och Etiopisk-ortodoxa 
kyrkorna. 

Cks Frikyrkosamfund och reformrörelser53 

Hit särsk samfund, väckelserörelser och reformrörelser av lutherskt eller reformert 
ursprung och dessas avläggare. 

Hit även vissa trosriktningar med i huvudsak kristet ursprung. 

Allmänna framställningar ang lutherska eller reformerta samfund  → Ckc resp Ckd. 

Framställningar ang frikyrkorörelser i allmänhet i särsk länder →  resp lands kyrkohistoria 
med dubbelklassificering på Cks, t ex den svenska frikyrkorörelsens uppkomst →  Cj-c.46, 
Cks-c. 

                                                 
53 SBKKSB 2009-02-23 
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Kommentar 
Hit även reformrörelser inom det dominerande samfundet och 
rörelser mellan dominerande samfund och andra rörelser. 
Särsk reformrörelser →  Cksöz 
 (SBKKSB 2009-02-23) 

Cksa Adventister 

Cksb Baptister 

Cksba Mennoniter 

Cksd Christian science 

Ckse Equmeniakyrkan54 

Equmeniakyrkan bildades 2011 under namnet Gemensam framtid genom 
sammanslagning av Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Svenska 
missionskyrkan. Namnet ändrades till Equmeniakyrkan 2013. 
Hit Gemensam framtid. 
Baptister → Cksb  

Metodister → Ckso 

Svenska missionskyrkan → Cksx 

Cksf Evangeliska fosterlandsstiftelsen 

Cksh Frälsningsarmén 

Svenska frälsningsarmén betecknas Cksh-c. 09z Svenska frälsningsarmén. 

Cksk Herrnhutare 

Hit Evangeliska brödraförsamlingen. Böhmiska bröderna klassificeras Cksöz 
Böhmiska bröder. 

Cksl Laestadianer 

Cksm Jehovas vittnen 

Jehovas vittnen (tidigare Russellianer) = Vakttornets bibel- och traktatsällskap. 

Cksn Kväkare 

Kväkare = Vännernas samfund. 

Ckso Metodister 

Cksq Mormoner 

Mormoner = Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. 

Cksr Evangeliska frikyrkan 

                                                 
54 SBKKSB 2013-10-10 
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Evangeliska frikyrkan bildades 1997 under namnet Nybygget genom 
sammanslagning av Fribaptistsamfundet, Helgelseförbundet, Svenska 
baptistförbundet och Örebromissionen. 

Hit Örebromissionen. 

Fribaptistsamfundet → Cksöz. 

Helgelseförbundet → Cksöz. 

Svenska baptistförbundet → Cksöz. 

Ckss Pingstvänner 

Maranata och andra Pingstvännerna närstående samfund betecknas Ckss 
(tilläggstal .09z). 

Ckst Shakers 

Cksu Swedenborgare 

Swedenborgare = Nya kyrkan. 

Cksv Svenska alliansmissionen 

Cksx Svenska missionskyrkan 

Cksy Unitarier 

Hit även Socinianer. 

Cksö Övriga särskilda samfund 

Särsk samfund betecknas Cksöz och ordnas alfabetiskt efter samfundens namn. 

Ckt Andliga ordnar och klosterväsen 

Särsk kloster inordnas på resp underavd med strecktillägg och z-tillägg, följt av 
klostrets namn, t ex Ckta-gaz Windesheim. 

Andliga riddarordnar  → Kyi. 

Biografier över ordensstiftare och -medlemmar  → Cjz. 

Icke-kristna kloster  →  resp avd. 

Ordenssällskap  → Bk. 

Ckta Romersk-katolska kyrkan 

Cktaz Särskilda romersk-katolska ordnar 

Cktb Ortodoxa kyrkor 

Cktc Lutherska samfund 

Cktcz Särskilda lutherska ordnar 

Ckte Anglikanska kyrkan 

Ckto Orientaliska kyrkor 

Cktop Koptiska och etiopiska kyrkor 
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Cku Religiösa föreningar 

Hit även allmänreligiösa sällskap med kristen bakgrund.55 

Religiösa föreningar av allmän karaktär, som ej kan hänföras till särsk samfund, 
t ex Individuell människohjälp, Moralisk upprustning betecknas Ckuz. 

Cl Kristen mission 
Hit endast yttre mission dvs mission med inriktning på för det missionerande 
samfundet främmande omgivning, geografiskt eller konfessionellt. 

Hit allmänna framställningar om mission samt allt om Svenska kyrkans mission.56 

Hit även framställningar av andra kyrkors eller samfunds mission inom ett 
geografiskt begränsat område eller med inriktning på särsk främmande religioner 
(t ex mission bland judar). Dubbelklassificering på resp kyrka eller samfund 
(tilläggstal .07). 

Geografiskt område, där mission bedrivs, anges genom strecktillägg på avd Cl. 

Ex: Pingsvännernas mission i Spanien  →  Cl-k, Ckss.07, allmänna framställningar av deras 
mission  →  Ckss.07. 

Allmänna arb om särsk kyrkors eller samfunds mission utan speciell geografisk begränsning  
→  Cj eller Ck (tilläggstal .07). 

Missionsområden som övergått till att bli självständiga kyrkor  → Cj eller Ck med 
strecktillägg, se anm till Cj-d--Cj-s. 

Allmänna eller Svenska kyrkans missionssällskap, samt missionssällskap utan anknytning till 
något särsk samfund, t ex Slaviska missionen  → Cl:bf.57 

Cl-a Mission: Europa 

Cl-c Mission: Sverige 

Cl-d--Cl-n Mission: övriga särskilda länder i Europa 

Cl-o Mission: Asien 

Uppdelas ytterligare enl N. 

Cl-p Mission: Afrika 

Uppdelas ytterligare enl N. 

Cl-q Mission: Amerika 

Uppdelas ytterligare enl N. 

Cl-r Mission: Australien och Oceanien 

Uppdelas ytterligare enl N. 

Cl-s Mission: Polarländerna 

Uppdelas ytterligare enl N. 

Clm Kristen mission med inriktning på särskilda religioner 

                                                 
55 SBKKSB 2012-12-06 
56 SBKKSB 2008-12-01 
57 SBKKSB 2008-12-01 
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Vid tveksamhet föredrages alltid mission inriktad på särsk geografiskt område 
(Cl-a--Cl-s) före Clm. 

Kan vidareuppdelas enl Cm, t ex Clmdb Mission bland judar. För allmän 
användning rekommenderas dock endast nedanstående avd. 

Clmdb Mission bland judar 

Clmdd Mission bland muslimer 

Clmeb Mission bland hinduer 

Clmec Mission bland buddhister 

Cm--Cn Allmän religionsvetenskap och icke-kristna religioner 
Allmänna arb  → Cm. 

Cm Religionshistoria 
Hit allmänna systematiska framställningar av religionerna, även då kristendomen 
ingår. 

Hit all litteratur om de icke-kristna religionerna utom den som i sin helhet kan 
hänföras till Cn. 

Hit även jämförande framställningar av olika religioner. Jämförande 
framställningar av olika religiösa fenomen (religionsfenomenologi) får tilläggstal 
.01--.09, t ex asketismen i olika religioner  →  Cm.04, shamanismen  →  Cm.06. 

Uppdelas geografiskt för allmänna framställningar om religion inom olika 
geografiska områden. Används också för sådana särskilda religioner som inte kan 
hänföras till den vidare underindelningen nedan. Avd. Cmb--Cmq används för 
sådana religioner som har sitt ursprung hos olika folk och kulturer. 

Cma Skriftlösa religioner 

Hit i princip religioner utan skriftliga källor med undantag för sådana som har 
särsk avd nedan. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Cma-p Skriftlösa religioner: Afrika. 

Cmb Östasiatiska religioner 

Buddhismen i Östasien  → Cmec. 

Cmba Kinesisk religion 

Cmbaa Konfucianism 

Cmbab Taoism 

Cmbb Koreansk religion 

Cmbc Japansk religion 

Hit shintoism. 

Cmc Fornegyptisk religion 
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Cmd Religioner av främreasiatiskt ursprung 

Cmda Babylonisk-assyrisk religion 

Hit även sumerisk religion. 

Cmdb Judendom 

Biblisk realiakunskap  → Cce. 

Cmdc Övriga västsemitiska religioner 

Hit kanaaneisk, syrisk, fenicisk och kartaginiensisk religion. 

Cmdd Islam 

Hit även arabisk religion före Muhammed. 

.09 har för Cmdd ersatts av Cmddt. Se dock anvisningar under denna signatur. 

Särsk islamiska personer  →  Cmddz utan ytterligare uppdelning. 

Cmddr Islamisk rätt 

Tillämpning i särsk länder  → Oe (geografisk tilläggsbeteckning). 

Cmddt Muslimska trosriktningar 

Till Cmddta--Cmddtö förs med strecktillägg endast sådana arbeten, som 
uttryckligen behandlar en viss trosriktning. 

De särsk tilläggsbeteckningarna .01--.09 kan användas på Cmddta--Cmddtö, t ex 
Cmddta.01 för sunnitiska hadith, Cmddtb.09 för shiitiska sekter. 

Cmddta Sunniter 

Cmddtb Shiiter 

Cmddtö Övriga 

Cmde Mindre Asiens religioner 

Hit bl a hettitisk religion. 

Cme Indiska religioner 

Cmea Vedism 

Hit den i vedalitteraturen bevarade fornindiska religionen (före 1000 f Kr) och 
dess fortsättning in i modern tid. 

Cmeb Hinduism 

Hit även brahmanism. 

Cmec Buddhism 

.09 har för Cmec ersatts av Cmect. 

Särsk buddhistiska personer  →  Cmecz utan ytterligare uppdelning. 

Cmect Buddhistiska riktningar, sekter, reformrörelser 

Till Cmecta--Cmectbc förs med strecktillägg endast sådana arbeten, som 
uttryckligen behandlar en viss trosriktning. 
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Cmecta Hinayana 

Hit Theravada, sydlig buddhism. 

Cmectb Mahayana med Vajrayana 

Mahayana = nordlig buddhism. 

Cmectbb Lamaism 

Cmectbc Zen-buddhism 

Cmed Jainism 

Cmee Sikher 

Cmf Iransk religion  

Hit parsism, zoroastrianism, mazdaism. 

Mithrakulten i grekisk och romersk religion  → Cmg. 

Cmfa Manikeism 

Cmfb Mandeism 

Cmg Grekisk och romersk religion 

Cmga Grekisk religion 

Cmgb Etruskisk religion 

Cmgc Romersk religion 

Cmgg Gnosticism 

Kristen gnosticism  → Cj.2 (dogmhistoria Cea:k.2) med dubbelklassificering här. 

Manikeism och mandeism  → Cmfa--Cmfb. 

Cmh Keltisk religion 

Cmi Germansk religion 

Cmia Fornnordisk religion 

Cmj Slavisk religion 

Cmk Baltisk religion 

Estnisk religion  → Cmm. 

Cmm Finsk-ugrisk religion 

Cmma Finsk religion 

Cmmb Samisk religion 

Cmq Religioner hos maya, azteker, inka 
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Cn Moderna religionsbildningar 
Hit nyare religionsbildningar huvudsakligen efter ca 1800, som inte kan räknas 
som direkta utbrytningar ur äldre religioner eller kristna trossamfund. 

Hit t ex riktningar av religiös-filosofisk grundkaraktär, där det religiösa draget 
dock dominerar, eller synkretistiska religioner, dvs riktningar med inslag från flera 
religioner (även kristendomen), där inget inslag är så dominerande att de kan 
räknas som sekt inom någon speciell religion. 

Hit “New age” som religiös företeelse.58  

Strecktillägg, särsk tilläggsbeteckningar etc som på Cm. 

Rosenkorsorden  → Bkz Rosenkorsorden. 

“New age”-filosofin → Dbcl. “New age”-rörelsen som politisk företeelse → Ocgn.59 I 
tveksamma fall föredrages Cn.60 

Kommentar 
Innebörden i att det huvudsakligen är religionsbildningar efter ca 1800 
som föres till Cn+, är att det skall finnas möjlighet att här också 
klassificera andra synkretistiska religioner även om de uppstått före 
1800. Ett exempel på en sådan är den afroamerikanska rörelsen 
Santería som klassificeras Cnöz Santería. 
(KKS-meddelanden 2000:3/4) 
En person måste vara ordentligt knuten till någon av de moderna 
religionsbildningarna för att kunna placeras på respektive 
personbiografiavdelning under Cn. Ex: En person som har 
synpunkter på spiritualism bör ej placeras på Cnbz utan på annan 
lämplig personbiografiavdelning med dubbelklassificering på Cnb. 
(KKS-meddelanden 1986:1) 

Cna Teosofi 

Cnaa Antroposofi 

Cnb Spiritualism 

Cnc Scientologi 

Hit dianetik. 

Cnd Martinus 

Cne Ananda Marga 

Cnf Hare Krishna 

Cng Tongilrörelsen 

Cnh Bahai 

Cni Guds barn 

                                                 
58 SBKKSB 2007-02-01 
59 SBKKSB 2012-12-06 
60 SBKKSB 2007-02-01 
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Cnj Satanism 

Hit även satanism före ca 1800. 

Cnö Övriga särskilda moderna religionsbildningar 

Särsk religionsbildningar betecknas Cnöz och ordnas alfabetiskt efter 
religionsbildningarnas namn. 
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D Filosofi och psykologi 

Avd D är uppdelad på två huvudavd: 

D--Dj Filosofi 
Do Psykologi 
Filosofin är uppdelad på: 

Da--Db Äldre filosofisk litteratur och filosofins historia 
Dc--Dj Olika filosofiska grundproblem: 
Dc Logik och språkligt orienterad filosofi 
Dd Kunskapsteori och vetenskapsteori 
De Värdefilosofi: allmänt 
Df Estetik 
Dg Etik 
Dh Filosofisk antropologi 
Dj Verklighetsuppfattningar 

Strecktillägg: 

Används endast där så uttryckligen anges i schemat. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  →  resp 
underavd av D (tilläggsbeteckning :bf). 

:dd metodlära 
Används ej på avd Do. 
Psykologisk metodik  →  Doa. 

:k historia 
Används ej på avd D, Da--Db, Do, Dob--Doc. 
För särsk filosofiska eller psykologiska frågors historia läggs :k till 
vederbörande specialavd för att beteckna historisk aspekt, t ex Dca:k 
Logik: historia, Dofa:k Barn- och ungdomspsykologi: historia. 

Tidstillägg: 

Används endast där så uttryckligen anges i schemat, samt efter :k. 

z-tillägg: 

Används endast där så uttryckligen anges i schemat. 

Avd Dbz används för särsk filosofer och avd Dobz för särsk psykologer. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på D med underavd.61 

D--Dj Filosofi 
Allmänna arb  →  D. 
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D Filosofi: allmänt 
Hit samlade skrifter och allmänna skrifter av västerländska filosofer fr o m 
Descartes, som inte klart låter sig infogas i någon av specialavd Dc--Dj nedan. 

Da Äldre västerländsk samt icke-västerländsk filosofisk litteratur 
Hit västerländska filosofer fram till Descartes. 

Hit även skrifter av äldre filosofer, som behandlar särsk filosofiska problem. 

Daa Antika filosofers skrifter 

Dubbelklassificering på tillämplig avd av H. 

Dab Medeltids- och renässansfilosofers skrifter 

Beträffande grekiska och medeltidslatin dubbelklassificering på H. 

Dad Icke-västerländska filosofers skrifter 

Jfr anm till Dbd. 

Dada Kinesiska filosofers skrifter 

Dadc Judiska filosofers skrifter 

Dadd Indiska filosofers skrifter 

Dadda Samkhya62 

Dadde Yoga 

Praktisk yoga alltid  →  Rai. 

Daddh Vedanta 

Dade Arabiska filosofers skrifter 

Db Filosofins historia 
Hit endast allmänna arb. 

Uppdelas geografiskt enl N. 

Arb ang särsk filosofiska frågors historia  →  resp specialavd av Dc--Dj, t ex logikens historia  
→  Dca:k. 

Dba--Dbc Västerländsk filosofi 

Allmänna arb  →  Db. 

Dba Antikens filosofi 

Kronologiskt tillägg till Dba kan göras endast för arb som avser att ge en 
översiktlig framställning på följande områden: 

Dba.24 Grekisk filosofi: allmänt 

Dba.26 Romersk filosofi: allmänt 
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Dbaa Försokratiker 

Hit filosofiska riktningar fram till mitten av 400-talet f Kr, t ex de joniska 
naturfilosoferna, pythagoréerna, eleaterna, atomisterna. 

Dbab Den klassiska tidens filosofi 

Hit sofisterna, platonism samt övriga riktningar fram till ca 200 f Kr. 

Dbac Hellenistisk filosofi 

Hit filosofiska riktningar fram till ca 500 e Kr, t ex stoicism, epikurism, skepticism 
och nyplatonism. 

Dbb Medeltidens och renässansens filosofi 

I fråga om arb på gränsen till religionsfilosofi föredrages C:d med 
dubbelklassificering här. 

Dbbc Skolastiken 

Hit hela skolastiken från förskolastiken på 1000-talet över högskolastiken till 
senskolastiken på 1400-talet. 

Dbbd Renässansens filosofi 

Hit filosofin t o m Bruno och Bacon. 

Dbc Nya tidens filosofi (fr o m Descartes) 

Nya tidens västerländska filosofi uppdelas i första hand efter de filosofiska 
riktningarna. 

Uppdelas geografiskt enl N endast efter Dbc, t ex Dbc-j Nya tidens filosofi: 
Frankrike. 

Uppdelas kronologiskt endast efter Dbc samt efter Dbc-c, Dbc-da etc enl 
följande: 

.43 1600- och 1700-talen 

.46 1800-talet 

.5 1900-talet 

.55 1945 - 

.58 1980 - 

.59 1990 - 

.6 2000 - 

Ex: Dbc.5 Nya tidens filosofi: 1900-talet, Dbc-c.46 Nya tidens filosofi: Sverige: 
1800-talet. 

Dbca--Dbcö Särskilda filosofiska system och doktriner 

Till Dbca--Dbcö förs endast allmänna arb. Arb om enskilda filosofer förs alltid till 
Dbz.63 

Vid tveksamhet mellan Dbca--Dbcö och Dc--Dj föredrages alltid Dc--Dj med 
dubbelklassificering på Dbca--Dbcö. Till Dbca--Dbcö förs även allmänna 
framställningar, utan begränsning till tiden efter Descartes, t ex en översikt av 
skepticismen från antiken till nutid (skepticismen under enbart antiken dock till 
Dbac). 
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Dbca Rationalism och besläktade system och doktriner 

Hit t ex agnosticism, skepticism, intellektualism. 

Skepticismen under enbart antiken  →  Dbac. 

Dbcb Idealism och besläktade system och doktriner 

Hit t ex transcendentalism, individualism. 

Dbcba Hegelianism och nyhegelianism 

Dbcc Kritisk filosofi 

Dbcca Kantianism och nykantianism 

Dbccb Fenomenologisk filosofi och existentialism 

Hit existensfilosofi och ”filosofisk hermeneutik”. 

Hermeneutik (tolkningsteori)  →  Ddca. 

Dbcd Humanism och besläktade system och doktriner 

Hit t ex pragmatism och utilitarism. 

Humanismen under renässansen  →  Dbbd. 

1900-talets filosofi →  Dbc.5. 

Dbce Naturalism och besläktade system och doktriner 

Dbcea Materialism 

Dbceaa Marxism och dialektisk materialism 

Marxismens historiska filosofi  →  K:d, dess politiska filosofi  →  O:d, dess ekonomiska 
system  →  Qaabba, dess politiska ideologi  →  Ocgd. Vid tveksamhet föredrages alltid Ocgd. 

Dbceab Positivism, nypositivism och besläktade system 

Hit t ex logisk empirism (logisk positivism), empirism. 

Dbcf Analytisk filosofi 

Hit t ex Cambridge-, Oxford-, Oslo-, Uppsalaskolan. 

Dbcg Realism, nyrealism, kritisk realism 

Dbcj Nythomism 

Dbcl Ekosofi och holistisk filosofi 

Hit helhetstänkandets filosofi. 

Hit ”New age”-filosofin. 

Humanekologi  →  Uhb. 

”New age”-rörelsen som politisk företeelse  →  Ocgn, som religiös företeelse  →  Cn. 64 I 
tveksamma fall föredrages Cn.65 
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Dbcö Övriga filosofiska system och doktriner 

Särsk filosofiska system och doktriner betecknas Dbcöz, t ex Dbcöz Vitalism. 

Dbd Icke-västerländsk filosofi 

Hit den för ifrågavarande kulturkrets speciella filosofin. Beträffande religiöst 
influerad filosofi föredrages i tveksamma fall klassificering under Cm 
(tilläggsbeteckning :d), t ex Cmdb:d. 

Dbda Kinesisk filosofi 

Dbdb Japansk filosofi 

Dbdc Judisk filosofi 

Dbdd Indisk filosofi 

Dbdda Samkhya66 

Dbdde Yoga 

Praktisk yoga alltid  →  Rai. 

Dbddh Vedanta 

Dbde Arabisk filosofi 

Dbz Särskilda filosofer 

Hit arb om särsk filosofers åskådningar. Kan vid behov dubbelklassificeras på 
resp specialavd (tilläggsbeteckning :k).  

Hit även personbiografier. 

Texterna i sig till resp avd av Dc--Djc.67 

Dc Logik och språkligt orienterad filosofi 

Dca Logik 

Hit även symbolisk logik. 

Dcb Argumentationsanalys 

Hit arb om argumentationstyper och -metoder. 

Dcc Språkligt orienterad filosofi 

Hit filosofiska diskussioner om språkets väsen och betydelse för helhetsbilden av 
tillvaron. 

Hit semantik och filosofi utifrån lingvistiska modeller. 

Semiotik  →  Bra. 

Strukturalism  →  Ddcs. 

Språkfilosofi i snäv mening (filosofi för språkvetenskap)  →  F:d. 
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Dd Kunskapsteori och vetenskapsteori 
Hit allmän vetenskaplig metodlära. 

Särsk vetenskapers metodlära  →  resp avd (vanligen med tilläggsbeteckning :dd), t ex Ug:dd. 

Ddb Kunskapsteori 

Hit bl a kunskapens ursprung, källor, gränser, struktur och natur. 

Ddc Vetenskapsteori 

Hit allmänna arb om vetenskapens förutsättningar, grundvalar, gränser och mål. 

Särsk vetenskapers vetenskapsteori  →  resp avd (vanligen med tilläggsbeteckning :d), t ex K:d. 

Naturvetenskapens vetenskapsfilosofi (”philosophy of science”) →  U:d. 

Ddca Tolkningsteori (hermeneutik) 

Hit endast allmänna arb. 

Bibelhermeneutik  →  Cc. 

Litterär hermeneutik  →  G:dd. 

”Filosofisk hermeneutik”  →  Dbccb. 

Ddcs Strukturalism 

Hit endast allmänna arb. 

Strukturalism inom särsk vetenskaper  →  resp avd. 

De Värdefilosofi: allmänt 
Estetik och etik  → Df resp Dg. 

Rättsfilosofi  →  Oe:d. 

Politisk filosofi  →  O:d. 

Pedagogikens filosofi  →  E:d. 

Df Estetik 
Hit endast allmän estetik, estetikens lagar och arter. 

Tillämpad estetik  →  resp avd, t ex konstteori  →  Iaa, poetik  →  G:df. 

Dg Etik 
Uppdelas enl systemet, t ex Dgue Biologisk etik, Dgv Medicinsk etik, varvid 
rekommenderas att endast 2 bokstäver tas från resp avd. 

Umgängeskonst  →  Qcg. 

Teologisk etik  →  Cf. 

Dh Filosofisk antropologi 
Hit filosofiska teorier om människans väsen och därmed sammanhängande 
människosyn, t ex personlig identitet, medvetande, handlingsteori, kropp och själ. 

Dhb Liv och död 

Hit filosofiska teorier kring livets slut och döden. 

Parapsykologi  →  Dop. 
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Dj Verklighetsuppfattningar 
Hit metafysik (filosofiska helhetsuppfattningar av verkligheten), t ex varats natur 
(ontologi), världens natur och väsen (kosmologi). 

Naturvetenskapliga teorier om världens uppkomst och väsen  →  Uaa. 

Dja Determinism 

Hit bl a viljans frihet. 

Djb Förändringsteorier 

Hit t ex teleologiska och mekanistiska uppfattningar om tillvarons förändringar. 

Hit kausalitet. 

Djc Rummets och tidens filosofi 

Relativitetsteorin inom fysiken  →  Uccea. 

Do Psykologi 
Abnormpsykologi  →  Vl. 

Djurpsykologi  →  Ug (tilläggstal .059). 

Klinisk psykologi  →  Vl. 

Kriminalpsykologi  →  Oepa. 

Psykiatri  →  Vl. 

Socialpsykologi  →  Oaa. 

Psykologi inom särsk ämnesområden  →  resp avd (tilläggsbeteckning :do), t ex C:do 
religionspsykologi. 

Doa Metodik 

Hit även psykologisk apparatur. 

Doaa Experimentell psykologi (människor) 

Doab Experimentell psykologi (djur) 

Doat Psykologiska mätmetoder 

Doatz Testmetodik: särskilda tester 

Ex: Doatz Rorschachtest. 

Dob Psykologins historia 

Hit endast allmänna arb. 

Uppdelas geografiskt och kronologiskt, t ex Dob-ma.5 Psykologins historia: 
Ryssland: 1900-talet. Periodindelas endast Dob.5--Dob.6. 

Särsk riktningars historia  →  Doc. 

Särsk frågors historia  →  resp specialavd (tilläggsbeteckning :k), t ex barnpsykologins historia  
→  Dofa:k, parapsykologins historia  →  Dop:k. 

Dob.5 1900-talet 

Dob.55 1945 - 
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Dob.58 1980 - 

Dob.59 1990 - 

Dob.6 2000 - 

Dobz Särskilda psykologer 

Hit alla arb om psykologer där den psykologiska synpunkten överväger. 

Arb ang särsk psykologiska riktningar  →  resp avd av Doc, vilket föredrages i tveksamma 
fall. I sådana fall rekommenderas dubbelklassificering. 

Kommentar 
Till Dobz föres personliga levnadsteckningar, till Doc med 
underavdelningar åskådningarna. I tveksamma fall föredrages Doc. 
(KKS-meddelanden 1986:1) 

Doc Särskilda riktningar och skolor 

Hit företrädesvis allmänna arb skrivna utifrån en viss riktnings eller skolas 
åskådning eller kritiskt behandlande denna. 

Hit även arb om en viss riktning eller skola, inklusive kritiska arb och historiska 
framställningar. 

Särsk frågor  →  resp specialavd, t ex psykoanalysens småbarnspsykologi  →  Dofaa, 
drömmar  →  Doeg. 

Kommentar 

Till Dobz föres personliga levnadsteckningar, till Doc med 
underavdelningar åskådningarna. I tveksamma fall föredrages Doc. 
(KKS-meddelanden 1986:1) 

Doca Karakterologi 

Hit bl a Kretschmer, Sjöbring, Sheldon. 

Frenologi  →  Bld. 

Docb Psykoanalys 

Psykoterapi  →  Vlbd. 

Psykoanalys som terapimetod  →  Vlbdg. 

Docba Freud och den ursprungliga psykoanalysen 

Docbb Adler och individualpsykologin 

Docbc Jung och den analytiska (komplexa) psykologin 

Docbd Nyare psykoanalytiska riktningar 

Docc Gestaltpsykologi 

Docd Behaviorism 

Docö Övriga särskilda riktningar 
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Dod Fysiologisk psykologi 

Dodb Sinnesförnimmelser, perception 

Dodbc Syn 

Dodbd Hörsel 

Dodbe Lukt och smak 

Dodbf Känsel (taktil) 

Dodbö Övriga 

Hit t ex hunger, törst, trötthet. 

Dode Rörelser, motorik 

Dodf Känslor, känsloreaktioner 

Hit t ex fruktan, vrede, glädje, kärlek. 

Kommentar 
Sorg, sorgearbete i samband med döden förs till Dokc. Sorg efter 
andra förluster, t ex skilsmässor, förs till Dodf. 
(KRS-meddelanden 1999:1/2) 

Doe Kognitiv psykologi 

Kognitiv psykologi = psykologi som behandlar tänkandet, minnet och 
intelligensen. 

Doea Inlärning och minne 

Hit även uppmärksamhet. 

Doeaa Inlärning 

Arb där den pedagogiska aspekten överväger  →  Eaac. 

Doeab Minne 

Doeb Tänkande och fantasiliv 

Doeba Tankeprocessen 

Hit t ex tänkande, resonerande, association, abstraktion, intuition, konception, 
omdöme. 

Doebb Fantasi 

Hit bl a inspiration, kreativitet. 

Doec Intelligens och begåvning 

Doee Viljeprocessen 

Hit bl a avgörande i valsituation, övertalning, motivation, hjärntvätt. 
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Doef Kommunikationspsykologi 

Hit verbal och icke-verbal kommunikation ur psykologisk synvinkel. 

Hit kroppsspråket. 

Språkpsykologi som en metod att med psykologins hjälp belysa språkliga problem  →  F:do. 

Doeg Drömmar 

Dof Utvecklingspsykologi 

Dofa Barn- och ungdomspsykologi 

Dofaa Småbarnspsykologi 

Hit förskoleålderns psykologi. 

Pedagogisk psykologi  →  Eaa. 

Dofab Barnpsykologi 

Hit skolålderns psykologi med tyngdpunkt på låg- och mellanstadieåldrarna. 

Pedagogisk psykologi  →  Eaa. 

Dofac Ungdomspsykologi 

Hit främst tonårens psykologi. 

Doff Vuxenpsykologi 

Hit även de s k övergångsåren. 

Dofg Ålderdomens psykologi 

Dog Differentiell psykologi 

Differentiell psykologi = psykologi som forskar om skillnader mellan människor 
och grupper, t ex mellan män och kvinnor, mellan olika folkslag, mellan stads- och 
landsbygdsbefolkning. 

Doga Personlighetspsykologi 

Hit individuella variationer, arv och miljö. 

Dogb Könspsykologi 

Hit mannens och kvinnans psykologi. 

Sexologi  →  Vnd. 

Dok Tillämpad psykologi 

Psykologi inom särsk ämnesområden  →  resp avd (tilläggsbeteckning :do). 

Doka Arbetspsykologi 

Dokaa Ledarskapets psykologi 

Arbetsledning  →  Qbab. 

Dokab Anlagsprövning 

Testmetodik  →  Doat. 
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Dokb Personlig utveckling och träning 

Hit arb av typen ”konsten att vinna framgång”, självanalys. 

Dokba Meditation 

Religiös meditation  →  Cead eller särsk religioner (tilläggstal .04). 

Dokc Människan inför döden 

Hit människans reaktion inför döden, självmord, omgivningens reaktion inför den 
döende människan samt sorgearbete. 

Kommentar 
Sorg, sorgearbete i samband med döden förs till Dokc. Sorg efter 
andra förluster, t ex skilsmässor, förs till Dodf. 
(KRS-meddelanden 1999:1/2) 

Don Grafologi 

Dop Parapsykologi 

Parapsykologi = vetenskap som forskar i de paranormala fenomenen. 

Dopa Extrasensorisk perception 

Hit t ex telepati, klärvoajans, psykokinesi, varsel. 

Dopb Spiritism 

Hit strävanden att nå kontakt med de dödas andar, t ex med hjälp av spiritistiska 
seanser och medier. 

Spiritualism (= spiritism som religion)  →  Cnb. 

(Doö Särskilda verksamheters psykologi → resp avd.) 
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E Uppfostran och undervisning 

Avd E är uppdelad på fyra block: 

Ea--Eh Pedagogik 
Em--Eu Undervisningsväsen 
Ev  Folkbildning 
Ex  Yrkesval 

Strecktillägg: 

Kan användas överallt, utom på de mera principiella avd under Ea eller andra avd 
för pedagogik. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  → resp avd 
(tilläggsbeteckning :bf). 
Särsk institutioner med såväl uttalat avgränsad verksamhet inom ett område som 
regionalt avgränsad verksamhet  → resp avd (med geografisk tilläggsbeteckning följd 
av :bf). 
Särsk undervisningsanstalter se dock anvisningar under Em--Eu. 

:d teori, filosofi  
Uppfostrans filosofi betecknas E:d. Till E:d förs allmänna teorier av typ 
Rousseau, Steiner. 
De praktiska metoderna  → Eac, vilket föredrages vid tveksamhet. 

:k historia 
Uppfostrans och undervisningens historia betecknas E:k. Hit dock 
endast allmänna arb som berör både uppfostrans och undervisningens 
historia. Endast kronologisk uppdelning kan göras, t ex E:k.41 
Uppfostran och undervisning: 1500 - 1648. 
Allmänna arb om uppfostrans och undervisningens historia med 
begränsning till visst geografiskt område förs till Em-a:k--Em-s:k. 
Undervisningsväsendets historia betecknas Em:k. För särsk instruktioner 
ang användandet se under Em--Eu. 
Pedagogikens historia betecknas Ea:k. 

:oa sociologi 
Hit sociokulturella faktorer, t ex den sociala och kulturella bakgrundens 
betydelse. 
Ex: Em-c:oa Undervisningsväsen: Sverige: sociologi. 

:oe lagstiftning 
Lagar och förordningar får dessutom parentestillägg (u). 
Ex: Em-c:oe(u) Undervisningsväsen: Sverige: lagstiftning: lagar. 

Tidstillägg: 

Kan användas efter :k på avd E, Ea samt på huvudavd Em--Eu, i förekommande 
fall alltid efter strecktillägg. 

z-tillägg: 

z-tillägg för särsk personer se avd Eaz. 

z-tillägg för orter och särsk undervisningsanstalter se inledningen till avd Em--Eu. 
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z-tillägg för folkbildningsverksamhet på särsk orter samt 
folkbildningsorganisationers lokalavd se anm under Ev. 

Parentestillägg: 

 (s) används ej på E med underavd.68 

 (u) användes för lagar och förordningar samt läroplaner och kursplaner. 

Särskilda tilläggsbeteckningar: 

Särsk tilläggsbeteckningar läggs alltid efter strecktillägg, t ex Em-c.03 
Undervisningsväsen: Sverige: gymnasieskolan. 

E med underavd kan i tillämpliga delar uppdelas: 

.01 Undervisning före den egentliga skolan 

.02 Grundskolan och motsvarande 

.021 Lågstadiet 

.022 Mellanstadiet 

.023 Högstadiet 

.03 Gymnasieskolan och motsvarande 

.04 Lärarutbildning 
Ex: Svensk högskoleutbildning av lärare betecknas 
Ep-c.04. 
Hit all lärarutbildning efter högskolereformen.  
Hit även vidareutbildning av lärare. 
Lärarutbildning i allmänhet, historiska översikter →  Em-c.04:k.69 

.05 Folkhögskolor 

.06 Yrkesutbildning och fackskolor 
Kan vidareuppdelas enl systemet, t ex Em-c.06v  
Undervisningsväsen: Sverige: medicinsk utbildning, Ep-fa.06p 
Högskolan: Tyskland: teknisk utbildning. 
Lärarutbildning  → .04. 
Militär yrkesutbildning → S.04. 

.07 Särskilda undervisningsformer för särskilda grupper 

.071 Korrespondens- och distansundervisning 

.075 Undervisning av specialbegåvade barn 
Särsk skolor  → Em-cz--Em-sz. 

.076 Invandrar- och minoritetsundervisning 

.0761 Invandrarundervisning 

.07611 Hemspråksundervisning 

.0762 Minoritetsundervisning 
Ex: Sameundervisningen i Sverige betecknas Em-c.0762. 

.08 Vuxenundervisning 
Folkhögskolor  → .05. 

.082 Vidareutbildning 
Hit bl a vidareutbildning av olika yrkesgrupper. 
Vidareutbildning som ej kan knytas till särsk skolform eller stadium förs 
alltid till Em.082, Em-c.082 etc. 
Kan vidareuppdelas enl systemet analogt med .06 ovan. 
Vidareutbildning av lärare  → .04. 
Vidareutbildning inom företag  → Qbfbc. 
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Arbetsmarknadsutbildning  → Ohak. 
.09 Övriga skolformer 
.091 Skolor drivna av religiösa samfund 
.092 Goss- och flickskolor 

Den svenska flickskolan  →  Em-c.03. 
.093 Privatskolor 
.094 Internatskolor 

E Uppfostran och undervisning 

Ea--Eh Pedagogik 
Allmänna arb  → Ea. 

Högskoleundervisningens pedagogik  → Epa. 

Skyddsuppfostrans pedagogik  → Eta. 

Pedagogik för elever med särsk behov  → resp avd av Eu, t ex blindundervisningens pedagogik  
→ Euaa. 

Ea Pedagogik 
Hit arb som behandlar flera olika frågor rörande skolan (t ex målsättning, medel, 
metoder, relationer till omvärlden etc) och som ej med fördel kan föras till särsk 
underavd under Ea eller Em. 

Pedagogisk forskning betecknas Ea:b. 

Pedagogikens historia (teoretisk pedagogik) betecknas Ea:k. 

Eaa Pedagogisk psykologi 

Eaaa Differentieringsproblem 

Hit bl a psykologi beträffande särsk åldrar och kön och anpassningsproblem i 
samband därmed, t ex skolmognad. 

Hit könssegregation och jämlikhetssträvanden i undervisningen. 

Hit även betygsproblematiken. 

Testning  → Doat. 

Eaac Inlärning 

Hit endast arb med utpräglat pedagogisk inriktning. Vid tveksamhet föredrages 
Doea. 

Eaaca Psykomotoriska och sensoriska processer 

Hit bl a läsprocessen. 

Läs- och skrivsvårigheter, ordblindhet  → Eue. 

Handdominans  → Dode. 

Eaacb Motivation 

Hit motivation för inlärning i speciella ämnen. 

Hit även elevernas skolmotivation i vidaste bemärkelse. 

Eaad Skolans socialpsykologi 
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Hit elevernas inbördes relationer i klass och grupp, medvetna och omedvetna 
processer i samband därmed (t ex mobbning) och skoltrivsel. 

Sociokulturella aspekter  → E:oa, Em:oa, Em-c:oa etc. 

Elevernas förhållande till skolledning  → Emib. 

Eaae Skolans mentalhygien 

Hit även psykologisk rådgivning. 

Eaaf Disciplinfrågor 

Eab Pedagogisk metodik 

Pedagogisk metodik för särsk ämnen gällande skolformer och stadier med egna 
tilläggsbeteckningar i siffertabellen förs till resp underavd, t ex Eabf.03 
Språkundervisning: gymnasiet, Eabn.021 Hembygdskunskap: pedagogisk 
metodik: lågstadiet. De särsk tilläggsbeteckningarna relateras alltid till 
huvudsignaturen under Eab. 

Pedagogisk metodik för Ep--Ev  → resp avd. 

Kommentar 
Litteratur av typen "matematikundervisningens historia i England 
under 1800-talet" har varit svår att klassificera. Tillämpningsgruppen 
föreslår modellen Eabt-e:k.46 (K.46 = 1815-1914). 
(KKS-meddelanden 1986:1) 

Eaba--Eabv Pedagogisk metodik: särskilda ämnen 

Eaba Undervisning i bok- och bibliotekskunskap 

Eabaf Undervisning i skrivning (välskrivning) 

Eabc Religionsundervisning i skolan 

Religionsundervisning i samfunden  → Cge eller Ck, Cm, Cn (tilläggstal .07). 

Eabd Filosofiundervisning 

Eabdo Psykologiundervisning 

Eabe Pedagogikundervisning 

Eabf Språkundervisning 

Hit även handledningar som innefattar både språk och litteraturhistoria. 

Kommentar 
Eabf kan givetvis delas upp efter språk. 
(KKS-meddelanden 1986:1) 

Eabfc Undervisning i svenska 

Eabfct Undervisning i svenska som andraspråk 

Eabf kan vidareuppdelas även efter andra språk, varvid särsk tilläggsbeteckning 
.076, .0761, .0762 används för att ange att handledningen är avsedd för grupper 



Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
 

e-SAB 2015:1  85 

som ej har språket ifråga som modersmål, t ex Eabfub.0761. För 
hemspråksundervisning används tilläggsbeteckning .07611. 

Eabfå Undervisning i teckenspråk 

Eabg Undervisning i litteraturhistoria 

Hit även undervisning i skönlitteratur. 

Handledningar som innefattar både språk och litteraturhistoria  → Eabf. 

Eabi Undervisning i konst, musik, teater och film 

Hit undervisning i bild. 

Eabih Slöjdundervisning 

Eabij Musikundervisning 

Eabik Teaterundervisning 

Eabim Filmundervisning 

Eabj Undervisning i arkeologi 

Eabk Historieundervisning 

Eabl Undervisning i biografi med genealogi 

Eabm Undervisning i etnografi  

Eabn Geografiundervisning 

Hit även undervisning i hembygdskunskap. 

Eabo Undervisning i samhällsvetenskapliga ämnen 

Vidareuppdelas enl systemet, t ex Eaboi Statistikundervisning. 

Eabp Undervisning i tekniska ämnen 

Vidareuppdelas enl systemet, t ex Eabpu Dataundervisning. 

Datorer och Internet i undervisningen → Eabx. 

Eabq Undervisning i ekonomiska ämnen 

Vidareuppdelas enl systemet, t ex Eabqc Undervisning i hemkunskap. 

Eabr Idrottsundervisning 

Hit även gymnastikundervisning. 

Eabs Undervisning i militära ämnen 

Hit endast undervisning inom det civila undervisningsväsendet. 

Militär undervisning  → S.04. 

Eabt Matematikundervisning 

Eabu Undervisning i naturvetenskapliga ämnen 



Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
 

e-SAB 2015:1  86 

Vidareuppdelas enl systemet, t ex Eabucc Fysikundervisning. 

Eabv Undervisning i medicin 

Eabx Undervisningsmateriel 

Hit användningen av böcker, audiovisuella hjälpmedel, språklaboratorier m m i 
undervisningen. 

Hit även datorer och Internet i undervisningen. 

Dataundervisning → Eabpu. 

Eaby Särskilda metoder i undervisningen 

Hit särsk metoder såsom grupparbete, temaarbete, projektarbete, även mera 
speciella sådana som eurytmi, drama i undervisningen. 

Hit även exkursioner, skolresor, lägerskolor. 

Särsk pedagogiska riktningar  → Eac. 

Eac Särskilda pedagogiska riktningar 

Hit den praktiska pedagogiken hos särsk pedagogiska riktningar. 

Eaca Montessoripedagogik 

Eacb Waldorfpedagogik 

Eacö Övriga pedagogiska riktningar 

Särsk pedagogiska riktningar kan betecknas Eacöz och ordnas alfabetiskt efter 
riktningarnas namn. 

Ead Studieteknik 

Eaz Särskilda pedagoger 

Hit alla arb om pedagoger, där den pedagogiska synpunkten överväger. 

Arb ang särsk pedagogiska system  → Eac, som föredrages vid tvekan. I sådana fall 
rekommenderas dubbelklassificering. 

Kommentar 
Till Eaz förs även personliga levnadsteckningar. I tveksamma fall 
föredrages respektive avdelning. 
(KKS-meddelanden 1986:1) 

Eh Uppfostran i hemmiljö 
Hit guvernanter och informatorer.70 

Em--Eu Undervisningsväsen 
Geografisk uppdelning enl N av alla huvudavd och underavd nedan. 

Undervisningsväsen på särsk orter efter geografiskt strecktillägg och z-tillägg 
endast på huvudavd, t ex Em-cz Göteborg (även om det endast är fråga om 
grundskolor), Ep-cz Göteborg. 

                                                 
70 SBKKSB 2007-04-25 
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Särsk undervisningsanstalter likaså endast på huvudavd Em--Eu efter geografiskt 
strecktillägg och z-tillägg, t ex Em-cz Strängnäs: Strängnäs högre allmänna 
läroverk, Eu-cz Stockholm: Manillaskolan. 

Undervisningsväsendets historia betecknas Em:k, t ex Em-c:k.4 
Undervisningsväsen: Sverige: historia: nya tiden, Em-c.03:k Undervisningsväsen: 
Sverige: gymnasieskolan: historia, Em-c.08:k Undervisningsväsen: Sverige: 
vuxenundervisning: historia. Em-c.02:k bör hållas samman (ej uppdelning 
Em-c.021:k etc). 

Allmänna arb  → Em. 

Em Undervisningsväsen: allmänt 
Hit allmänt om undervisningsväsen samt allmänna skolformer under 
högskolestadiet. 

Hit även allmänna arb om uppfostran och undervisning i särsk länder. 

Em.01 Förskolan 

Hit all organiserad undervisning före den egentliga skolan. 

Em.02 Grundskolan 

Hit även motsvarande tidigare former som folkskola, fortsättningsskola, 
arbetsstugor, fackskolor på grundskolenivå m m. 

Hit även motsvarande former i andra länder. 

Em.021 Lågstadiet 

Hit den gamla småskolan. 

Em.022 Mellanstadiet 

Em.023 Högstadiet 

Hit äldre realskolor, högre folkskolor och motsvarande, om de utgjorde 
självständiga enheter. 

Realskolor etc, utgörande del av högre undervisningsanstalt, t ex högre allmänt läroverk  → 
Em.03. 

Em.03 Gymnasieskolan 

Hit även motsvarande tidigare former som läroverk, gymnasium, flickskola och 
fackskolor under universitetsnivå. 

För speciallinjer och specialkurser används tilläggstal .06 jämte ev ämnesbokstav, 
t ex Em-c.06v Undervisningsväsen: Sverige: medicinsk utbildning. 
Dubbelklassificering på Em-c.03. 

Emi Skolpersonal och elever 

Emia Skolpersonal 

Hit t ex skolledning, kanslipersonal, lärare. 

Hit anställnings- och löneförhållanden, lärarlämplighet, lärarens personlighet och 
relationer till skolledning samt skolpersonalens relationer till elever, föräldrar, 
samhälle. 
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Lärarutbildning  → resp avd (tilläggstal .04). 

Emib Elever/studerande 

Hit bl a representation i skolkonferenser, utomparlamentariska elevaktioner (t ex 
skolstrejker), elevdemokrati, elevsammanslutningar, utländska studerande, 
studerandeutbyte, deltidsstuderande. 

Emiba Studerandeekonomi 

Hit t ex stipendier och studielån. 

Emk Organisation och administration 

Hit t ex styrelse, personaladministration, schemaläggning. 

Emkd Förhållande till staten 

Hit t ex frågor om statsbidrag, politiskt inflytande. 

Emke Förhållande till religionen 

Hit t ex sekulariseringen av skolorna. 

Skolor drivna av religiösa samfund  → resp avd (tilläggstal .091). 

Eml Skollokaler och -inventarier 

Skolbyggnader ur teknisk synvinkel  → Ppbdf. Vid tveksamhet föredrages Eml. 

Undervisningsmaterielens utnyttjande  → Eabx. 

Emm Skolsociala åtgärder 

Hit t ex skolhälsovård, skolmåltider samt skolkuratorer, elevassistenter och 
skolpsykologer i skolans organisation. 

Skolans mentalhygien  → Eaae. 

Ep Högskolor 
Hit all undervisning vid universitet och högskolor samt fackskolor på 
högskolenivå. 

Geografisk-historisk indelning enl Em. 

För universitet och högskolor på särsk orter bildas ortsalfabetiska avd under varje 
land, t ex Ep-cz Göteborg. 

De särsk högskolorna inordnas alfabetiskt efter ortnamnet, t ex Ep-cz Göteborg: 
Chalmers tekniska högskola. 

De svenska högskoleregionerna inordnas på samma sätt efter huvudortens namn, 
t ex Ep-cz Göteborg: Göteborgs högskoleregion. 

Inom varje land kan allmänna framställningar av fackutbildning på 
universitetsnivå efter tillägg av .06 uppdelas efter systemet, t ex Ep-fa.06p 
Högskolan: Tyskland: teknisk utbildning. 

Epa Högskoleundervisningens pedagogik 

Epaa Pedagogisk psykologi 

Epaaa Differentieringsproblem 
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Epaac Inlärning 

Epaaca Psykomotoriska och sensoriska processer 

Epaacb Motivation 

Epaad Högskolans socialpsykologi 

Epaae Högskolans mentalhygien 

Epaaf Disciplinfrågor 

Epab Pedagogisk metodik 

Epaba--Epabv Pedagogisk metodik: särskilda ämnen 

Epabx Undervisningsmateriel 

Epaby Särskilda metoder i undervisningen 

Epad Studieteknik 

Epb Forskarutbildning 

Epi Högskolepersonal och studerande 

Epia Högskolepersonal 

Epib Studerande 

Särsk studentkårer och motsvarande klassificeras Epib-cz--Epib-sz, t ex Epib-cz 
Lund: Lunds studentkår. 

Epiba Studerandeekonomi 

Epk Organisation och administration 

Epkd Förhållande till staten 

Epke Förhållande till religionen 

Epl Lokaler och inventarier 

Epm Sociala åtgärder 

Et Ungdomsvårdsskolor 
Hit skolor för socialt och kriminellt belastad ungdom. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Et-c Ungdomsvårdsskolor: Sverige. 

Skyddsuppfostrans pedagogik betecknas Eta. 

Särsk ungdomsvårdsskolor  → Et-cz--Et-sz. 

Särsk ungdomshem → Ohfb-c. 
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Eu Elever med särskilda behov 
Hit litteratur ang undervisning av fysiskt och psykiskt handikappade samt 
specialundervisning inom den vanliga skolan och högskolan. 

Eua--Eug kan uppdelas i tillämpliga delar enl Ea, t ex Euaa Blindundervisningens 
pedagogik, Euaabpu.02 Dataundervisningens metodik för synskadade på 
grundskolenivå, Eucabih Slöjdundervisningen för psykiskt handikappade. 

Särsk skolor  → Eu-cz--Eu-sz. 
Arb ang handikappade i allmänhet  → Ohfh. 

Stödtecken  → resp avd (tilläggsbeteckning /S).71 

Eua Synskadade 

Euat Blindskrift 

Litteratur på blindskrift  → resp avd (tilläggsbeteckning /P). 

Talböcker  → resp avd (tilläggsbeteckning /T). 

Eub Hörselskadade 

Teckenspråk → Få 

Undervisning i teckenspråk → Eabfå 

Euc Psykiskt handikappade 

Eud Talsvårigheter 

Hit logopedi. 

Foniatri  → Vjj. För närmare anvisningar ang logopedi och foniatri jfr anm under Vjj. 

Eue Läs- och skrivsvårigheter 

Hit bl a arb om ordblindhet. 

Euf Rörelsehindrade 

Eug Flerhandikappade 

Ev Folkbildning 
Hit även folkbildningsorganisationernas kulturförmedlande verksamhet. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Ev-c Folkbildning: Sverige. 

Folkbildningens historia betecknas Ev:k, t ex Ev-c:k Folkbildning: Sverige: 
historia. 

Särsk folkbildningsorganisationer betecknas Ev:bf, t ex Ev-c:bf Arbetarnas 
bildningsförbund. Folkbildningsverksamhet på särsk orter betecknas Ev-cz--
Ev-sz, t ex Ev-cz Västerås. Nationsomfattande organisationers lokalavdelningar 
betecknas Ev-cz--Ev-sz, t ex Ev-cz Västerås: Arbetarnas bildningsförbund. 

Eve Studiecirkelverksamhet 

Studiecirkelpedagogik betecknas Evea. 

Evf Föreläsningsverksamhet 

                                                 
71 SBKKSB 2009-05-11 
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Evk Läsning och självstudier 

Hit läsning i bildningssyfte. 

Hit även allmänbildning. 

Studieteknik  → Ead, Epad. 

Ex Yrkesval 
Hit även yrkeshandledningar, gällande ett speciellt yrke. 

Kan uppdelas enl systemets avd och underavd, t ex Exp Tekniska yrken, Expd 
Gruvyrken. 

Hit även litteratur om linje- och grenval i skola och arbetsmarknad samt råd för 
platsansökan.  
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F Språkvetenskap 

Strecktillägg: 

Används på huvudsignaturen F. Se F-a--F-s i huvudtabellen. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  →  resp 
underavd av F (tilläggsbeteckning :bf). 

:d teori, filosofi 
Används endast på huvudsignaturen F restriktivt. 
Språkvetenskaplig teori inom särsk områden  →  resp avd, t ex grammatikens teori  
→  F.01. 
Språkligt orienterad filosofi  →  Dcc. 

:dd metodlära 
Används endast på huvudsignaturen F. 
Databehandling  →  F:pu. 

:do språkpsykologi 
Används endast på huvudsignaturen F. 

:dofa barnspråk 
Används endast på huvudsignaturen F. 

:k språkvetenskapens historia 
Används på avd F med underavdelningar. Kan uppdelas geografiskt och 
kronologiskt t ex F:kc.46 Språkvetenskap: historia: Sverige: 1800-talet, 
F.063:k Retorikens historia, Ff:k Germanistikens historia. 
Språkhistoria  →  F (tilläggstal .00). 

:oa språksociologi 
Används på avd F med underavdelningar. 

:oi statistik 
Kan användas på varje underavd av F för att beteckna språkstatistik. 

:pu databehandling 
Används endast på huvudsignaturen F. 
Maskinöversättning dock  →  F (tilläggstal .065). 

:t matematisk lingvistik 
Används endast på huvudsignaturen F. 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

Forsknings- och specialbibliotek kan använda z-tillägg på varje underavd av F för 
att beteckna enskilda författares språk samt konkordanser till enskilda författares 
verk, t ex Fez Shakespeare, William. 

zf-tillägg: 

Forsknings- och specialbibliotek som så önskar kan lägga zf-tillägg till varje 
underavd av F för att beteckna anonyma verks språk, t ex Ffbzf Gudrun. 
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Parentestillägg: 

(s) används ej på F med underavd.72 

Särskilda tilläggsbeteckningar: 

Indelning under varje särsk språk och i tillämpliga delar under varje språkgrupp 
samt allmän språkvetenskap: 

.00 Språkhistoria 
Språkvetenskapens historia  →  F:k, Ff:k etc. 

.01 Grammatik 
Hit historisk grammatik, generativ grammatik. 

.011 Fonetik 
Hit historisk fonetik, teoretisk fonetik, fonologi. 

.012 Formlära (morfologi) 
Hit historisk formlära. 

.013 Syntax 

.02 Ordförråd, lexikologi 

.021 Etymologi 

.022 Ordbildning 
Hit suffix, prefix, ordsammansättningar etc. 

.023 Semantik (betydelselära) 

.024 Språkpragmatik 
Hit arb om talakten. 

.025 Fraseologi, idiomatik 

.026 Synonymik 
Hit homonymer. 

.03 Namnforskning (onomastik) 
Hit egennamn, ej artnamn såsom växtnamn, fågelnamn osv. 
Artnamn behandlade ur en språkvetenskaplig synvinkel → .02. 
 .03 med underavd kan vid behov delas upp ytterligare med geografiskt 
tillägg enligt N, t ex samiska ortnamn i Tornedalen Fue.032cchz 
Tornedalen. 
Tilläggsbeteckning för särskild ort (z-tillägg) efter geografiskt tillägg 
enligt N rekommenderas endast för svenska orter. 

.031 Personnamn 

.032 Ortnamn 

.04 Dialektologi 
Hit även språkgeografi.  
Hit endast nyspråkens (dvs. från ca 1600-) folkmål.  

 .04 med underavd kan vid behov delas upp ytterligare med geografiskt 
tillägg enligt N, t ex arabisk slang i Frankrike Fsg.042j. 

 Tilläggsbeteckning för särskild ort (z-tillägg) efter geografiskt tillägg 
enligt N rekommenderas endast för svenska orter. 

.042 Slang och talspråk 

.043 Yrkesspråk 

.045 Blandspråk (pidgin- och kreolspråk) 

.047 Flerspråkighet73 
Hit individuell flerspråkighet och samhällelig flerspråkighet i allmänhet. 

                                                 
72 SBKKSB 2012-02-23 
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Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
 

e-SAB 2015:1  94 

Hit arb om andraspråk ur lingvistisk synpunkt, t ex Fe.047 Engelska som 
andraspråk.74 
Svenska som andraspråk → Fct.75 
Arb om samhällelig tvåspråkighet/flerspråkighet som kan föras till visst område eller 
land→ F-a.047--F-s.047. 

.05 Metrik och prosodi 

.06 Stilistik och textlingvistik 

.061 Stilistik 

.062 Språkriktighet 

.063 Retorik 
Hit även muntlig framställning. 

.064 Textlingvistik 

.065 Översättning 
Hit även maskinöversättning. 

.07 Ortografi, interpunktion och förkortningar 
Hit akronymer. 

.074 Transkribering och translitterering 

.08 Epigrafik och papyrologi 
För texter används (u). Vid tveksamhet mellan F.08(u) och en H-
avdelning föredrages alltid F.08(u).  

.081 Epigrafik 

.082 Papyrologi 

Ordböcker: 

Ordböcker från ett språk till ett annat klassificeras på båda språken och ställs upp 
på språket ur den numeriskt högsta gruppen enl nedan. Ex: Ett tysk-tjeckiskt 
lexikon ställs upp under Fmd(x). Om de två språken återfinns i samma grupp 
väljs det språk som nämns först i det katalogiserade objektet. Ex: En ordbok med 
titeln Engelskt-tyskt lexikon ställs upp under Fe(x). 

Specialordböcker klassificeras på resp fack och språk. 

Ordböcker på fler än 3 språk förs till F(x). 

Språkgrupper: 

I: svenska 

II: danska, norska, engelska, tyska, franska 

III: övriga språk 

Ytterligare uppdelning: 

De flesta moderna språk kan vid behov uppdelas historiskt i analogi med Fe, t ex 
Fnbaa Forniriska, Fnbab Medeliriska. 

Lånord:  

Lånord förs till .02 i första hand på mottagande språk, i andra hand på givande 
språk. 
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F Språkvetenskap 
Hit allmän och jämförande språkvetenskap samt allmänt om språkvetenskap. 

F-a--F-s Språk: särskilda länder 
Hit allmänna arb om språk i särskilda länder, inkl språkplanering, språkpolitik och 
språklagstiftning. Vid behov dubbelklassificering på i framställningen 
framträdande språk.  

Utpräglat språksociologiska framställningar rörande förhållanden i särskilda länder → F-a:oa-
-F-s:oa. 

Arb om samhällelig tvåspråkighet/flerspråkighet som kan föras till visst område eller land→ 
F-a.047--F-s.047. 

Individuell tvåspråkighet/flerspråkighet → F.047. 

Fb--Fr Indoeuropeiska språk 
Allmänna arb  →  Fb. 

Fb Indoeuropeiska språk: allmänt 
Hit även indogermanska språk och det indo-europeiska urspråket. 

Fbg--Fg Germanska språk 

Allmänna arb  →  Fbg. 

Fbg Germanska språk: allmänt 

Fbh Urgermanska 

Fbk Gotiska 

Hit även övriga östgermanska språk. 

Fbn--Fd Nordiska språk 

Allmänna arb  →  Fbn. 

Fbn Nordiska språk: allmänt 

Fbr Runologi 

Fc Svenska 

Fc.03 Svenska: namnforskning 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Fc.03cbk Svenska: namnforskning: Bohuslän, 
Fc.03dd Svenska: namnforskning: Finland, Fc.03mca Svenska: namnforskning: 
Estland. 

z-tillägg för ort görs efter den geografiska utbyggnaden, t ex Fc.032cafz Nås. 

Fc.04 Svenska: dialektologi 

Hit allt om svenska folkmål: formlära, fonetik, syntax etc. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Fc.04cba Svenska: dialektologi: Skåne, Fc.04dd 
Svenska: dialektologi: Finland, Fc.04mca Svenska: dialektologi: Estland. 
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z-tillägg för ort görs efter den geografiska utbyggnaden, t ex Fc.04ccbz Forsa. 

Fc.04ca och Fc.04cb betecknar alltid endast sveamål och götamål. 

Fca Fornsvenska 

Hit tiden fram till ca 1520. 

Fct Svenska som andraspråk 

Hit även svenska för utlänningar. 

Arb riktade till särsk språkgrupper kan klassificeras genom = och språktillägg, t ex 
Fct=ub Svenska för utlänningar på finska. 

Fd Övriga nordiska språk 

Fda Danska 

Fdaa Forndanska 

Hit tiden fram till ca 1500. 

Fdb Norska 

Fornnorska  →  Fdca. 

Fdbn Nynorsk (landsmålet) 

Norska folkmål  →  Fdb.04. 

Fdc Isländska 

Fdca Fornisländska 

Hit tiden fram till ca 1550. 

Hit även fornnorska. 

Fdcb Nyisländska 

Hit tiden efter ca 1550. 

Fdcf Färöiska 

Fe Engelska 
Irländsk engelska betecknas Fe.04et. 

Skotsk engelska betecknas Fe.04es. 

Fea Fornengelska (anglosaxiska) 

Hit tiden fram till ca 1100. 

Feb Medelengelska 

Hit tiden ca 1100 - 1500. 

Feo Asiatisk engelska 

Fep Afrikansk engelska 
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Feq Amerikansk engelska 

Fer Australisk engelska 

Ff Tyska 
Hit företrädesvis högtyska. 

Hit även arb som behandlar både högtyska och lågtyska. 

Schweizertyska betecknas Ff.04h. 

Luxemburgiska betecknas Ff.04gc. 

Ffa Fornhögtyska 

Hit tiden fram till ca 1100. 

Hit även arb ang såväl fornhögtyska som fornlågtyska. 

Ffb Medelhögtyska 

Hit tiden ca 1100 - 1500. 

Hit även arb ang såväl medelhögtyska som medellågtyska. 

Ffl Lågtyska 

Ffla Fornlågtyska (fornsaxiska) 

Hit tiden fram till ca 1100. 

Fflb Medellågtyska 

Hit tiden ca 1100 - 1500. 

Ffo Jiddisch 

Fg Nederländska 
Hit holländska och flamländska. 

Fga Fornnederländska (fornlågfrankiska) 

Hit tiden fram till ca 1100. 

Fgb Medelnederländska 

Hit tiden ca 1100 - 1500. 

Fgp Afrikaans 

Fgt Frisiska 

Fgta Fornfrisiska 

Hit tiden fram till ca 1550. 

Fh--Fl Romanska språk 
Allmänna arb  →  Fh. 

Fh Romanska språk: allmänt 
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Fha Rätoromanska 

Hit ladino, rumantsch, friuliska. 

Ladino (spanjolska)  →  Fks. 

Fhb Rumänska 

Fhc Dalmatiska 

Fi Italienska 

Fia Fornitalienska 

Hit tiden fram till ca 1300. 

Fit Sardiska 

Fj Franska 

Fja Fornfranska 

Hit tiden fram till 1327. 

Fjb Medelfranska 

Hit tiden 1328 - 1600. 

Fjp Afrikansk franska 

Fjq Amerikansk franska 

Fjt Provensalska 

Hit occitanska. 

Fk Spanska 

Fka Fornspanska 

Hit tiden fram till ca 1100. 

Fkb Medelspanska 

Hit tiden ca 1100 - 1600. 

Fkp Afrikansk spanska 

Fkq Amerikansk spanska 

Fks Ladino (spanjolska) 

Ladino (rätoromanskt språk)  →  Fha. 

Fku Katalanska 
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Fl Portugisiska 

Fla Fornportugisiska 

Hit tiden fram till ca 1100. 

Flb Medelportugisiska 

Hit tiden ca 1100 - 1600. 

Flp Afrikansk portugisiska 

Flq Brasiliansk portugisiska 

Flt Galiciska 

Fm Slaviska och baltiska språk 
Hit även allmänt om slaviska  språk. 

Allmänt om baltiska språk  →  Fmk. 

Fma--Fmb  Östslaviska språk 

Allmänna arb  →  Fm. 

Fma Ryska 

Fmaa Fornryska 

Hit tiden fram till ca 1700. 

Fmb Ukrainska 

Fmbt Vitryska 

Fmbu Karpatorusinska 

Karpatorusinska = rutenska. 

Talas i synnerhet i delar av Slovakien och västra Ukraina. 

Hit även lemkiska. 

Fmc--Fme Västslaviska språk 

Allmänna arb  →  Fm. 

Fmc Polska 

Fmca Fornpolska 

Hit tiden fram till ca 1500. 

Fmct Kasjubiska 

Fmcu Polabiska 

Fmd Tjeckiska 

Fmda Forntjeckiska 
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Hit tiden fram till ca 1400. 

Fme Slovakiska 

Fmet Sorbiska (vendiska) 

Fmeu Rusinska 

Talas i delar av Vojvodina och Slavonien. 

Karpatorusinska → Fmbu. 

Fmf--Fmj Sydslaviska språk 

Allmänna arb  →  Fm. 

Fmf Serbiska, kroatiska och bosniska 

Hit serbokroatiska. 

Fmfs Serbiska 

Hit endast arb om det serbiska standardspråk, som utvecklats efter det tidigare 
Jugoslaviens delning. 

Fmft  Kroatiska 

Hit endast arb om det kroatiska standardspråk, som utvecklats efter det tidigare 
Jugoslaviens delning. 

Fmfu Bosniska 

Hit endast arb om det bosniska standardspråk, som utvecklats efter det tidigare 
Jugoslaviens delning. 

Fmg Slovenska 

Fmh Bulgariska 

Fmi Fornkyrkslaviska 

Fornkyrkslaviska = fornbulgariska. 
Hit även arb om senare kyrkslaviska inslag i övriga slaviska språk med 
dubbelklassificering på resp språk. 

Fmj Makedonska 

Hit slavisk makedonska. 

Fmk Baltiska språk 

Fmka Litauiska 

Fmkb Lettiska 

Fmkc Fornpreussiska 

Fmkd Jatvingiska 
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Fn Keltiska språk 

Fna Kontinentalkeltiska 

Hit galliska, galatiska och keltoiberiska. 

Fnb Gaeliska 

Fnba Iriska 

Fnbb Skotsk-gaeliska 

Fnbc Manx 

Fnc Britanniska 

Fnca Kymriska 

Kymriska = walesiska. 

Fncb Korniska 

Fncc Bretonska 

Fo Grekiska och latin 

Foa--Fob Grekiska 

Allmänna arb  →  Foa. 

Foa Grekiska 

Foam Bysantinsk grekiska 

Fob Nygrekiska 

Foc Latin 

Focm Medeltidslatin 

Focn Humanist- och nylatin 

Fod Fornitaliska språk 

Hit samtliga indoeuropeiska språk i det forntida Italien, med undantag av latin, 
galliska och messapiska.  

Galliska →  Fna. 

Latin  → Foc. 

Messapiska →  Fre.  

Etruskiska → Fxae. 

Fp--Fq Indoiranska språk 
Allmänna arb  →  Fp. 
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Fp Indoariska språk 
Hit även allmänt om indoiranska språk (Fp, Fq). 

Fpa Sanskrit 

Fpaa Vedisk sanskrit 

Fpab Episk sanskrit 

Fpac Klassisk sanskrit 

Fpb Medelindiska språk 

Fpba Pali 

Fpbb Prakrit 

Fpd--Fpr Nyindiska språk 

Allmänna arb  →  Fpd. 

Fpd Nyindiska språk 

Dravidiska (sydindiska) språk  →  Fxo. 

Fpda Hindi 

Hit arb om stats- och standardspråket hindi. 

Allmänt om hindispråk  →  Fpd. 

Särsk hindispråk   →  resp underavd av Fpd, t ex avadhi Fpdö.76 

Fpdb Urdu 

Fpdc Bengali 

Fpdd Marathi 

Fpddk Konkani 

Konkani = goanska. 

Fpde Gujarati 

Fpdf Panjabi 

Fpdg Kashmiri 

Fpdh Oriya 

Fpdi Assamesiska 

Fpdj Nepali 

Fpdk Singalesiska 

                                                 
76 SBKKSB 2009-02-23 
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Fpdl Rajasthani 

Fpdm Sindhi 

Fpdn Lahnda 

Fpdo Bihari 

Fpdö Övriga nyindiska språk77 

Fpr Romani 

Romani = zigenska. 

Fq Iranska språk 
Allmänt om indoiranska språk  →  Fp. 

Fqa Forniranska språk 

Hit fornpersiska och avestiska. 

Fqb Medeliranska språk 

Hit pahlavi (pehlevi, medelpersiska), sogdiska, sakiska (khotanesiska, khotan-
sakiska), parthiska. 

Fqc Nyiranska språk 

Fqca Nypersiska (farsi) 

Fqcb Tadzjikiska 

Fqcc Kurdiska 

Fqcca Kurmandji 

Fqccb Sorani 

Fqccc Zaza (dimli) 

Fqcd Pashto (afghanska) 

Fqce Dari 

Fqcf Ossetiska 

Fqcg Baluchi 

Fqch Yaghnobi 

Fqcö Övriga nyiranska språk78 

                                                 
77 SBKKSB 2007-12-05 
78 SBKKSB 2007-12-05 
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Fr Övriga indoeuropeiska språk 

Fra Tokhariska 

Hit tokhariska A. 

Hit tokhariska B. 

Frb Armeniska 

Frc Anatoliska språk 

Hit hettitiska, kariska, luviska, lydiska, lykiska, palaiska. 

Frd Trakiska och frygiska språk 

Hit även dakiska. 

Fre Illyriska 

Hit messapiska. 

Frf Albanska 

Fs--Ft Afroasiatiska språk 
Allmänna arb  →  Fs. 

Fs Semitiska språk 

Fsa Akkadiska 

Akkadiska = assyrisk-babylonska. 

Hit även allmänt om östsemitiska språk. 

Sumeriska  →  Fxaa. 

Fsc--Fsi Västsemitiska språk 

Allmänna arb  →  Fs. 

Fsc--Fse Nordvästsemitiska språk 

Allmänna arb  →  Fs. 

Fsc Kanaaneiska 

Hit även feniciska och puniska. 

Moabitiska  →  Fsd. 

Fsca Ugaritiska 

Fsd Hebreiska 

Hit biblisk och modern hebreiska, moabitiska. 

Jiddisch  →  Ffo. 

Fse Arameiska 

Hit även nabateiska, palmyrenska, harrani, biblisk arameiska, språket i Talmud, 
mandeiska, samaritanska. 
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Fses Syriska (syriak) 

Fsesm Nysyriska språk 

Fsesmt Moderna västsyriska språk 

Hit turabdinska. 

Fsesmu Moderna östsyriska språk 

Hit bl a urmiska (även kallad ”assyriska”). 

Fsg--Fsi Sydvästsemitiska språk 

Allmänna arb  →  Fs. 

Fsg Arabiska 

Hit klassisk arabiska och modern standardarabiska. 

Moderna arabiska dialekter uppdelas enl N, t ex Fsg.04pba  Arabiska: 
dialektologi: Egypten. 

Fsgm Maltesiska 

Fsh Sydarabiska 

Hit bl a soqotri, mehri. 

Fsi Etiopiska språk 
79 

Fsia Ge’ez (fornetiopiska) 

Fsic Tigrinska80 

Fsid Tigré 

Fsie Amhariska 

Fsiö Övriga etiopiska språk81 

Hit bl a harari, gurage. 

Ft Övriga afroasiatiska språk 
Hit omotiska språk. 

Allmänt om afroasiatiska språk  →  Fs. 

Fta Egyptiska 

Ftaa Fornegyptiska 

Ftab Koptiska 

                                                 
79 SBKKSB 2007-12-05 
80 SBKKSB 2013-12-05 
81 SBKKSB 2007-12-05 
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Ftb Libysk-berbiska språk 

Hit tuaregiska (tamashek), kabyliska. 

Ftc Kushitiska språk 

Ftca Somaliska 

Ftcb Oromo 

Ftd Tchadspråk 

Ftda Hausa 

Fu Finsk-ugriska och altaiska språk 
Hit allmänt om uralaltaiska språk (= finsk-ugriska, samojediska och altaiska) samt 
uraliska språk (= finsk-ugriska och samojediska). 

Fua--Fun Uraliska språk 

Allmänna arb  →  Fu. 

Fua--Ful Finsk-ugriska språk 

Allmänna arb  →  Fua. 

Fua Finsk-ugriska språk: allmänt 

Hit allmänt om den finska språkstammen. 

Allmänt om den ugriska språkstammen  →  Fuk. 

Fub--Fud Östersjöfinska språk 

Allmänna arb  →  Fua. 

Fub Finska 

(Fub.04c Tornedalsfinska → Fubt) 

Fubt Tornedalsfinska (meänkieli)82 

(Tidigare Fub.04c) 

Fuc Estniska 

Fud Övriga östersjöfinska språk 

Hit karelska, olonetsiska, lydiska, vepsiska, votiska, ingriska och liviska. 

Fue Samiska språk 

Fuea Nordsamiska 

Hit även andra centralsamiska språk. 

Fueal Lulesamiska 

Fueb Sydsamiska 
                                                 
82 SBKKSB 2008-03-03 



Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
 

e-SAB 2015:1  107 

Fuec Östsamiska 

Fuf Volgafinska språk 

Hit mordvinska (erza och moksja) och mari (tjeremissiska). 

Fug Permiska språk 

Hit udmurtiska (votjakiska) och komi (syrjänska). 

Fuk--Ful Ugriska språk 

Allmänna arb  →  Fuk. 

Fuk Ungerska 

Hit även allmänt om den ugriska språkstammen. 

Ful Övriga ugriska språk 

Hit mansiska (mansi, voguliska) och chantiska (ostjakiska) ( = obugriska språk). 

Fun Samojediska språk 

Hit nentsiska (jurakiska), nganasaniska (tavgyiska), entsiska (jenisej-samojediska), 
selkupiska (ostjak-samojediska), kamassiska. 

Fus--Fuv Altaiska språk 

Allmänna arb  →  Fus. 

Fus Altaiska språk: allmänt 

Fut Turkspråk 

Futa Azerbajdzjanska 

Futb Basjkiriska 

Futj Jakutiska 

Futk Kazakiska 

Futl Kirgiziska 

Futm Turkmeniska 

Futn Tatariska 

Futo Tjuvasjiska 

Futt Turkiska 

Futu Uiguriska 

Futv Uzbekiska 

Fuu Mongolspråk 

Hit mongoliska, mongour, burjatiska och oiratiska-kalmuckiska. 
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Fuv Manchu-tungusspråk 

Hit even (lamutiska), nanaiska, evenki. 

Fuva Manchu 

Fv Sinotibetanska språk, taispråk, austroasiatiska språk och 
hmong-mienspråk83 
84 

Fva Kinesiska 

Kantonesiska betecknas Fva.04. 

Fvb Taispråk 

Hit även kadaispråk (tai-kadaispråk). 

Fvba Thai (thailändska) 

Fvbb Lao (laotiska) 

Fvc Tibetoburmanska språk 

Fvca Burmesiska 

Fvcb Tibetanska 

Fvd--Fvf Austroasiatiska språk 

Allmänna arb  →  Fvd. 

Fvd Austroasiatiska språk: allmänt 

Fvda Mon-khmerspråk 

Fvdaa Khmer (kambodjanska) 

Fve Viet-muongspråk 

Fvea Vietnamesiska 

Fvf Mundaspråk 

Fvg Hmong-mienspråk85 
86 

Fx Övriga språk 

Fxa Isolerade fornspråk 

                                                 
83 SBKKSB 2009-02-23 
84 SBKKSB 2007-12-05 
85 SBKKSB 2009-02-23 
86 SBKKSB 2009-02-23 
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Hit endast språk som ej kan föras till Fo--Ft. 

Hit elamitiska etc. 

Hettitiska, lykiska, lydiska  →  Frc. 

Fxaa Sumeriska 

Fxae Etruskiska 

Fxf Baskiska 

Fxh Kaukasiska språk 

Fxha Georgiska 

Fxi Paleoasiatiska språk 

Hit paleosibiriska språk. 

Hit tjuktjiska, nymylan (korjakiska), itelmenska (kamtjadaliska), jukagiriska, nivch 
(giljakiska) samt jenisejspråken. 

Ainu  →  Fxm. 

Fxj Japanska 

Fxk Koreanska 

Fxm Ainu 

Fxo Dravidiska språk 

Dravidiska språk = sydindiska språk. 

Fxoa Tamil 

Fxob Telugu 

Fxoc Kannada (kanaresiska) 

Fxod Malayalam 

Fxp Afrikanska språk 

Afroasiatiska språk →  Fs--Ft. 

Malagassiska  →  Fxrbe. 

Afrikaans  →  Fgp. 

Fxpa Khoisanspråk 

Fxpaa Khoispråk 

Fxpab Sanspråk 

Fxpb--Fxpc Niger-Kongospråk 

Allmänna arb  →  Fxpb. 
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Fxpb Niger-Kongospråk: allmänt 
87 

Bantuspråk  →  Fxpc. 

Fxpba Igbo (ibo) 

Fxpbb Yoruba 

Fxpbc Wolof 

Fxpbd Fulani 

Fxpbe Efik 

Fxpbf Edo 

Fxpbg Mandespråk88 

(Malinke  →  Fxpbga)89 

Fxpbga Malinke (maninka)90 

(Tidigare Fxpbg) 

Fxpbgb Mandinka91 

Fxpbgc Bambara92 

Fxpbh Kwaspråk93 

Fxpbha Adangme94 

Fxpbhb Ewe95 

Fxpbi Volta-Komoespråk96 

Fxpbia Akan97 

Hit twi och fanti. 

Fxpbö Övriga Niger-Kongospråk98 

Hit t ex gurspråk (voltaspråk) samt Benue-Kongospråk utom bantuspråk.99 

Bantuspråk  →  Fxpc.100 

                                                 
87 SBKKSB 2007-12-05 
88 SBKKSB 2010-09-15 
89 SBKKSB 2010-09-15 
90 SBKKSB 2010-09-15 
91 SBKKSB 2010-09-15 
92 SBKKSB 2010-09-15 
93 SBKKSB 2010-09-15 
94 SBKKSB 2010-09-15 
95 SBKKSB 2010-09-15 
96 SBKKSB 2010-09-15 
97 SBKKSB 2010-09-15 ; SBKKSB 2010-11-17 (korr.) 
98 SBKKSB 2007-12-05 
99 SBKKSB 2008-12-01 
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Fxpc Bantuspråk 

Allmänt om Niger-Kongospråk  →  Fxpb. 

Fxpca Swahili 

Fxpcb Zulu 

Fxpcc Xhosa 

Fxpcd Tswana-sotho 

Fxpcf Shona 

Fxpcg Kikongo 

Fxpch Lingala 

Fxpci Rwanda-rundi 

Fxpcia Rwanda (kinyarwanda)101 

Fxpcib Rundi (kirundi)102 

Fxpcj Herero 

Fxpck Kikuyu 

Fxpcl Luganda 

Fxpcm Chewa 

Fxpcn Ndebele (Zimbabwe) 

Ndebele (Transvaal)  →  Fxpc. 

Fxpd Nilo-sahariska språk 

Hit nubiska och nilotiska språk. 

Fxpda Acholi 

Fxpdb Turkana 

Fxpq Afrikanska språk i Amerika 

Fxq Amerikanska språk 

Amerikansk engelska  →  Feq. 

Afrikanska språk i Amerika  →  Fxpq. 

Fxqa Eskimåisk-aleutiska språk 

                                                                                                                                               
100 SBKKSB 2008-12-01 
101 SBKKSB 2010-09-15 
102 SBKKSB 2010-09-15 
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Fxqaa Grönländska 

Fxqb Nord- och centralamerikanska indianspråk 

Fxqbm Mayaspråk 

Hit quiché. 

Fxqbn Nahuatl 

Nahuatl = aztekiska. 

Fxqc Sydamerikanska indianspråk 

Hit även språken på Antillerna (karibiska). 

Fxqcg Guaraní103 

Fxqcq Quechua 

Hit aymara. 

Fxr Papuaspråk, austronesiska och australiska språk 

Hit allmänt om austronesiska, östaustronesiska och oceaniska språk.  

Västaustronesiska språk → Fxrb. 

Fxra Papuaspråk 

Fxrb--Fxre Austronesiska språk 

Allmänna arb → Fxr.  

Allmänt om östaustronesiska och oceaniska språk → Fxr.  

Allmänt om västaustronesiska språk → Fxrb. 

Fxrb Västaustronesiska språk 
104 

Fxrba Javanesiska 

Fxrbb Indonesiska (Bahasa Indonesia) 

Fxrbc Malajiska (Bahasa Malaysia) 

Fxrbd Tagalog (pilipino) 

Fxrbe Malagassiska 

Fxrbf Cebuano 

Fxrbö Övriga västaustronesiska språk105 

Hit även austronesiska språk i Indonesien, på Taiwan och Nya Guinea som inte 
tillhör den västaustronesiska gruppen. 

                                                 
103 SBKKSB 2012-09-14 
104 SBKKSB 2007-12-05 
105 SBKKSB 2007-12-05 
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Fxrd Polynesiska språk 

Hit samoanska, tahitiska, maori. 

Fxrda Hawaiiska 

Fxre Melanesiska och mikronesiska språk 

Västaustronesiska språk i Mikronesien → Fxrb. 

Fxrf Australiska språk 

Fxrg Tasmaniska språk 

Fxs Burushaski 

Fxt Andamanska 

Fy Konstgjorda språk 

Fya Interlingua 

Fye Esperanto 

Fyi Ido 

Fym Mondial 

Fyö Övriga konstgjorda språk 

Få Teckenspråk 
Uppdelas vidare enl avd F efter språk, t ex Fåc Svenskt teckenspråk. 

Stödtecken  → resp avd (tilläggsbeteckning /S).106 
107 

 

                                                 
106 SBKKSB 2009-05-11 
107 SBKKSB 2009-05-11 
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G Litteraturvetenskap 

Strecktillägg: 

Används ej på avd G. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  → resp 
underavd av G (tilläggsbeteckning :bf). 

:d litteraturteori 
Kan vid behov uppdelas i: 

:dd metodlära 
Används endast på huvudsignaturen G. 

:df litteraturestetik 
Används endast på huvudsignaturen G. 
Handledningar i att skriva romaner förs av forsknings- och 
specialbibliotek till F.06 resp G:df. 

:dg litteraturkritik 
Används endast på huvudsignaturen G. 
Hit endast litteraturkritikens teori. 
Arb om litteraturkritik → resp avd av G (tilläggstal 04).108 
Arb innehållande litteraturkritik → resp avd av G. 109 

:do litteraturpsykologi 
Används endast på huvudsignaturen G. 

:k litteraturvetenskapens historia 
Används endast på huvudsignaturen G. Kan uppdelas geografiskt och 
kronologiskt, t ex G:kc.46 Litteraturvetenskap: historia: Sverige: 1800-
talet. 

:oa litteratursociologi 
Används endast på huvudsignaturen G. 

Tidstillägg: 

Används på G med underavd. Tidstillägg har för vissa litteraturers historia utförts 
i schemat. Övriga indelas enl avd G. 

För särsk användning av tidstillägg se :k. 

z-tillägg: 

Används för Gcz och Gz för särsk svenska resp utländska författare. 

Forsknings- och specialbibliotek som så önskar kan lägga z till varje underavd av 
G för att bilda monografigrupper för särsk författare. z-tillägg kan användas efter 
ytterligare språklig uppdelning enligt F där signa inte förts ut under G. Undantag 
från denna regel redovisas under resp avd. 

För särsk användning av z-tillägg se G.096z nedan. 

                                                 
108 SBKKSB 2010-09-15 
109 SBKKSB 2010-09-15 



Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
 

e-SAB 2015:1  115 

zf-tillägg: 

Forsknings- och specialbibliotek som så önskar kan lägga zf-tillägg till varje 
underavd av G, som enligt anvisningarna kan ha z-tillägg, för att bilda 
monografigrupper för särsk anonyma verk, t ex Gfzf Gudrun. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på G med underavd.110 

Särskilda tilläggsbeteckningar: 

G--Gy uppdelas i tillämpliga delar: 

.01 Romaner och noveller 

.02 Dramatik 

.03 Poesi 

.04 Essäer och litteraturkritik 
Hit arb om essäer och litteraturkritik. 111 
Litteraturkritikens teori  → G:dg. 
Arb innehållande litteraturkritik → resp avd av G. 112 

.05 Tecknade serier 

.06 Brev 

.07 Folkdiktning 

.08 Dialektlitteratur 

.09 Övrigt (endast rubrik; används ej vid klassificering) 

.092 Barn- och ungdomslitteratur 
Vid tveksamhet mellan flera avd föredrages alltid .092, ev med 
dubbelklassificering på annan tillämplig avd, t ex science fiction för barn 
G.092 och dubbelklassificering på G.0978. 

.093 Populärlitteratur113 

.096 Motiv 

.096z Särskilda motiv 
Jfr .0972 och .0975. 
(Används endast på huvudsignaturen G. Se nedan.) 

.097 Innehållsliga genrer 
Hit även innehållsliga genrer för vilka särsk underavd saknas. 
Vid tveksamhet mellan .097 och .01--.04 föredrages alltid .097. 

.0971 Satir och humor 

.0972 Kvinnolitteratur 
Hit även kvinnan som litterärt motiv. 

.0974 Religiös litteratur 

.0975 Arbetarlitteratur 
Hit även arbetaren som litterärt motiv. 

.0977 Kriminallitteratur, skräck, thrillers 

.0978 Science fiction, utopi och fantastisk litteratur 

.0979 Erotisk litteratur 
Hit pornografisk litteratur. 

                                                 
110 SBKKSB 2012-02-23 
111 SBKKSB 2010-09-15 
112 SBKKSB 2010-09-15 
113 SBKKSB 2008-03-03 
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Ytterligare språklig uppdelning: 

Ytterligare språklig uppdelning enl F kan vid behov göras överallt där signa inte 
förts ut under G, t ex Glt Galicisk litteraturhistoria, Gvba Thailändsk 
litteraturhistoria. 

Historisk uppdelning av moderna språk i analogi med Fea och Feb görs ej under 
G med undantag för Gdca. Använd i stället tidstillägg. 

Två- eller flerspråkiga länders litteraturhistoria: 

Två- eller flerspråkiga länders litteraturhistoria placeras under den 
litteraturhistoria, som kan anses mest omfattande. Schweiz’, Belgiens och Kanadas 
litteraturhistoria placeras under resp schweizertysk, belgisk-fransk och anglo-
kanadensisk litteraturhistoria. Under Gub Finsk litteraturhistoria samlas arb som 
behandlar såväl den finskspråkiga som den svenskspråkiga litteraturen. 

Litterär period och särskild genre: 

Arb som behandlar både en litterär period och en särsk genre, klassificeras på 
särsk genre med dubbelklassificering på tidsperioden, t ex Gc.01 och Gc.5 för ett 
arb om den svenska 1900-talsromanen. Särsk tilläggsbeteckning föredrages alltid 
före tidstillägg i sådana fall. 

Skönlitterära författare: 

En författare, som huvudsakligen hör till litteraturhistorien, kan placeras under 
andra avd, t ex i egenskap av filosof under Dbz eller i egenskap av konstnär under 
Ibz. I samtliga fall görs dubbelklassificering på tillämplig avd under G. 

G Litteraturvetenskap 

G.096z Skönlitteratur med särskilda motiv 

Indelas ej efter språk. 

Ex: G.096z Faust, G.096z Barn, G.096z Göteborg. Dubbelklassificering på 
vederbörande period av resp litteraturhistoria.114 

G.2 Forntiden 

Hit endast framställningar, som omfattar såväl den fornorientaliska som den 
klassiska litteraturens historia. 

Den klassiska litteraturens historia  → Go. 

Den semitiska litteraturens historia  → Gs. 

G.3 Medeltiden 

Den latinska medeltidslitteraturens historia, såväl allmän som särsk länders  → Gocm. 

G.4 1500 -   

Hit Nya tiden. 

G.41 1500-talet 

Hit renässansen. 

                                                 
114 SBKKSB 2008-05-19 
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G.42 1600-talet 

Hit klassicismen. 

G.43 1700 - 1750 

Hit upplysningen. 

Hit även arb som behandlar 1700-talet i dess helhet. 

G.45 1750 - 1830 

Hit förromantiken och romantiken. 

G.46 1800-talet 

G.5 1900-talet 

G.55 1945 - 

G.58 1980 - 

G.59 1990 - 

G.6 2000 - 

Gbg--Gg Germansk  litteraturhistoria 
Allmänna arb  → Gbg. 

Gbg Germansk litteraturhistoria: allmän 
Hit allmänna arb eller arb som behandlar fler än 3 germanska litteraturers historia. 

Gbn--Gd Nordisk litteraturhistoria 
Allmänna arb  → Gbn. 

Gbn Nordisk litteraturhistoria: allmän 

Gc Svensk litteraturhistoria 

Gc.3 Fornsvensk litteraturhistoria 

Hit tiden före ca 1520. 

Gc.4 Nya tiden 

Hit den svenska litteraturhistorien från ca 1520 till närvarande tid. 

Gc.41 Reformationstiden 

Hit tiden ca 1520 - 1658. 

Gc.42 Stormaktstiden 

Hit tiden 1658 - 1732. 

Gc.44 Upplysningen 
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Hit tiden 1732 - 1809. 

Arb som helt hänför sig till den gustavianska tiden  → Gc.45. 

Gc.45 Gustavianska tiden 

Hit tiden 1772 - 1809. 

Allmänt om upplysningen  → Gc.44. 

Gc.46 1800-talet 

I första hand används avd Gc.45 och Gc.47--Gc.49, när ett arb kan hänföras till 
någon av dessa litterära perioder. 

Gc.47 Romantiken 

Hit tiden 1809 - 1830. 

Gc.48 Liberalismen och senromantiken 

Hit tiden 1830 - 1879. 

Gc.49 Åttiotal och nittiotal 

Hit tiden 1879 - 1910. 

Gc.5 1900-talet 

Gc.51 Tiotal 

Gc.52 Tjugotal 

Gc.53 Trettiotal 

Gc.55 1945 - 

Hit även fyrtiotalismen i dess helhet. 

Gc.58 1980 - 

Gc.59 1990 - 

Gc.6 2000 - 

Gcd Finlandssvensk litteraturhistoria 

Särsk författare  → Gcz. 

Finsk litteraturhistoria  → Gub.  

Kommentar 
I analogi med den åtskillnad som görs mellan Hc och Hcd 
klassificeras särskilda finlandssvenska författare Gcdz av 
forskningsbiblioteken. 
(KKS-meddelanden  1987:4) 

Gcq Svensk-amerikansk litteraturhistoria 

Särsk författare  → Gcz. 
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Gcz Särskilda svenska författare 

Gd Övrig nordisk litteraturhistoria 
Finsk litteraturhistoria  → Gub. 

Gda Dansk litteraturhistoria 

Gdb Norsk litteraturhistoria 

Fornnorsk och fornisländsk litteraturhistoria  → Gdca. 

Gdbn Nynorsk litteraturhistoria 

Särsk författare → Gz (Gdbz). 

Gdc Isländsk litteraturhistoria 

Gdca Fornisländsk och fornnorsk litteraturhistoria 

Gdcb Nyisländsk litteraturhistoria 

Gdcf Färöisk litteraturhistoria 

Ge Engelsk litteraturhistoria 

Ge.2 Forntiden 

Hit arb som behandlar tiden före ca 1100. 

Ge.3 Medeltiden 

Ge.4 Nya tiden 

Hit den engelska litteraturhistorien från 1500 till närvarande tid. 

Ge.41 1500 - 1603 

Hit Early Tudor och Elizabethan Age. 

Hit även arb om den engelska renässansen. 

Ge.42 1603 - 1660 

Hit Jacobean Age. 

Hit även arb som behandlar 1600-talet i dess helhet. 

Ge.44 1660 - 1800 

Ge.45 1789 - 1832 

Hit romantiken. 

Ge.46 1800-talet 

I första hand används avd Ge.45 och Ge.47, när ett arb kan hänföras till någon av 
dessa litterära perioder. 

Ge.47 1832 - 1901 

Hit den viktorianska perioden. 
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Ge.5 1900-talet 

Ge.55 1945 - 

Ge.58 1980 - 

Ge.59 1990 - 

Ge.6 2000 - 

Geer Anglo-walesisk litteraturhistoria 

Särsk författare  → Gz (Gez). 

Kymrisk litteraturhistoria  → Gnca. 

Gees Skotsk litteraturhistoria 

Hit den engelskspråkiga litteraturhistorien. 

Särsk författare  → Gz (Gez). 

Skotsk-gaelisk litteraturhistoria  → Gnbb. 

Geet Anglo-irisk litteraturhistoria 

Särsk författare  → Gz (Gez). 

Irisk (gaelisk) litteraturhistoria  → Gnba. 

Geo Asiatisk litteraturhistoria: engelskspråkig 

Gep Afrikansk litteraturhistoria: engelskspråkig 

Geq Amerikansk litteraturhistoria 

Geq.4 Nya tiden 

Hit den amerikanska litteraturhistorien fram till närvarande tid. 

Geq.41 Tiden före 1789 

Geq.44 1789 - 1865 

Geq.48 1865 - 1900 

Geq.5 1900-talet 

Geq.55 1945 - 

Geq.58 1980 - 

Geq.59 1990 - 

Geq.6 2000 - 

Geqb Anglo-kanadensisk litteraturhistoria 

Hit även Kanadas litteraturhistoria i allmänhet. 

Fransk-kanadensisk litteraturhistoria  → Gjq. 
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Geqc Västindisk litteraturhistoria: engelskspråkig 

Ger Australisk litteraturhistoria 

Hit även nya zeeländsk litteraturhistoria. 

Gf Tysk litteraturhistoria 

Gf.3 Medeltiden 

Hit fornhögtysk litteraturhistoria. 

Fornlågtysk litteraturhistoria  → Gfl.3. 

Gf.4 Nya tiden 

Hit den tyska litteraturhistorien från ca 1500 fram till närvarande tid. 

Gf.41 Ca 1500 - 1600 

Gf.42 1600 - 1750 

Hit barocken och upplysningen. 

Gf.43 1750 - 1830 

Hit förromantik, romantik, Sturm-und-Drang. 

Gf.46 1830 - 1880 

Gf.47 1880 - 1900 

Gf.5 1900-talet 

Gf.55 1945 - 

Gf.58 1980 - 

Gf.59 1990 - 

Gf.6 2000 - 

Gfb Österrikisk litteraturhistoria 

Särsk författare  → Gz (Gfz). 

Gfh Schweizertysk litteraturhistoria 

Hit även Schweiz’ litteraturhistoria i allmänhet. 

Särsk författare  → Gz (Gfz). 

Gfl Lågtysk litteraturhistoria 

Särsk författare  → Gz (Gfz). 

Gfo Litteraturhistoria: jiddisch 
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Gg Nederländsk litteraturhistoria 

Ggp Litteraturhistoria: afrikaans 

Ggt Frisisk litteraturhistoria 

Gh--Gl Romansk litteraturhistoria 
Allmänna arb  → Gh. 

Gh Romansk litteraturhistoria: allmän 
Hit allmänna arb eller arb som behandlar fler än 3 romanska litteraturers historia. 

Gha Rätoromansk litteraturhistoria 

Ghb Rumänsk litteraturhistoria 

Gi Italiensk litteraturhistoria 

Gi.3 Medeltiden 

Gi.4 Nya tiden 

Hit den italienska litteraturhistorien från ca 1400 fram till närvarande tid. 

Gi.41 1400 - 1600 

Hit renässansen och senrenässansen. 

Gi.43 1600 - 1750 

Gi.46 1750 - 1870 

Gi.47 1870 - 1900 

Gi.5 1900-talet 

Gi.55 1945 - 

Gi.58 1980 - 

Gi.59 1990 - 

Gi.6 2000 - 

Gj Fransk litteraturhistoria 

Gj.3 Medeltiden 

Gj.4 Nya tiden 

Hit den franska litteraturhistorien från ca 1500 fram till närvarande tid. 

Gj.41 1500-talet 
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Hit renässansen. 

Gj.42 1600 - 1715 

Hit barocken, preciositet och fransk-klassicismen. 

Gj.44 1715 - 1789 

Hit upplysningen och förromantiken. 

Gj.45 1789 - 1815 

Gj.46 1800-talet 

Hit romantiken och realismen. 

I första hand används Gj.45 och Gj.47, när ett arb kan hänföras till dessa litterära 
perioder. 

Gj.47 1870 - 1900 

Hit naturalismen och symbolismen. 

Gj.5 1900-talet 

Gj.55 1945 - 

Gj.58 1980 - 

Gj.59 1990 - 

Gj.6 2000 - 

Gjgb Belgisk-fransk litteraturhistoria 

Hit även Belgiens litteraturhistoria i allmänhet. 

Flamländsk litteraturhistoria  → Gg. 

Särsk författare  → Gz (Gjz). 

Gjh Schweizerfransk litteraturhistoria 

Särsk författare  → Gz (Gjz). 

Gjp Afrikansk litteraturhistoria: franskspråkig 

Gjq Fransk-amerikansk litteraturhistoria 

Hit t ex fransk-kanadensisk och haitisk litteraturhistoria. 

Gjt Provensalsk litteraturhistoria 

Gk Spansk litteraturhistoria 

Gk.3 Medeltiden 

Gk.4 Nya tiden 

Hit den spanska litteraturhistorien från 1500 fram till närvarande tid. 



Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
 

e-SAB 2015:1  124 

Gk.42 1500 - 1700 

Hit Siglo de Oro. 

Gk.43 1700-talet 

Gk.46 1800-talet 

Hit romantiken och realismen. 

Gk.5 1900-talet 

Gk.55 1945 - 

Gk.58 1980 - 

Gk.59 1990 - 

Gk.6 2000 - 

Gkq Spansk-amerikansk litteraturhistoria 

Gku Katalansk litteraturhistoria 

Gl Portugisisk litteraturhistoria 

Glp Afrikansk litteraturhistoria: portugisiskspråkig 

Glq Brasiliansk litteraturhistoria 

Gm Slavisk och baltisk litteraturhistoria 

Gma Rysk litteraturhistoria 

Hit även Rysslands/Sovjetunionens litteraturhistoria i allmänhet. 

Gma.3 Medeltiden 

Gma.4 Nya tiden 

Hit den ryska litteraturhistorien från 1533 fram till närvarande tid. 

Gma.41 1533 - 1682 

Gma.43 1682 - 1796 

Hit klassicismen. 

Gma.46 1796 - 1881 

Hit förromantiken, nyklassicismen, romantiken, realismen. 

Gma.47 1881 - 1917 

Hit neorealismen, symbolismen, futurismen. 

Gma.5 1900-talet 
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Gma.55 1945 - 

Gma.58 1980 - 

Gma.59 1990 - 

Gma.6 2000 - 

Gmb Ukrainsk litteraturhistoria 

Gmbt Vitrysk litteraturhistoria 

Gmc Polsk litteraturhistoria 

Gmd Tjeckisk litteraturhistoria 

Hit även Tjeckoslovakiens litteraturhistoria i allmänhet. 

Gme Slovakisk litteraturhistoria 

Gmet Sorbisk (vendisk) litteraturhistoria 

Gmf Serbisk, kroatisk och bosnisk litteraturhistoria 

Hit serbokroatisk litteraturhistoria. 

Hit även Jugoslaviens litteraturhistoria i allmänhet. 

(Gmfa Serbisk litteraturhistoria → Gmfs) 

(Gmfb Kroatisk litteraturhistoria → Gmft) 

(Gmfd Bosnisk litteraturhistoria → Gmfu) 

Gmfs Serbisk litteraturhistoria 

Hit arb om den serbiska litteratur, som utvecklats efter det tidigare Jugoslaviens 
delning. 

Gmft  Kroatisk litteraturhistoria 

Hit arb om den kroatiska litteratur, som utvecklats efter det tidigare Jugoslaviens 
delning. 

Gmfu  Bosnisk litteraturhistoria 

Hit arb om den bosniska litteratur, som utvecklats efter det tidigare Jugoslaviens 
delning. 

Gmg Slovensk litteraturhistoria 

Gmh Bulgarisk litteraturhistoria 

Gmi Fornkyrkslavisk litteraturhistoria 

Hit arb om den äldsta slaviska litteraturen, tillkommen i huvudsak inom bulgariskt 
område fram till ca 1100.  

Arb om medelbulgarisk litteratur (1100-1300-talen) → Gmh.3.  

Arb om litteratur med kyrkslaviska inslag, tillkommen inom andra delar av det 
slaviska området, förs till respektive områdes litteraturhistoria. 
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Gmj Makedonsk litteraturhistoria 

Gmk Baltisk litteraturhistoria 

Estnisk litteraturhistoria  → Guc. 

Gmka Litauisk litteraturhistoria 

Gmkb Lettisk litteraturhistoria 

Gn Keltisk litteraturhistoria 

Gnba Irisk litteraturhistoria 

Anglo-irisk litteraturhistoria  → Geet. 

Särsk anglo-iriska (engelskspråkiga) författare → Gz (Gez). 

Gnbb Skotsk-gaelisk litteraturhistoria 

Skotsk (engelskspråkig) litteraturhistoria → Gees. 

Särsk engelskspråkiga författare → Gz (Gez). 

Gnca Kymrisk litteraturhistoria 

Anglo-walesisk litteraturhistoria  → Geer. 

Särsk anglo-walesiska (engelskspråkiga) författare → Gz (Gez). 

Gncc Bretonsk litteraturhistoria 

Go Grekisk och latinsk litteraturhistoria 

Goa--Gob Grekisk litteraturhistoria 

Allmänna arb  → Goa. 

Goa Grekisk litteraturhistoria 

Goam Bysantisk litteraturhistoria 

Gob Nygrekisk litteraturhistoria 

Goc Latinsk litteraturhistoria 

Gocm Medeltids- och nylatinsk litteraturhistoria 

Gp Indoarisk litteraturhistoria 

Gpa Sanskritlitteraturens historia 

Gpd Nyindisk litteraturhistoria 

Hit även arb som behandlar nyindisk litteraturhistoria tillsammans med anglo-
indisk och dravidisk litteraturhistoria. 

Anglo-indisk litteraturhistoria enbart  → Geo. 

Dravidisk litteraturhistoria enbart  → Gxo. 
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Gpda Litteraturhistoria: hindi 

Gpdb Litteraturhistoria: urdu 

Gq Iransk litteraturhistoria 

Gqc Litteraturhistoria: nyiranska språk 

Gqca Nypersisk litteraturhistoria 

Gr Övrig indoeuropeisk litteraturhistoria 

Grb Armenisk litteraturhistoria 

Grf Albansk litteraturhistoria 

Gs Semitisk litteraturhistoria 

Gsd Hebreisk litteraturhistoria 

Gse Arameisk litteraturhistoria 

Gses Litteraturhistoria: syriska 

Gsg Arabisk litteraturhistoria 

Gsi Etiopisk litteraturhistoria 

Gt Litteraturhistoria: övriga afroasiatiska språk 

Gu Finsk-ugrisk och altaisk litteraturhistoria 

Gub Finsk litteraturhistoria 

Hit den finskspråkiga litteraturens historia. 

Hit även arb som behandlar såväl den finskspråkiga som den svenskspråkiga 
litteraturen. 

Enbart finlandssvensk litteraturhistoria (den svenskspråkiga litteraturen efter 1809) → Gcd. 

(Gub.08 Tornedalsfinsk litteraturhistoria → Gubt) 

Gubt Tornedalsfinsk litteraturhistoria 

(Tidigare Gub.08) 

Särsk tornedalsfinska författare → Gz (Gubz). 

Guc Estnisk litteraturhistoria 

Gue Samisk litteraturhistoria 

Guk Ungersk litteraturhistoria 
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Gut Litteraturhistoria: turkspråk 

Gutt Turkisk litteraturhistoria 

Guu Litteraturhistoria: mongolspråk 

Gv Litteraturhistoria: sinotibetanska språk, taispråk, austroasiatiska 
språk och hmong-mienspråk115 

Gva Kinesisk litteraturhistoria 

Gvb Litteraturhistoria: taispråk 

Gvc Litteraturhistoria: tibetoburmanska språk 

Gvcb Tibetansk litteraturhistoria 

Gvd Litteraturhistoria: austroasiatiska språk 

Gve Litteraturhistoria: viet-muongspråk 

Gx Övrig litteraturhistoria 

Gxf Baskisk litteraturhistoria 

Gxh Litteraturhistoria: kaukasiska språk 

Gxj Japansk litteraturhistoria 

Gxk Koreansk litteraturhistoria 

Gxo Dravidisk litteraturhistoria 

Gxp Litteraturhistoria: afrikanska språk 

Hit även allmänna arb om afrikansk litteraturhistoria. 

Arb som enbart behandlar afrikansk litteratur på europeiska språk  → resp avd (t ex Gep, 
Gjp, Glp). 

Gxq Litteraturhistoria: amerikanska språk 

Gxr Litteraturhistoria: papuaspråk, austronesiska och australiska språk 

Gy Konstgjorda språks litteraturhistoria 

Gz Särskilda utländska författare 
Forsknings- och specialbibliotek placerar särsk utländska författare på resp 
underavd av G med z-tillägg, t ex Gez Särskilda engelska författare. 

                                                 
115 SBKKSB 2009-02-23 
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H Skönlitteratur 

Strecktillägg, kolontillägg, tidstillägg eller z-tillägg används ej på avd H. 

Författarföreningar och andra institutioner förs alltid till G med underavd 
(tilläggsbeteckning :bf). 

Parentestillägg: 

(s) Används ej på H, H.07 och Hbn. 

Särskilda tilläggsbeteckningar: 

Indelning under Hbn--Hå samt i tillämpliga delar under H: 

.01 Romaner och noveller 

.016 Noveller 

.017 Kåserier 

.018 Aforismer 

.02 Dramatik 

.025 Filmscenarier 
Hit även televisionsscenarier. 

.027 Sketcher och monologer 

.03 Poesi 

Kommentar 
Texter som är avsedda att sjungas föres till Xyb, med 
klammersignatur på H*.03. Texter som är avsedda att läsas och inte 
sjungas föres till H*.03, även om de senare blivit tonsatta. Objekt 
som innehåller noter klassificeras Xqh, vid behov med 
klammersignatur på H*.03.   
(SBKKSB 2005-02-11) 

 
.04 Essäer 

Hit essäer av allmän litterär karaktär, där inget särsk ämne kan anses 
dominera. 
Allmänna essäer  →  Bb. 
Essäer med övervägande sakligt intresse  →  resp avd. 

.05 Tecknade serier 
Tecknade serier utan text samt tecknade serier med svensk text  →  Hci. 

.07 Folkdiktning 

.08 Dialektlitteratur 
Vid tveksamhet mellan .01--.04, .07 och .08 föredrages alltid .08. 

.096 Används endast i nationalbibliografiskt sammanhang för Suecana 
extranea. 

Avslutade litteraturer: 

Litteratur på forn- och medeltidsspråk (avslutade litteraturer) klassificeras på resp 
fackavd med dubbelklassificering på resp underavd av H, t ex grekiska filosofers 
skrifter Daa och Hoa, romerska historikers skrifter K.26(u) och Hoc. Rubriken 
skönlitteratur har för dessa språk ersatts med litteratur, för att möjliggöra 
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klassificering oavsett ämne. Forsknings- och specialbibliotek som så önskar kan 
dubbelklassificera även Cda--Cdb på resp underavd av H.116  

Religionsurkunder dock  →  resp avd (t ex Bibeln  →  Cb, kyrkofädernas skrifter  →  Cda). 

Språklig tilläggsbeteckning: 

Facklitteratur på moderna språk kan, vid behov av språklig uppdelning, ha 
språklig tilläggsbeteckning lagd till signum, t ex Gc=i Svensk litteraturhistoria på 
italienska. 

Översättningar: 

Efter översättningsspråk: 

Bibliotek, som samlar litteraturen efter översättningsspråket, lägger ”e” till 
översättningsspråkets signum, som beteckning för översättning, t ex Hce 
Utländsk skönlitteratur i svensk översättning, Hube Utländsk skönlitteratur i 
finsk översättning. Ytterligare uppdelning görs enl F, t ex Hcema Rysk 
skönlitteratur i översättning till svenska. 

Kommentar 
Tillägg av ”e” som beteckning för översättning kan inte användas vid 
de rena signaturerna H, Hm, Hr, Hs, Hu, Hv, Hxa, Hxr. 
(SBKKSB 2009-02-23) 

Efter originalspråk: 

Bibliotek, som samlar litteratur efter originalspråk, lägger den språkliga 
tilläggsbeteckningen = till originalspråkets signum, t ex Hoc=e Latinsk litteratur i 
översättning till engelska, Hj=da Fransk skönlitteratur i översättning till danska. 

Kommentar 
För bibliotek som samlar litteratur efter originalspråk, gäller att 
signaturens uppbyggnad skall vara enligt modellen Hma.03(s)=e, 
Hma.03=e, Hma.03(s),u. 
(KKS-meddelanden 1986:2) 

Svensk skönlitteratur i översättning: 

Svensk skönlitteratur i översättning till utländska språk kan betecknas Hcc, och 
uppdelas ytterligare enl F, t ex Hccdb Svensk skönlitteratur i översättning till 
norska. 

Ytterligare språklig uppdelning: 

Ytterligare språklig uppdelning enl F skall göras överallt där signa ej förts ut under 
H. 

H Skönlitteratur: samlingar 
(s) används ej. 

H.07 Folkdiktning 

(s) används ej. 

Särsk språkområdens folkdiktning  →  resp underavd av H (tilläggstal .07). 
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Hbn--Hd Nordisk skönlitteratur 

Hbn Nordisk skönlitteratur: samlingar 
(s) används ej. 

Hc Svensk skönlitteratur 

Hc.07 Svensk folkdiktning 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Hc.07cbf Svensk folkdiktning: Gotland. 

(s) används ej. 

Finlandssvensk folkdiktning  →  Hcd.07. 

Hc.08 Svensk dialektlitteratur 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Hc.08cag Svensk dialektlitteratur: Värmland. 

Finlandssvensk dialektlitteratur  →  Hcd.08. 

Hca Fornsvensk litteratur 

Fornsvensk litteratur = medeltidens svenskspråkiga litteratur. 

Runologi  →  Fbr. 

Hcc Svensk skönlitteratur på främmande språk 

Uppdelas enl F, t ex Hccda Svensk skönlitteratur på danska. 

Hcd Finlandssvensk skönlitteratur 

Hit endast litteraturen efter 1809. 

Hce Utländsk skönlitteratur i svensk översättning 

Uppdelas enl F, t ex Hcema Rysk skönlitteratur i översättning till svenska. 

Hcf Småbarnsberättelser och sagor 

(För ålder 0-9 år.) 

Hit endast svenska arb eller arb i översättning till svenska. 

Tilläggsbeteckningen ,uf används ej på Hcf. 

Bilderböcker betecknas Hcf(yb). Till Hcf(yb) förs även bilderböcker utan text. 

Hcg Skönlitteratur för mellanåldern 

(För ålder 10-12 år.) 

Hit endast svenska arb eller arb i översättning till svenska. 

Tilläggsbeteckningen ,ug används ej på Hcg. 

Hci Tecknade serier 

Hit endast tecknade serier på svenska eller i översättning till svenska. 

Hit även tecknade serier utan text, där framställningen är skönlitterär. 

Tecknade serier på andra språk än svenska  →  resp avd (tilläggstal .05). 
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Kommentar 
Hci kan även användas för talböcker, vilka är dramatiseringar av 
serier. 
(KKS-meddelanden 1987:2) 

Hcq Svensk-amerikansk skönlitteratur 

Hd Övrig nordisk skönlitteratur 

Hda Dansk skönlitteratur 

Hdaa Forndansk litteratur 

Hdb Norsk skönlitteratur 

Hit den norska litteraturen efter ca 1814. 

Fornnorsk och fornisländsk litteratur  →  Hdca. 

Hdbn Nynorsk skönlitteratur 

Hdc Isländsk skönlitteratur 

Hdca Fornisländsk och fornnorsk litteratur 

Hdcb Nyisländsk skönlitteratur 

Hdcf Färöisk skönlitteratur 

He Engelsk skönlitteratur 

Hea Fornengelsk litteratur 

Heb Medelengelsk litteratur 

Heo Asiatisk skönlitteratur: engelskspråkig 

Hep Afrikansk skönlitteratur: engelskspråkig 

Heq Amerikansk skönlitteratur 

Her Australisk skönlitteratur 

Hf Tysk skönlitteratur 

Hfa Fornhögtysk litteratur 

Hfb Medelhögtysk litteratur 

Hfl Lågtysk skönlitteratur 

Hfla Fornlågtysk litteratur 
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Hflb Medellågtysk litteratur 

Hfo Skönlitteratur på jiddisch 

Hg Nederländsk skönlitteratur 

Hga Fornnederländsk litteratur 

Hgb Medelnederländsk litteratur 

Hgp Skönlitteratur på afrikaans 

Hgt Frisisk skönlitteratur 

Hgta Fornfrisisk litteratur 

Hh--Hl Romansk skönlitteratur 

Hh Romansk skönlitteratur 

Hha Rätoromansk skönlitteratur 

Hhb Rumänsk skönlitteratur 

Hi Italiensk skönlitteratur 

Hia Fornitaliensk litteratur 

Hj Fransk skönlitteratur 

Hja Fornfransk litteratur 

Hjb Medelfransk litteratur 

Hjp Afrikansk skönlitteratur: franskspråkig 

Hjq Fransk-amerikansk skönlitteratur 

Hjt Provensalsk litteratur 

Hk Spansk skönlitteratur 

Hka Fornspansk litteratur 

Hkb Medelspansk litteratur 

Hkq Spanskamerikansk skönlitteratur 

Hku Katalansk skönlitteratur 
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Hl Portugisisk skönlitteratur 

Hla Fornportugisisk litteratur 

Hlb Medelportugisisk litteratur 

Hlp Afrikansk skönlitteratur: portugisiskspråkig 

Hlq Brasiliansk skönlitteratur 

Hlt Galicisk skönlitteratur 

Hm Slavisk och baltisk skönlitteratur 

Hma Rysk skönlitteratur 

Hmaa Fornrysk litteratur 

Hmb Ukrainsk skönlitteratur 

Hmbt Vitrysk skönlitteratur 

Hmbu Karpatorusinsk skönlitteratur 

Hmc Polsk skönlitteratur 

Hmca Fornpolsk litteratur 

Hmd Tjeckisk skönlitteratur 

Hmda Forntjeckisk litteratur 

Hme Slovakisk skönlitteratur 

Hmet Sorbisk skönlitteratur 

Hmeu Rusinsk skönlitteratur 

Hmf Serbisk, kroatisk och bosnisk skönlitteratur 

Hit serbokroatisk skönlitteratur. Används lokalt för bibliotek som så önskar, men 
används ej vid central klassificering. 

Hmfs Serbisk skönlitteratur117 

(Tidigare Hmf) 

Hmft Kroatisk skönlitteratur118 

(Tidigare Hmf) 

Hmfu Bosnisk skönlitteratur119 
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(Tidigare Hmf) 

Hmg Slovensk skönlitteratur 

Hmh Bulgarisk skönlitteratur 

Hmi Fornkyrkslavisk litteratur 

Hit den äldsta slaviska litteraturen, tillkommen i huvudsak inom bulgariskt område 
fram till ca 1100. ”Kyrkslavisk” litteratur, tillkommen i t ex Kiev-riket eller på 
serbiskt område förs till resp fackavdelning ev med dubbelklassificering på Hmaa 
resp Hmf. 

Hmj Makedonsk skönlitteratur 

Hmk Baltisk skönlitteratur 

Estnisk skönlitteratur  →  Huc. 

Hmka Litauisk skönlitteratur 

Hmkb Lettisk skönlitteratur 

Hn Keltisk skönlitteratur 

Hnba Irisk skönlitteratur 

Hnbb Skotsk-gaelisk skönlitteratur 

Hnca Kymrisk skönlitteratur 

Hncc Bretonsk skönlitteratur 

Ho Grekisk och latinsk litteratur 

Hoa Grekisk litteratur 

Hoam Bysantisk litteratur 

Hob Nygrekisk skönlitteratur 

Hoc Latinsk litteratur 

Hocm Medeltidslatinsk litteratur 

Hocn Nylatinsk litteratur 

Hp Indisk litteratur 

Hpa Litteratur på sanskrit 

Hpb Medelindisk litteratur 
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Hpba Litteratur på pali 

Hpbb Litteratur på prakrit 

Hpd Nyindisk skönlitteratur 

Hpda Skönlitteratur på hindi 

Hit skönlitteratur på stats- och standardspråket hindi. 

Skönlitteratur på särsk hindispråk   →  resp underavd av Hpd.120 

Hpdb Skönlitteratur på urdu 

Hpdc Skönlitteratur på bengali 

Hpdd Skönlitteratur på marathi 

Hpddk Skönlitteratur på konkani 

Hpde Skönlitteratur på gujarati 

Hpdf Skönlitteratur på panjabi 

Hpdg Skönlitteratur på kashmiri 

Hpdh Skönlitteratur på oriya 

Hpdi Skönlitteratur på assamesiska 

Hpdj Skönlitteratur på nepali 

Hpdk Skönlitteratur på singalesiska 

Hpdl Skönlitteratur på rajasthani 

Hpdm Skönlitteratur på sindhi 

Hpdn Skönlitteratur på lahnda 

Hpdo Skönlitteratur på bihari 

Hpdö Skönlitteratur på övriga nyindiska språk121 

Hpr Skönlitteratur på romani 

Hq Iransk litteratur 

Hqa Forniransk litteratur 

Hqb Medeliransk litteratur 
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Hqc Nyiransk skönlitteratur 

Hqca Nypersisk skönlitteratur 

Hqcb Tadzjikisk skönlitteratur 

Hqcc Kurdisk skönlitteratur 

Hqcd Skönlitteratur på pashto 

Hqce Skönlitteratur på dari 

Hqcö Skönlitteratur på övriga nyiranska språk122 

Hr Övrig indoeuropeisk litteratur 

Hrb Armenisk skönlitteratur 

Hrf Albansk skönlitteratur 

Hs Semitisk litteratur 

Hsd Hebreisk skönlitteratur 

Hse Arameisk litteratur 

Hses Litteratur på syriska 

Hsesm Skönlitteratur på nysyriska språk 

Hsesmt Skönlitteratur på moderna västsyriska språk 

Hit turabdinska. 

Hsesmu Skönlitteratur på moderna östsyriska språk 

Hit bl a urmiska (även kallad ”assyriska”). 

Hsg Arabisk skönlitteratur 

Hsgm Maltesisk skönlitteratur 

Hsh Sydarabisk skönlitteratur 

Hsi Etiopisk litteratur 

Hsia Litteratur på ge’ez (fornetiopiska) 

Hsic Tigrinsk skönlitteratur123 

Hsid Skönlitteratur på tigré 
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Hsie Amharisk skönlitteratur 

Hsiö Skönlitteratur på övriga etiopiska språk124 

Ht Litteratur på övriga afroasiatiska språk 

Hta Litteratur på egyptiska 

Htab Litteratur på koptiska 

Htb Skönlitteratur på libysk-berbiska språk 

Htc Skönlitteratur på kushitiska språk 

Htca Skönlitteratur på somaliska 

Htcb Skönlitteratur på oromo 

Htd Skönlitteratur på tchadspråk 

Htda Skönlitteratur på hausa 

Hu Finsk-ugrisk och altaisk skönlitteratur 

Hub Finsk skönlitteratur 

(Hub.08c Tornedalsfinsk skönlitteratur → Hubt) 

Hubt Tornedalsfinsk skönlitteratur 

(Tidigare Hub.08c) 

Huc Estnisk skönlitteratur 

Hue Samisk skönlitteratur 

Huea Nordsamisk skönlitteratur 

Hueal Lulesamisk skönlitteratur 

Hueb Sydsamisk skönlitteratur 

Huec Östsamisk skönlitteratur 

Huk Ungersk skönlitteratur 

Hun Samojedisk skönlitteratur 

Hut Skönlitteratur på turkspråk 

Huta Azerbajdzjansk skönlitteratur 
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Hutb Basjkirisk skönlitteratur 

Hutj Jakutisk skönlitteratur 

Hutk Kazakisk skönlitteratur 

Hutl Kirgizisk skönlitteratur 

Hutm Turkmenisk skönlitteratur 

Hutn Tatarisk skönlitteratur 

Huto Tjuvasjisk skönlitteratur 

Hutt Turkisk skönlitteratur 

Hutu Uigurisk skönlitteratur 

Hutv Uzbekisk skönlitteratur 

Huu Skönlitteratur på mongolspråk 

Huv Skönlitteratur på manchu-tungusspråk 

Huva Manchuisk skönlitteratur 

Hv Skönlitteratur på sinotibetanska språk, taispråk, austroasiatiska 
språk och hmong-mienspråk125 

Hva Kinesisk skönlitteratur 

Hvb Skönlitteratur på taispråk 

Hvba Skönlitteratur på thai (thailändska) 

Hvbb Skönlitteratur på lao (laotiska) 

Hvc Skönlitteratur på tibetoburmanska språk 

Hvca Burmesisk skönlitteratur 

Hvcb Tibetansk skönlitteratur 

Hvd Skönlitteratur på austroasiatiska språk 

Hvda Skönlitteratur på mon-khmerspråk 

Hvdaa Skönlitteratur på khmer (kambodjanska) 

Hve Skönlitteratur på viet-muongspråk 
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Hvea Vietnamesisk skönlitteratur 

Hvg Skönlitteratur på hmong-mienspråk126 
127 

Hx Övrig skönlitteratur 

Hxf Baskisk skönlitteratur 

Hxh Skönlitteratur på kaukasiska språk 

Hxha Georgisk skönlitteratur 

Hxj Japansk skönlitteratur 

Hxk Koreansk skönlitteratur 

Hxo Skönlitteratur på dravidiska språk 

Hxoa Skönlitteratur på tamil 

Hxob Skönlitteratur på telugu 

Hxoc Skönlitteratur på kannada (kanaresiska) 

Hxod Skönlitteratur på malayalam 

Hxp Skönlitteratur på afrikanska språk 

Hxpb Skönlitteratur på Niger-Kongospråk 

Hxpba Skönlitteratur på igbo (ibo) 

Hxpbb Skönlitteratur på yoruba 

Hxpbe Skönlitteratur på efik 

Hxpbö Skönlitteratur på övriga Niger-Kongospråk128 

Hxpc Skönlitteratur på bantuspråk 

Hxpca Skönlitteratur på swahili 

Hxpcg Skönlitteratur på kikongo 

Hxpck Skönlitteratur på kikuyu 

Hxpd Skönlitteratur på nilo-sahariska språk 

Hxpda Skönlitteratur på acholi 
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Hxq Skönlitteratur på amerikanska språk 

Hxqa Skönlitteratur på eskimåisk-aleutiska språk 

Hxqaa Grönländsk skönlitteratur 

Hxqb Skönlitteratur på nord- och centralamerikanska indianspråk 

Hxqc Skönlitteratur på sydamerikanska indianspråk 

Hxr Skönlitteratur på papuaspråk, austronesiska och australiska språk 

Hxrb  Skönlitteratur på västaustronesiska språk  

Hxrba Javanesisk skönlitteratur 

Hxrbb Indonesisk skönlitteratur 

Hxrbc Malajisk skönlitteratur 

Hxrbd Skönlitteratur på tagalog (pilipino) 

Hxrbe Malagassisk skönlitteratur 

Hxrbö Skönlitteratur på övriga västaustronesiska språk129 

Hxrd Skönlitteratur på polynesiska språk 

Hxre Skönlitteratur på melanesiska och mikronesiska språk 

Hxrf Skönlitteratur på australiska språk 

Hy Skönlitteratur på konstgjorda språk 

Hå Skönlitteratur på teckenspråk 
Uppdelas efter språk, t ex skönlitteratur på svenskt teckenspråk Håc. 
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I Konst, musik, teater, film och fotokonst 

Avd I är uppdelad på fem huvudavd: 

Ia--Ii Konst 
Ij Musik 
Ik Teater 
Im Film 
In Fotokonst 

I Konst, musik, teater, film och fotokonst 

Ia--Ii Konst 
Allmänna arb  →  Ia. 

Strecktillägg: 

Används ej på avd Ia, Ib.2--Ib.23, Ib.25, Ib.31 (inklusive avd med parallell 
uppdelning, t ex under Ic, Id etc), Ibvz, Ibz, Idy, Iey, Ify, Igy, Iis. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  →  resp avd 
(tilläggsbeteckning :bf). När så rekommenderas, tilläggs geografiskt strecktillägg före 
:bf för institutioner med regionalt avgränsad verksamhet. 
Särsk konstmuseer, konstutställningar och konsthandelsföretag se dock anvisningar 
under resp avd av Ii. 

:do psykologi 
Konstpsykologi betecknas Ia:do, arkitekturpsykologi Ic:do. 

:k historia 
Kan endast användas under Ia--Ih som beteckning för 
vetenskapshistoria. Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl resp avd 
av K. 

:oa konstsociologi 
Används endast på avd Ia. 

Tidstillägg: 

Avd Ic--Ih och Iv uppdelas i tillämpliga delar analogt med Ib130. Märk dock att 
vissa områden har fasta signaturer under Ib.2, t ex Egypten Ib.21 (ej: Ib-pba.2), 
medan för andra, forntidens konsthistoria endast kan uttryckas genom att lägga .2 
till geografiskt strecktillägg, t ex Kina Ib-oea.2. 

Tidsindelningen under Ib gäller den västerländska konsten. Redovisade 
ungefärliga årtal under Ib.35--Ib.48 gäller europeisk konst. För enskilda länder kan 
årtalen variera något. 

För icke-västerländsk konst kan .2, .3, .4, .47, .5, .55, .58, .59 och .6 användas som 
tidstillägg. 

z-tillägg: 

Används med särsk betydelse på avd Ibz, Ihö, Iib, Iisz, Iit, Iiu. 
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På avd Ib, Ic, Ict, Id, Ie, Iiv kan z användas för att beteckna särsk orters konst, 
arkitektur etc, t ex Ic-cz Stockholm: Storkyrkan, Ib.24z Athen. 

Kommentar 
OBS att anvisningen Ib.24z Athen enbart gäller fasta avd, där ingen 
geografisk uppdelning utförs. Vanligen används modellen Ib-cz, Ic-
cz etc. 
(KKS-meddelanden 1987:2) 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Ia--Ii med underavd.131 

Ia Konst: allmänt 
Hit allmänna arb samt arb som faller under fler än 3 av underavd Ib--Ih, och där 
framställningen inte är rent historisk ( →  Ib). 

Iaa Konstteori och -estetik 

Hit allmän konstkritik. 

Allmän estetik  →  Df. 

Kritik av särsk konstgrenar, konstnärer eller konstverk  →  resp underavd. 

Iaaf Färglära 

Iab Stillära 

Ib Konsthistoria 
Hit allmän konsthistoria. 

Arb i vilka den arkeologiska synpunkten dominerar  →  J (jfr anm under J). 

Ib.2 Forntidens konst 

Hit allmänna arb om forntidens konst utan landindelning. 
132  

Arb i vilka den arkeologiska synpunkten dominerar  →  J (jfr anm under J). 

Forntidens konst i länder och världsdelar som ej omfattas av Ib.21--Ib.26 →  Ib-a.2--Ib-s.2.133 

Ib.21 Egypten 

Ib.22 Främre Asien 

Ib.221 Mesopotamien 

Ib.223 Syrien, Fenicien och Palestina 

Ib.224 Kartago 

Ib.226 Mindre Asien 
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Ib.228 Persien 

Ib.23--Ib.26 Antikens konst 

Allmänna arb  →  Ib.23. 

Ib.23 Antikens konst: allmänt 

Ib.24 Grekisk konst 

Hit även egeisk konst, t ex kretensisk (ex: minoisk), kykladisk, mykensk, cypriotisk 
konst. 

Uppdelas geografiskt enl N för det grekiska kulturområdet utanför Grekland, t ex 
Ib.24-i Italien. 

Ib.25 Etruskisk konst 

Ib.26 Romersk konst 

Uppdelas geografiskt enl N för det romerska kulturområdet utanför Italien, t ex 
Ib.26-j Frankrike. 

Ib.3 Medeltiden 

Ib.31 Fornkristen och bysantisk konst 

Ib.311 Fornkristen konst 

Hit oavsett land den kristna konsten före ca 550. 

Medeltidens kyrkliga konst  →  Ib.3 eller resp lands konsthistoria (tilläggstal .3). 

Fornkristen arkeologi  →  Jaaq. 

Ib.312 Bysantinsk konst 

Ib.33 Karolingisk och ottonsk konst 

Ib.35 Romansk konst 

Hit tiden ca 1000 - 1150. 

Ib.37 Gotisk konst 

Hit tiden ca 1150 - 1420. 

Ib.4 Nya tiden 

Ib.41 Renässansen 

Hit tiden ca 1420 - 1580. 

Ib.42 Manierismen 

Hit tiden ca 1520 - 1600. 

Ib.43 Barocken 

Hit tiden ca 1580 - 1725. 

Ib.45 Rokokon 
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Hit tiden ca 1725 - 1760. 

Ib.46 Nyklassicismen 

Hit tiden ca 1760 - 1840. 

Ib.47 1800-talet 

Ib.48 Jugend 

Jugend = art nouveau. 

Hit tiden ca 1896 - 1910. 

Ib.5 1905 - 

Ib.55 1945 - 

Ib.58 1980 - 

Ib.59 1990 - 

Ib.6 2000 - 

Ib-a--Ib-s Särskilda länders konsthistoria 

Ex: Ib-c Sverige. 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl Ib.2--Ib.6. 

Ibh Otraditionella konstformer 

Hit konstformer företrädesvis från tiden efter sekelskiftet 1900 som ej lämpligen 
kan föras till någon av avd Id--Ig, t ex happenings, land art, body art, 
konceptkonst.134  

Ibh med underavd uppdelas geografiskt enl N och kronologiskt enl Ib.135 

Collage  →  Ie, If. 

Ibhc Graffiti136  

Hit gatukonst.137 

Ibhd Datorkonst138 

Ibhe Videokonst139 

Ibt Kyrklig konst 

Hit endast allmänna arb, företrädesvis rörande nya tiden. 

Fornkristen arkeologi  →  Jaaq. 

Fornkristen konst  →  Ib.311. 

Kyrkliga redskaps och symbolers betydelse  →  Chd. 
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Kyrkligt konsthantverk  →  Ih med underavd. 

Kyrkoarkitektur  →  Icdc (i allmänhet), Ic-cz--Ic-sz (särsk kyrkor). 

Medeltidens kyrkliga konst  →  Ib.3 eller resp lands konsthistoria (tilläggstal .3). 

Ibu Folkkonst 

Hit allmogekonst, även särsk konstarter (Ic--Ih). 

Dubbelklassificering på resp konstart. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Ibu-caf Folkkonst: Dalarna. 

Hit även allmänna arb om skriftlösa folks konst, ”primitiv konst”. 

Skriftlösa folks konst, ”primitiv konst” i särsk land  →  resp avd av Ib--Ih. 

S k förhistorisk konst  →  Ib.2. 

Ibv Ikonografi 

Ikonografi = vetenskapen om bildmotivens innebörd och utveckling (religiöst, 
mytologiskt, symboliskt m m). 

Hit endast allmänna arb om ikonografi. 

Uppdelas geografiskt och kronologiskt enl Ib. 

Särsk motiv  →  Ibvz. 

Ikoner → Ie. 

Porträttmatriklar  →  Lm. 

Ibvz Särskilda motiv i konsten 

Ex: Ibvz Djur, Ibvz Stockholm, Ibvz Strindberg, August. 

Hit även särsk motiv inom särsk konstarter. 

Dubbelklassificering på vederbörande period av resp lands konsthistoria 
(målerihistoria osv). 

Musikikonografi  →  Ijav; vid behov dubbelklassificering här. 

Ibz Särskilda konstnärer 

Hit t ex arkitekter, skulptörer, konsthantverkare samt konstnärer verksamma inom 
Ky-avd, t ex medaljkonstnärer. I det senare fallet dubbelklassificering på tillämplig 
avd av Ky. 

Särsk fotokonstnärer → Inz. 

Kommentar 
Anonyma mästare som Tierpsmästaren kan klassificeras Ibz. 
(KKS-meddelanden 1986:2) 

Ic Arkitektur 
Ic med underavd uppdelas geografiskt och kronologiskt i analogi med Ib. 

Arkitekturteori betecknas Ic:d. 

Arkitekturpsykologi betecknas Ic:do. 

Praktisk arkitektur  →  Ppb, som i tveksamma fall föredrages. 

Arb där den etnografiska aspekten överväger  →  Mub. I tveksamma fall föredrages Ic. 

Ic.2--Ic.6 Särskilda perioders arkitektur 
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Ex: Ic.3 Medeltiden. 

Ic-a--Ic-s Särskilda länders arkitektur 

Ex: Ic-c Sverige. 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl Ib.2--Ib.6. 

Kommentar 

Forskningsbiblioteken: 
Val av ort vid z-klassificering kan ibland vålla vissa problem. Följande 
riktlinjer skall följas: 
För ortens namn skall svensk namnform väljas. Tillägg om det finns 
flera orter med samma namn görs enligt exemplet: Näs (Gotland), 
Näs (Södermanland). Namn på enskilda slott, gods, säterier, 
herrgårdar och församlingar betraktas som ortnamn och behöver ej 
underordnas kommun eller liknande. Glimmingehus klassificeras 
alltså Ic-cz Glimmingehus. Torg, stadsmurar och enstaka hus, men 
inte gator, kan läggas som ämnesord efter orten, ex vis Ic-cz Visby: 
Burmeisterska huset. 
Vid val av namnform för enstaka kyrkor följs i första hand ev 
etablerad form i databasen. Om namnet på kyrkan ej lätt kan beläggas 
väljs den namnform som finns i det aktuella objektet. 

(SBKKSB 2005-12-05) 

Icd Byggnader för särskilda ändamål 

Hit endast allmänna arb. 

Arb som behandlar svenska förhållanden uppdelas geografiskt på läns- eller 
landskapsnivå, t ex Icdc-cba  Kyrkor: Sverige: Skåne (om flera kyrkor inom ett 
område), Ic-cz Malmö Arkitektur: Sverige: Malmö (om flera kyrkor på särsk ort ; 
ingen dubbelklassificering på Icdc görs), Ic-cz Malmö: S:t Pauli kyrka  
Arkitektur: Sverige: Malmö: S:t Pauli kyrka (om en särsk kyrka ; ingen 
dubbelklassificering på Icdc görs). 

Särsk byggnader  →  Ic-cz--Ic-sz, t ex Ic-cz Stockholm: Stockholms slott. 

Kommentar 

Forskningsbiblioteken: 
Val av ort vid z-klassificering kan ibland vålla vissa problem. Följande 
riktlinjer skall följas: 
För ortens namn skall svensk namnform väljas. Tillägg om det finns 
flera orter med samma namn görs enligt exemplet: Näs (Gotland), 
Näs (Södermanland). Namn på enskilda slott, gods, säterier, 
herrgårdar och församlingar betraktas som ortnamn och behöver ej 
underordnas kommun eller liknande. Glimmingehus klassificeras 
alltså Ic-cz Glimmingehus. Torg, stadsmurar och enstaka hus, men 
inte gator, kan läggas som ämnesord efter orten, ex vis Ic-cz Visby: 
Burmeisterska huset. 
Vid val av namnform för enstaka kyrkor följs i första hand ev 
etablerad form i databasen. Om namnet på kyrkan ej lätt kan beläggas 
väljs den namnform som finns i det aktuella objektet. 
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 (SBKKSB 2005-12-05) 

Icda Bostadshus 

Icdaa Slott, herresäten 

Icdab Flerfamiljshus 

Icdac Enfamiljshus 

Icdaf Fritidshus 

Icdak Komplement till bostadshus 

Icdb Byggnader för industri, transport, lagring 

Icdc Byggnader för religiösa ändamål 

Icdd Förvaltningsbyggnader, kontor, butiker 

Icde Byggnader för sjukvård, social omsorg 

Icdf Byggnader för undervisning, vetenskap, kultur 

Icdg Byggnader för underhållning och rekreation 

Icdö Byggnader för övriga ändamål 

Ict Stadsplanekonst 

Hit stadsplanekonst från konstnärlig synpunkt. 

Praktisk stadsplanering  →  Odgd, vilket föredrages i tveksamma fall. 

Icu Landskapsarkitektur 

Hit arb där den konstnärliga synpunkten överväger. I tveksamma fall föredrages 
Odg med underavd. 

Hit trädgårdskonst. 

Hit även kyrkogårdskonst. 

Trädgårdsplanering och trädgårdsdesign för hemträdgården  →  Qe med underavd.140 

Icv Byggnadsvård 

Hit restaurering av byggnader och monument från konstnärlig synpunkt. 

Id Skulptur 
Hit skulptur oavsett material. 

Hit även skulptur i otraditionella material som t ex plast och textil. 

Id.2--Id.6 Särskilda perioders skulptur 

Ex: Id.3 Medeltiden. 

                                                 
140  SBKKSB 2010-06-02 
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Id-a--Id-s Särskilda länders skulptur 

Ex: Id-c Sverige. 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl Ib.2--Ib.6. 

Idy Skulptur: material, metoder, teknik 

Hit praktiska handledningar. 

Hit även restaurering och konservering. 

Ie Målarkonst 
Ie med underavd (utom Iey) uppdelas geografiskt och kronologiskt i analogi med 
Ib. 

Ie.2--Ie.6 Särskilda perioders målarkonst 

Ex: Ie.3 Medeltiden. 

Ie-a--Ie-s Särskilda länders målarkonst 

Ex: Ie-c Sverige. 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl Ib.2--Ib.6. 

Ieb Bokmåleri 

Allmän bokkonst  →  Aea. 

Bokillustration  →  Ifr. 

Iem Miniatyrmåleri 

Handskriftsminiatyrer  →  Ieb. 

Ien Muralmåleri 

Iet Teaterdekorationer 

Hit även uppsättningar av dekor jämte dräkter. 

Teaterdräkter enbart  →  Ihku. 

Teaterteknik  →  Ikabb. 

Iey Målarkonst: material, metoder, teknik 

Hit praktiska handledningar. 

Hit även restaurering och konservering. 

Färglära  →  Iaaf. 

If Grafisk konst 
Hit endast konstgrafik. 

If med underavd (utom Ify) uppdelas geografiskt och kronologiskt i analogi med 
Ib. 

Tecknade serier och skämtteckningar i bokform  →  Hci eller resp litteratur (tilläggstal .05). 

Fotokonst → In. 

Ifq Bruksgrafik 

Hit t ex arb om affischer, skivomslag, vykort. 
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Ifr Bokillustration 

Allmän bokkonst  →  Aea. 

Bokmåleri  →  Ieb. 

Ify Grafisk konst: material, metoder, teknik 

Hit praktiska handledningar. 

Hit även restaurering och konservering. 

Hit teknisk litteratur ang de konstgrafiska metoderna, bl a träsnitt och 
linoleumsnitt (högtryck), kopparstick, torrnålsradering, mezzotint, stålstick och 
etsning (djuptryck) samt litografi (plantryck). 

Övrig reproduktionsteknik  →  Poab. 

Ig Teckningskonst 
Ig uppdelas geografiskt och kronologiskt i analogi med Ib. 

Igy Teckning: material, metoder, teknik 

Hit praktiska handledningar. 

Hit även restaurering och konservering. 

Ih Konsthantverk 
Hit endast arb med konsthistoriskt eller konstkritiskt syfte. 

Ih med underavd uppdelas geografiskt och kronologiskt i analogi med Ib. 

Praktiska handledningar  →  P resp Qcc, vilka i tveksamma fall föredrages. 

Förhistoriskt konsthantverk  →  J (tilläggstal .05). 

Leksaker  →  Rdj. 

Iha Ornamentik 

Ihb Industriell formgivning 

Ihc Textil konst 

Ihca Vävnader 

Hit även vävda tapeter, s k gobelänger (haute-lisse). 

Ihcb Mattor 

Ihcc Tygtryck 

Hit även batik. 

Ihcd Broderier 

Ihce Spetsar 

Ihcf Virkade, stickade, flätade arbeten 

Ihd Konsthantverk i trä 

Ihe Konsthantverk i metall 
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Ihea Guld- och silversmide 

Hit även juvelerarkonst. 

Ädelstenar från geologisk synpunkt  →  Udub. 

Ihec Järnsmide 

Ihed Tenn- och mässingsarbeten 

Ihee Brons- och koppararbeten 

Ihf Keramik och glas 

Ihfa Keramik 

Ihfaa Lergods, fajans, flintgods 

Ihfab Stengods 

Ihfac Porslin 

Praktiska handledningar i porslinsmålning  →  Pgb.09. 

Ihfb Glas 

Praktiska handledningar i glasmålning  →  Pga.09. 

Ihfc Emalj 

Ihfd Mosaik 

Ihh Inredning 

Hit endast allmänna arb. 

Hit även rumsinredning i offentliga byggnader från konstnärlig synpunkt. 

Praktisk heminredning  →  Qcba, som i tveksamma fall föredrages. 

Textilier enbart  →  Ihc osv. 

Ihha Väggbeklädnad 

Hit tapeter, oavsett material. 

Gobelänger  →  Ihca. 

Ihhb Möbelkonst 

Ihk Dräkthistoria 

Kommentar 
Särsk modeskapare klassificeras Ibz, med klammersignaturer Ihk samt 
Lz.  
(SBKKSB 2013-03-07) 

 

Ihks Uniformer 

Militära uniformer  →  S (tilläggstal .075).  
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Ihkt Folkdräkter 

Ihku Teaterdräkter 

Teaterdekorationer  →  Iet. 

Teaterteknik  →  Ikabb. 

Ihq Reklamkonst 

Hit skyltar, fönsterskyltning etc. 

Grafisk reklam  →  Ifq. 

Reklamtextning  →  Qbmm. 

Ihö Övrigt konsthantverk 

Särsk typer av konsthantverk kan betecknas Ihöz, t ex Ihöz Lackarbete. 

Ii Konstsamlingar och -utställningar 

Iib Konstmuseer 

Iib-a--Iib-s Konstmuseer: särskilda länder 

Ex: Iib-c Sverige. För särsk museer och samlingar bildas ortsalfabetiskt ordnade 
avd, t ex Iib-cz Stockholm: Moderna museet. 

Iis Privat konstsamlande 

Hit konstsamlandets historia samt allmänna handledningar för samlare. 

För särsk samlare bildas en avd Iisz, ordnad alfabetiskt efter samlarnas namn. 

Handledningar för specialområden  →  resp avd. 

Alla offentliga och därmed jämförbara samlingar  →  Iib, som i tveksamma fall föredrages. 

Iit Konstutställningar 

Uppdelas enl Iib. Vid behov kan årtal läggas till sist i signaturen. 

Specialutställningar  →  resp avd, t ex utställningar av särsk konstnärers arb  →  Ibz, 
heminredningsutställningar  →  Ihh. 

Kommentar 
Konstutställningar klassificeras på resp avd enl anvisningarna under 
Iit, men en dubbelklassificering kan göras på Iit av de bibliotek som 
önskar samla alla utställningar under en signatur. 
(KKS-meddelanden 1986:2) 

Iiu Konsthandel 

Hit även salukataloger. 

För särsk företag kan under varje land bildas en avd, ordnad alfabetiskt efter 
företagets namn, t ex Iiu-eza Sotheby & Co. 

Konsthandel på särsk orter betecknas Iiu-czb--Iiu-szb. 

Iiv Offentlig konst 
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Uppdelas geografiskt och kronologiskt i analogi med Ib, t ex Iiv.6.141 

Vid tveksamhet mellan Ib och Iiv föredrages Iiv. 

Ij Musik 
Musikalier (noter)  →  X. 

Förteckningar över musikalier (inklusive tematiska förteckningar)  →  Aax. 

Tematiska och andra förteckningar ang särsk tonsättare, artister och ensembler → Aaxz. 

Diskografi  →  Aay. 

Särsk tonsättares diskografi  →  Aayz. 

Musikpedagogik  →  Eabij. 

Akustik  →  Ucca. 

Teknisk akustik  →  Paa. 

Musikinspelningar  →  Y. 

Avd Ij är till största delen parallell med avd X+Y. Ij har byggts ut enl X + Y på de 
ställen där det visat sig föreligga behov av utbyggnad. 

Ett verk som behandlar fler än 3 underavd förs till närmast överordnade avd. 

Strecktillägg: 

Kan användas på Ijar och Ijb--Ijy med underavd, t ex Ijk-j Kammarmusik: 
Frankrike. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Hit museer och icke ortsbundna institutioner, t ex internationella 
organisationer, riksorganisationer. Används endast på tillämplig avd av 
Ijb. 
Ortsbundna institutioner (utom museer) se anm under Ijb-b--Ijb-s. 

:dd metodlära 
Används endast på huvudsignaturen Ij. 
Hit även musikhermeneutik. 

:df musikestetik 
Används endast på huvudsignaturen Ij. 

:dg musikkritik 
Används endast på huvudsignaturen Ij. 
Hit musikkritikens teori och historia. 

:do musikpsykologi 
Används endast på huvudsignaturen Ij. 

:k historia 
Används endast i betydelsen forskningshistoria. 
Uppdelas geografiskt och kronologiskt, t ex Ij:kj.5 Musikforskningens 
historia: Frankrike: 1914 -. 
Till avd Ijc--Ijx förs historiska arb utan tilläggsbeteckning :k. 
Allmän musikhistoria  →  Ijb. 

:oa musiksociologi 
Används endast på huvudsignaturen Ij. 

                                                 
141  SBKKSB 2010-06-02 
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Tidstillägg: 

Används på avd Ijb. 

Kan även användas efter :k. 

z-tillägg: 

z-tillägg för särsk orter och för särsk föreningar, sällskap och förbund på en ort 
används, alltid efter geografiskt strecktillägg, på avd Ijb, Ijy. 

z-tillägg för särsk personer används på Ijz. 

z-tillägg används även där så uttryckligen anges i schemat, för att beteckna särsk 
instrument. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Ij med underavd.142 

Ija Musikteori, musikarkeologi m fl musikvetenskapliga delområden 

Ijaa--Ijai Musikteori och musiklära 

Allmänna arb  →  Ijaa. 

Ijaa Musikteori och musiklära: allmänt 

Hit även melodi och rytm. 

Notskrift  →  Ijah. 

Tonarter  →  Ijai. 

Ijaaa Melodi 

Ijaab Rytm 

Ijab Harmonilära 

Hit även generalbaslära. 

Ijac Kontrapunkt 

Ijad Musikalisk formlära, stil- och strukturanalys 

Ijae Komposition och instrumentation 

Hit även arrangemangslära. 

Ijaec Improvisation 

Ijaf Dirigering och partiturläsning 

Hit orkesterdirigering. 

Kördirigering  →  Ijp. 

Ijag Uppförandepraxis 

Hit endast moderna studier. 

Hit interpretation. 

                                                 
142 SBKKSB 2012-02-23 
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Hit även ornamentik. 

Källskrifter  →  resp specialavd av Ij. 

Ijah Notation (notskrift) 

Hit även transkription samt editionsteknik. 

Ijai Tonsystem och skalor 

Ijar Musikarkeologi 

Uppdelas geografiskt enl N. 

Ijas Musiksemiotik 

Ijat Texter till musik 

Hit litteratur som behandlar hur man skapar texter till vokala verk. 

Hit librettologi. 

Libretton (själva texterna)  →  Xyd. 

Vistexter  →  Xyb. 

Ijav Musikikonografi 

Musikikonografi = identifiering, beskrivning och källkritisk granskning av 
bildframställningars relation till musik. 

Kan vid behov dubbelklassificeras på Ibvz. 

Rena bildverk  →  resp avd (tilläggsbeteckning (yb) ), t ex Musikgeschichte in Bildern  →  
Ijb(yb). 

Ijb Musikhistoria: allmän 

Hit allmän musikhistoria samt den västerländska musikens historia, även då den i 
praktiken sammanfaller med Europas musikhistoria. 

Hit även framställningar med uttalat principiell begränsning till Europa. 
 

Icke-västerländsk musik (även t ex amerikansk, australiensisk etc folkmusik av icke-
västerländsk karaktär)  →  Ijv. 

Särsk musiktypers historia  →  resp avd, t ex kammarmusikens historia  →  Ijk, jazzens 
historia  →  Ijxc. 

Icke-institutionella grupper av typ Beatles, Amadeus Quartet → Ijz. 

Ijb.2 Forntiden - ca 600 e Kr 

Hit den klassiska forntidens musik. 

Uppdelas enl K.2. Ex: Ijb.24 Den grekiska forntidens musik. 

Den orientaliska forntidens musik  →  Ijv. 

Ijb.3 Medeltiden och renässansen ca 600 - 1600 

Ijb.38 Renässansen ca 1450 - 1600 

Ijb.4 Nya tiden ca 1600 - 

Ijb.43 Barocken ca 1600 - 1750 
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Ijb.45 Klassicismen och förromantiken ca 1750 - 1820 

Ijb.47 Högromantiken och senromantiken ca 1820 - 1900 

Ijb.5 1900-talet 

Ijb.55 1945 - 

Ijb.58 1980 - 

Ijb.59 1990 - 

Ijb.6 2000 - 

Ijb-b--Ijb-s Särskilda länders musikhistoria 

Ex: Ijb-c Sverige, Ijb-qa Förenta staterna. 

Musikliv på särsk orter betecknas med ortens namn i klartext efter z-tillägg, t ex 
Ijb-cz Göteborg. Ortsbundna institutioner inordnas efter resp ort, t ex Ijb-cz 
Stockholm: Stockholms studentsångarförbund. Icke ortsbundna institutioner 
tilläggs efter :bf, t ex Ijb-c:bf Sveriges kyrkosångsförbund. 

Kan i tillämpliga delar vidareuppdelas kronologiskt enl Ijb.2--Ijb.6. 

Ijb-b Norden 

Ijb-b.2 Forntiden 

Hit även de enskilda ländernas musikhistoria. 

Ijb-c Sverige 

Forntiden  →  Ijb-b.2. 

Ijb-c.3 Medeltiden 

Ijb-c.4 Nya tiden 1521 - 

Ijb-c.42 1600-talet 

Ijb-c.45 1700-talet 

Ijb-c.46 1800-talet 

Ijb-c.5 1900-talet 

Ijb-c.55 1945 - 

Ijb-c.58 1980 - 

Ijb-c.59 1990 - 

Ijb-c.6 2000 - 

Ijc--Ijj Musikinstrument 
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Hit arb ang instrumentens konstruktion, tillverkning, akustik, spelteknik, repertoar 
och historia. 

Allmänna arb  →  Ijc. 

Bibliografier över ett visst instruments repertoar  →  Aax med dubbelklassificering på resp avd 
här. 

Skolor och övningar  →  X (tilläggsbeteckning (ö) ). 

Ijc Musikinstrument: allmänt 

Hit allmänna arb samt arb om fler än 3 instrument, som inte ryms inom någon av 
underavd Ijd--Ijj. 

Hit musikinstrumentklassifikation. 

Ijd Tangentinstrument  

Ijda Piano 

Cembalo  →  Ijdc. 

Elektriska pianon  →  Ijdi. 

Klavikord  →  Ijdd. 

Ijdaz Särskilda pianoinstrument 

Ex: Spikpiano, preparerat piano. 

Ijdb Orgel 

Hit även harmonium och biograforgel. 

Uppdelas geografiskt enl N. För särsk orglar kan bildas monografiavd ordnade 
efter ort: lokal, t ex Ijdb-cz Stockholm: Stockholms konserthus. 

Elektriska orglar  →  Ijdi. 

Ijdc Cembaloinstrument 

Hit cembalo (= clavecin, harpsichord), virginal och spinett. 

Ijdd Klavikord 

Ijdi Elektriska tangentinstrument (keyboard) 

Syntar  →  Ijib. 

Ijdz Övriga särskilda tangentinstrument 

Ex: Orgelklaver. 

Ije Stråkinstrument 

Ijea Violin 

Ijeaz Särskilda violininstrument 

Ex: Hardangerfela, elviolin, träskofiol. 

Ijeb Viola 

Ijebz Särskilda violainstrument 
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Ex: Viola d’amore. 

Ijec Violoncell 

Ijed Kontrabas 

Elbas  →  Ijgbi. 

Ijee Viola da gamba 

Ijeg Nyckelharpa 

Ijez Övriga särskilda stråkinstrument 

Ijf Blåsinstrument 

Ijfa--Ijff Träblåsinstrument 

Ijfa Flöjt 

Ijfaz Särskilda flöjter 

Ex: Ocarina, panflöjt. 

Ijfb Blockflöjt 

Ijfc Oboe 

Hit även engelskt horn. 

Ijfd Klarinett 

Hit även bassetthorn. 

Ijfe Saxofon 

Ijff Fagott 

Ijfg--Ijfj Bleckblåsinstrument 

Ijfg Trumpet 

Hit även kornett m fl. 

Ijfh Horn (valthorn) 

Ijfi Trombon (basun) 

Ijfj Tuba 

Ijfk--Ijfl Bälginstrument 

Ijfk Dragspel 

Ijfl Säckpipa 

Ijfm Munspel 
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Ijfz Övriga särskilda blåsinstrument 

Ex: Kohorn, sälgpipa, sinka, pommer, munorgel, vinare. 

Ijg Knäppinstrument 

Ijga Harpa 

Ijgb Gitarr 

Banjo  →  Ijgg. 

Ukulele  →  Ijgbz. 

Ijgbi Elgitarr 

Hit även elbas. 

Ijgbz Övriga särskilda gitarrer 

Ex: Steel guitar, ukulele, vihuela. 

Ijgc Mandolin 

Ijgd Luta 

Ijgdc Bouzouki 

Ijgdz Övriga särskilda lutinstrument 

Ex: Mandora, sitar, teorb. 

Ijge Citterinstrument 

Hit även kantele. 

Ijgez Övriga särskilda citterinstrument 

Ex: Hummel. 

Ijgf Balalajka 

Ijgg Banjo 

Ijgz Övriga särskilda knäppinstrument 

Ijh Slagverk och strykidiofoner 

Hit även slagverksensembler bestående av enbart slagverk. 

Ijha Trumma och puka 

Ijhc Klockor och klockspel 

Mekaniska klockspel  →  Ijja. 

Ijhe Vibrafon 

Xylofon  →  Ijhf. 

Marimba  →  Ijhg. 

Ijhf Xylofon 
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Ijhg Marimba 

Ijhh Cimbalom (hackbräde) 

Ijhs Strykidiofoner 

Ex: Glasharpa, glasharmonika, såg. 

Ijhz Övriga särskilda slaginstrument 

Ex: Kastanjetter, triangel. 

Iji Elektriska musikinstrument 

Hit endast sådana elektriska instrument som inte kan hänföras till annan grundtyp 
av instrument. 

Hit även elektroakustisk musik samt ljudkonst. 

Elmusikinstrument som kan inordnas under annan grundtyp av instrument  →  resp avd, t ex 
elgitarr  → Ijgbi. 

Ijib Synt 

Ijj Mekaniska musikinstrument 

Ijja Klockspel 

Hit fasta klockspel, placerade i byggnader o dyl även om de spelas för hand. 

Uppdelas geografiskt enl N. För särsk klockspel bildas monografiavd ordnade 
efter ort: lokal, t ex Ijja-cz Stockholm: Stockholms stadshus. 

Icke mekaniska klockspel  →  Ijhc. 

Speldosor  →  Ijjb. 

Positiv  →  Ijjc. 

Pianola  →  Ijjd. 

Ijjb Speldosor, spelur 

Ijjc Positiv, gatuorgel m m 

Ijjd Självspelande piano, pianola m m 

Ijk--Ijm Instrumentalmusik 

Allmänna arb  →  Ijm. 

Ijk Kammarmusik 

Hit litteratur om kammarmusik i allmänhet och dess kompositionsteknik, historia. 

Hit även spelning, samspel, interpretation. 

Ijkd Ensembler med tangentinstrument 

Ijkdd Tangentinstrument + annat tangentinstrument (t ex piano och orgel) + ev 
andra instrument 

Ijkde Tangentinstrument + flera stråkinstrument (t ex piano, violin och viola) 



Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
 

e-SAB 2015:1  161 

Ijkdea Pianotrio 

Ijkdeb Pianokvartett 

Ijkdec Pianokvintett 

Ijkdf Tangentinstrument + flera blåsinstrument (t ex piano, flöjt och oboe) 

Ijkdg Tangentinstrument + knäppinstrument (t ex piano och harpa) + ev flera 
instrument 

Ijke Ensembler med stråkinstrument 

Ijkee Enbart stråkinstrument 

Ijkeea Stråktrio 

Ijkeeb Stråkkvartett 

Ijkef Stråkinstrument + blåsinstrument 

Ijkf Ensembler med blåsinstrument 

Ijkff Träblåsensembler 

Ijkffa Blåskvartett 

Ijkffb Blåskvintett 

Ijkfg Bleckblåsensembler (brassensembler) 

Ijkfga Brasskvintett 

Ijkfgb Brassextett 

Ijkg Ensembler med knäppinstrument 

Ijkge Knäppinstrument + stråkinstrument 

Ijkgf Knäppinstrument + blåsinstrument 

Ijkh Ensembler med slagverk + 1 eller flera andra instrument 

Ijki Ensembler med elektroakustiska inslag 

Ijkv Ensembler med valfria instrument 

Ijl Orkestrar 

Hit orkestrars sammansättning och funktion. 

Litteratur om orkestermusik (komposition, interpretation m m)  →  Ijm. 

Orkesterns instrument  →  Ijc. 

Särsk orkestrar  →  Ijb, t ex Ijb-cz Stockholm: Kungl. hovkapellet. 
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Ijlc Kammarorkestrar 

Ijlcc Salongsorkestrar 

Ijld Stråkorkestrar 

Ijle Symfoniorkestrar 

Ijlf Blåsorkestrar 

Hit även Symphonic Band. 

Ijlfa Militärorkestrar 

Ijlfb Brassband 

Ijlz Specialorkestrar 

Ex: Steelband. 

Ijm Instrumentalmusik: särskilda former 

Ijma Symfoniska verk 

Hit litteratur om verk med benämningen symfonier. 

Hit även sinfonier, sinfoniettor. 

Sinfonia = uvertyr  →  Ijme. 

Ijmb Instrumentalkonserter 

Hit sinfonia concertante. Vidare uppdelning efter besättning. 

Ijmba Concerti grossi, orkesterkonserter 

Ijmbb Konserter för flera instrument av helt olika art 

Ijmbd--Ijmbj Konserter för särskilda instrument + orkester 

Ijmbd Konserter för tangentinstrument 

Ijmbda Piano 

Ijmbda.011  Piano 1 hand 

Ijmbdb Orgel 

Ijmbdc Cembalo 

Ijmbe Konserter för stråkinstrument 

Ijmbea Violin 

Ijmbeb Viola 

Ijmbec Violoncell 
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Ijmbed Kontrabas 

Ijmbee Viola da gamba 

Ijmbeg Nyckelharpa 

Ijmbf Konserter för blåsinstrument 

Ijmbfa--Ijmbff Konserter för träblåsare 

Ijmbfa Flöjt 

Ijmbfb Blockflöjt 

Ijmbfc Oboe 

Ijmbfd Klarinett 

Ijmbfe Saxofon 

Ijmbff Fagott 

Ijmbfg--Ijmbfj Konserter för bleckblåsare 

Ijmbfg Trumpet 

Ijmbfh Horn (valthorn) 

Ijmbfi Trombon (basun) 

Ijmbfj Tuba 

Ijmbfk--Ijmbfl Konserter för bälginstrument 

Ijmbfk Dragspel 

Ijmbfl Säckpipa 

Ijmbg Konserter för knäppinstrument 

Ijmbga Harpa 

Ijmbgb Gitarr 

Ijmbgc Mandolin 

Ijmbgd Luta 

Ijmbge Citterinstrument 

Ijmbgf Balalajka 

Ijmbgg Banjo 
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Ijmbh Konserter för slagverk och strykidiofoner 

Ijmbhc Klockspel och celesta 

Ijmbhe Vibrafon 

Ijmbhf Xylofon 

Ijmbhg Marimba 

Ijmbhs Strykidiofoner 

Ijmbi Konserter för elektriska instrument 

Ijmbj Konserter för mekaniska instrument 

Ijmc Divertimenti, serenader, sviter m m 

Hit endast äldre verk från tiden fram till ca 1800. 

Hit även 1700-talsformen notturni. 

Serenader efter ca 1800  →  Ijmf. 

Ijmd Variationsverk 

Ijme Uvertyrer m m 

Hit även preludier. 

Hit även sinfonier = uvertyrer. 

Uvertyrer dubbelklassificeras i förekommande fall på Ijra, Ijrb etc. 

Preludium och fuga  → Ijmj. 

Ijmf Symfoniska dikter och karaktärsstycken 

Hit programmusik i vidsträckt bemärkelse, såsom skisser, poem, karaktärsstycken 
m m. 

Hit även serenader från tiden efter ca 1800. 

Ijmg Rapsodier, fantasier, etyder m m 

Hit instrumentala motsvarigheter till vissa vokala genrer, t ex instrumentala 
motetter. 

Hit även sviter från tiden efter ca 1800. 

Hit även rapsodier, fantasier och sviter ur sceniska verk. 

Hit även orkestersviter ur scenisk musik. 

Ijmh Danser och dansstycken 

Hit litteratur om musiken till danser och dansstycken. 

Hit såväl äldre dansformer som sällskapsdans till ca 1900 samt symfoniska danser. 

Litteratur om danslekar  och dans  →  Rc. 

Folkdansmusik  →  Iju. 
Gammaldans och modern dans från 1900-talet  →  Ijxq. 
Icke västerländska kulturers dansmusik  →  Ijv. 
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Ijmhz Särskilda dansformer 

Ex: Menuetter, polkor, polonäser, valser, mazurkor. 

Folkdansformer  →  Iju. 

Ijmi Marscher 

Ijmia Militärmarscher 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Ijmia-c Militärmarscher: Sverige. 

För särsk förband bildas monografiavd ordnade alfabetiskt efter förbandets namn, 
t ex Ijmia-cz Västerbottens regemente. 

Ijmj Kanons, toccator, fugor, ricercari, tienti m m 

Hit fristående verk, ensamma eller i kombination med varandra (t ex toccata och 
fuga). 

Hit även moderna verk i dessa former. 

Hit instrumentala motsvarigheter till vissa vokala genrer. 

Hit även canzona. 

Hit även kombinationer som preludium och fuga, fantasi och fuga, koral och fuga. 

Ijmk Fria orkesterformer 

Hit företrädesvis modern orkestermusik (från ca 1950) med avståndstagande från 
konventionella musikformer och spelsätt, vilken inte kan inordnas i någon annan 
underavd av Ijm. 

Ijml Sonater 

Ijms Sakral instrumentalmusik 

Ijn--Ijq Vokalmusik 

Allmänna arb  →  Ijn. 

Ijn Vokalmusik: allmänt 

Ijnj Sångteknik och sångröstbehandling 

Skolor och övningar för sångrösten  →  Xo (tilläggsbeteckning (ö) ). 

Talröstens vård  →  Vjj. 

Ijo Solosång 

Ijp Körsång 

Hit såväl körsångens teknik och funktion som dess historia. 

Hit även kördirigering. 

Litteratur om körmusik  →  Ijq. 

Särsk körer  →  Ijb, t ex Ijb-cz Uppsala: Allmänna sången. 

Ijq Vokalmusik: särskilda former 

Ijqa Oratorier 
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Ijqb Kantater 

Hit såväl solo- som körkantater. 

Hit även anthems, barockens kyrkokonserter etc. 

Ijqc Äldre vokalmusikformer 

Hit såväl enstämmiga som flerstämmiga vokalmusikformer från medeltid och 
renässans till ca 1600. 

Ijqca Vokalmusik från medeltiden 

Hit även organa, discantus, conductus. 

Uppdelas geografiskt enl N (exempel nedan). 

Solomadrigaler  → Ijqcb. 

Nordiska medeltidsballader  →  Iju. 

Gregoriansk sång  →  Ijsaa. 

Motetter  →  Ijqcc. 

Ijqca-e Medeltidssånger från England 

Ijqca-f Minne- och mästersånger samt andra sånger från Tyskland 

Ijqca-i Caccie, ballate samt andra sånger från Italien 

Madrigaler  →  Ijqcb. 

Ijqca-j Trubadur- och trouvèresånger och andra sånger från Frankrike 

Hit även Burgund. 

Hit ballades, rondeaux, virelais. 

Ijqca-k Medeltidssånger från Spanien 

Ijqcb Madrigaler 

Ijqcc Motetter 

Motetter efter 1600  →  Ijql. 

Ijqcd Andra sånger från renässansen 

Hit friare typer av solo- och körsånger, arior, bicinier, chansoner, frottole, 
tenorlieder, villancicos, visor till luta o dyl fram till början av 1600-talet. 

Ijqcz Övriga särskilda former 

Ijqd Passioner 

Legend- och mysteriespel  →  Ijrs. 

Ijqe Andra vokalverk med liturgisk eller biblisk text 

Hit flerstämmiga verk med traditionell kristen text och utan sådan 
vokalmusikform som avses i Ijqa--Ijqd eller Ijql. 

Enstämmig gudstjänstmusik  →  Ijs. 

Enstämmig vokalmusik inom ortodoxa och orientaliska kyrkor  →  Ijsa. 
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Icke-kristna religioners musik  →  Ijsb. 

Ijqea Mässor 

Ijqear Rekviem 

Ijqeb Litanior 

Ijqec Cantica 

Hit de bibliska lovsångerna Benedictus, Magnificat och Nunc dimittis. 

Ijqed Hymner, sekvenser, antifoner etc 

Ijqedz Särskilda traditionella texter 

Används endast för verktyperna Ave Maria, Stabat mater och Te Deum. Övriga 
besläktade verk förs till Ijqed. 

Ijqee Övriga bibeltexter 

Ijqf Solistiska former efter ca 1600 

Visor  →  Ijqh. 

Barnvisor  →  Ijqj. 

Ijqfa Solosång från barocken ca 1600 - 1750 

Hit monodi, generalbasvisor, airs de cour etc. 

Ijqfb Konsertarior 

Hit t ex Händels 9 deutsche Arien, Mozarts fristående konsertarior och andra 
arior med profan text. 

Ijqfc Religiösa solosånger och arior 

Hit t ex Bachs Geistliche Lieder und Arien, Dvořáks Bibliska sånger och Mozarts 
arior med religiös text. 

Ijqfd Lieder, romanser, ballader och sångcykler 

Hit främst sånger och romanser från tiden efter 1750. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Ijqfd-c Lieder, romanser, ballader och 
sångcykler: Sverige. 

Ijqfe Friare solistisk musik för soloröst 

Hit främst modern musik i okonventionella former efter ca 1920. 

Ijqg Nationella sånger 

Hit nationella folksånger av olika slag, t ex landskaps- och hembygdssånger, samt 
nationalsånger. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Ijqga-c Nationalsånger: Sverige. 

Ijqga Nationalsånger 

Ijqh Visor 
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Hit visor (t ex Taube, Olle Adolphson). 

Folkvisor  →  Iju--Ijv. 

Schlager  →  Ijxpb. 

”Visrock”  →  Ijxni. 

Ijqhz Särskilda typer av populära sånger och visor 

Ex: Arbetarsånger, carols, immigrantvisor, scoutsånger, skolsånger, studentsånger. 

Ijqj Barnvisor 

Andliga barnvisor  →  Ijsfb. 

Ijqk Kanons 

Ijql Körmusik efter ca 1600 

Ijqla Körmusik från barocken ca 1600 - 1750 

Ijqlb Körmusik ca 1750 - 1950 

Ijqlc Modern körmusik efter ca 1950 

Ijr Dramatisk och scenisk musik 

Operainstitutioner  →  Ijb, t ex Ijb-cz Stockholm: Kungl. teatern. 

Operaarkitektur  →  Icdg, särsk byggnader  → Ic-cz, Ic-daz etc; vid behov dubbelklassificering 
på Ijb. 

Allmänt om revyer  →  Iköa. 

Blandformer av opera och balett med väsentliga sånginslag  →  Ijra. 

Ijra Operor 

Hit även sångspel och marionettopera. 

Hit även nationella former (t ex zarzuela). 

Hit även balettmusik ur operor. Dubbelklassificering på Ijrc. 

Ijrb Operetter 

Hit även sånglustspel (t ex Värmlänningarna). 

Ijrba Musikaler 

Hit även rockoperor. 

Kyrkoopera och andlig musikal → Ijrs. 

Ijrc Baletter 

Hit även pantominer. 

Ijrca Jazz-baletter 

Ijrd Revyer 

Hit även vådeviller, kabaréer, krogshower, music hall-underhållning etc. 

Ijrda Spex 
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Ijre Film- och skådespelsmusik 

Ijrea Filmmusik 

Hit även musik till TV-film och -teater. 

Ijreb Skådespelsmusik 

Hit musik till skådespel av olika slag och radioteater. 

Ijrh Musik till melodramer och uppläsningar 

Ijrhj Sagor, sagospel etc med specialkomponerad musik 

Ijrs Legend- och mysteriespel 

Hit även kyrkoopera och andlig musikal. 

Ijrt Multimediaverk 

Hit instrumental teater, happenings och andra former av modern gruppteater, 
även med kyrklig anknytning. 

Ijs Religiös musik 

Hit enstämmig liturgisk musik (ev med kortare inslag av flerstämmighet) inom den 
ordinarie gudstjänstens ram samt psalmer och andliga sånger. 

Flerstämmiga vokalverk med liturgiska texter  →  Ijqe. 

Ijsa Kristna samfund 

Ijsaa Romersk-katolska kyrkan 

Hit gregoriansk sång. 

Flerstämmig vokalmusik  →  Ijqca, Ijqe, även i liturgisk funktion. 

Ijsaaa Mässa 

Ijsaab Tidegärd 

Hit matutin, laudes, prim, ters, sext, non, vesper och completorium. 

Ijsaac Hymner, sekvenser, troper, rimofficier m m 

Ijsab Grekisk-ortodoxa kyrkan 

Ijsac Bysantinsk kyrkomusik 

Hit endast musik som klart kan beläggas till tiden före 1453. 

Ijsad Protestantisk kyrkomusik 

Hit gudstjänstmusik inom protestantiska och reformerta samfund. 

Kyrkomusik inom särsk frikyrkor betecknas med tilläggsbokstäverna efter Cks 
Särskilda frikyrkosamfund, t ex Ijsadb Protestantisk kyrkomusik: baptister. 

Ijsae Anglikansk kyrkomusik 

Ijsao Orientalisk kyrkomusik 
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Ijsaop Koptisk och etiopisk kyrkomusik 

Ijsb Icke-kristna religioner 

Ijsbd Islam 

Ijsbeb Hinduismen 

Ijsbec Buddhismen 

Ijsbi Judendomen 

Ijsbz Övriga särskilda religioner 

Ijse Koraler och psalmer 

Psalmer och andliga visor (texter)  →  Cib. 

Ijsea Romersk-katolska kyrkan 

Ijseb Grekisk-ortodoxa kyrkan 

Ijsed Protestantiska kyrkor 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Ijsed-db Koraler och psalmer: protestantiska 
kyrkor: Norge. 

Frikyrkosamfundens psalmer och sånger  →  Ijsf. 

Ijsee Anglikanska kyrkor 

Ijseo Orientaliska kyrkor 

Ijseop Koptiska och etiopiska kyrkor 

Ijsf Andliga sånger och visor 

Jfr anm till Ijse. 

Ijsfa Andliga schlager 

Ijsfb Andliga barnvisor 

Ijsfs Särskilda frikyrkosamfunds sångböcker 

Uppdelas i analogi med Cks Särskilda frikyrkosamfund, t ex Ijsfsh Särskilda 
frikyrkosamfunds sångböcker: Frälsningsarmén. 

Ijsg Spirituals och gospels 

Jfr anm till Ijse. 

Ijsga Traditionella spirituals och gospels 

Ijsgb Modern gospel 

Hit även gospelrock, religiös rock och ”kyrklig jazz”. 

Soul  →  Ijxfea. 
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Ijt Skolmusik 

Hit musik som traditionellt bedrivits i skolor resp sådan musik som särsk 
anpassats för skolans speciella förhållanden, t ex skolopera. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Ijt-c Skolmusik: Sverige. 

Musikpedagogik  →  Eabij. 

Iju Västerländsk folkmusik 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Iju-c Västerländsk folkmusik: Sverige. 

Nordamerikansk folkmusik  →  Ijxg. 

Blues  →  Ijxf. 

Allmänt om musiketnologi och musikantropologi  →  Ijv. 

Utomeuropeisk folkmusik av icke-västerländsk karaktär  →  Ijv. 

Ijv Icke-västerländska kulturers musik 

Hit både traditionell musik, populärmusik och konstmusik av helt eller delvis 
utomeuropeiskt ursprung. 

Hit även allmänt om musiketnologi och musikantropologi. 

Hit även amerikansk, australiensisk etc folkmusik av icke-västerländsk karaktär, 
t ex indiansk folkmusik. 

Om rock/jazzelementet i musiken är betydande föredrages Ijxnv resp Ijxccd, med 
dubbelklassificering här. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Ijv-oec Icke-västerländska kulturers musik: 
Japan, Ijv-oaj Icke-västerländska kulturers musik: kurder. 

Västerländsk musik i länder utanför den västerländska kulturkretsen  →  resp avd av Ij. 

Ijx Jazz, rock och populärmusik 

Ijxb Ragtime 

Ijxc Jazz 

Ijxca Tidig jazz 

Hit New Orleansjazz, tradjazz (Chicago, dixie) och andra riktningar före ca 1930. 

Ijxcb Swing och sweet 

Hit 1930- och 1940-talens små ensembler och storband. 

Western swing   →  Ijxgb. 

Ijxcc Modern jazz 

Hit den moderna jazzen från ca 1945 och framåt. 

Hit även den jazz som inte kan föras till någon av nedanstående underavd. 

Ijxcca Bebop 

Ijxccb Cool jazz och hardbop 

Ijxccc Progressiv jazz 

Hit friformjazz, europeisk improvisationsmusik, AACM-jazz (great black music). 
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Ijxccd Fusion 

Hit jazzrock, jazzfunk och folkjazz. 

Hit även acid jazz. 

Ijxd New age 

Hit new age som ej kan föras till annan avd. 

Ijxf Blues 

Hit blues som inte kan föras till någon av nedanstående underavd. 

Spirituals och gospels  →  Ijsg. 

Ijxfa Country blues 

Hit de ursprungliga bluesformerna från Sydstaterna, främst solistisk sång till 
akustisk gitarr. 

Ijxfb Classic blues 

Hit solistisk sång till jazzensemble. 

Ijxfc City blues 

Hit solistisk sång till elgitarr, piano, trummor, munspel och även blåsinstrument. 

Hit även Chicago blues, urban blues och boogie-woogie. 

Ijxfd Rhythm & blues 

Hit den markerat rytmiska, oftast elförstärkta bluesen som ligger närmast 
rockmusiken. 

Hit även doo-wop och jump. 

Ijxfe Soul, funk, hip-hop och rap 

Hit musik som inte kan föras till någon av nedanstående underavd. 

New romantics  →  Ijxne. 

Techno  →  Ijxneib.143 

Ijxfea Soul och funk 

Hit funkrock. 

Hit disco.144 

Hit electro (elektrofunk) före ca 2000.145 

Jazzfunk  →  Ijxccd. 

Discopop och discorock  →  Ijxne. 

Electro från ca 2000 och framåt → Ijxnei.146 

Eurodisco → Ijxneid.147 

Ijxfeb Hip-hop och rap 

                                                 
143 SBKKSB 2008-09-15 
144 SBKKSB 2008-09-15 
145 SBKKSB 2008-09-15 
146 SBKKSB 2008-09-15 
147 SBKKSB 2008-09-15 
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Hit alla former av rap. 

Hit även grime.148 

Ijxfec R&B 

Hit den moderna soulmusiken från ca 1990 och framåt. 

Hit new jack swing och hip-hop soul. 

Rhythm & blues  →  Ijxfd. 

 

(Ijxfed House → Ijxneic)149 

Ijxff Zydeco 

Cajun  →  Ijxg. 

Tex-mex  →  Ijxg. 

Ijxg Nordamerikansk folkmusik utom blues 

Hit cajun och Tex-mex. 

Hit tidiga former av nordamerikansk folkmusik, t ex bluegrass, oldtimey, hillbilly. 

Zydeco  →  Ijxff. 

Nordamerikansk folkmusik av icke-västerländsk karaktär  →  Ijv-qa, t ex indiansk 
folkmusik  →  Ijv-qat. 

Tidiga bluesformer  →  Ijxfa. 

Ijxgb Country & western  

Hit elförstärkt country music. 

Hit western swing. 

Rockabilly  →  Ijxna. 

Countryrock  →  Ijxnh. 

Ijxn Rock 

Hit rockmusik som ej kan föras till någon av nedanstående underavd. 

Rockoperor  →  Ijrba. 

Ijxna Tidig rock 

Hit rock ‘n’ roll och rockabilly. 

Doo-wop   →  Ijxfd. 

Ijxnd 60-talets pop och rock 

Hit såväl brittisk som amerikansk pop och rock. 

Hit brittisk blues och rhythm & blues, ”popvågen” (Merseybeat), milksap, 
ståltrådspop, surfpop, garagerock, psykedelia, bluesrock och ”underground”. 

Folkrock  →  Ijxng. 

Countryrock  →  Ijxnh. 

Singers/songwriters  →  Ijxni. 

                                                 
148 SBKKSB 2008-09-15 
149 SBKKSB 2008-09-15 
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Ijxne 70-talets rock och framåt 

Hit rockmusik som inte kan föras till någon av nedanstående underavd. 

Hit pubrock, new wave och brittisk ska. 

Hit discorock och discopop. 

Hit new romantics. 

Hårdrock  →  Ijxned. 

Industrial metal →  Ijxnedb.150 

Experimentell rock  →  Ijxneg. 

Industri  →  Ijxneia.151 

House  →  Ijxneic.152 

Folkrock  →  Ijxng. 

Countryrock  →  Ijxnh. 

Singers/songwriters  →  Ijxni. 

Ijxned Hårdrock och metal 

Hit hårdrock och metal som inte kan föras till någon av nedanstående underavd.153  

Hit heavy metal och power metal.154 

Hit symfonisk, progressiv och neoklassisk hårdrock och metal.155 

Hit melodisk hårdrock såsom glam metal, sleaze metal, hair metal och pomp.156 

Hit stonerrock och stoner metal.157 

Hit NWOBHM (New Wave Of British Heavy Metal).158 

Symfonirock →  Ijxnef.159 

Ijxneda Extrem hårdrock och metal160 

Hit speed metal, doom metal, thrash metal, death metal, viking metal och black 
metal. 

Hit melodisk death metal (t ex göteborgsdöds). 

Hit grindcore. 

Hardcore →  Ijxneh. 

Ijxnedb Alternativ hårdrock och metal161 

Hit alternativ och gränsöverskridande hårdrock och metal. 

Hit grunge. 

Hit goth metal. 

Hit nu metal, industrial metal, funk metal, rap metal och folk metal. 
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Hit NWOAHM (New Wave Of American Heavy Metal) och metalcore. 

Ijxnef Symfonirock 

Hit rockmusik bestående av längre instrumentala sviter. 

Ijxneg Experimentell rock 

Hit art rock och gränsöverskridande rock. 

Ijxneh Punk 

Hit punkpop, oi-musik och hardcore. 

Ijxnei Elektronisk populärmusik162 

Hit musik som inte kan föras till någon av nedanstående underavd.163 

Hit electro från ca 2000 och framåt.164 

New age  →  Ijxd. 

Disco  →  Ijxfea. 

Electro (electrofunk) före ca 2000  →  Ijxfea165 

Experimentell rock  →  Ijxneg. 

Ijxneia Syntmusik166 

Hit syntpop, electronic body music (ebm), futurepop, industri och bitpop. 

Ijxneib Techno167 

Hit alla former av techno. 

Hit även trance. 

Ijxneic House168 

(Tidigare Ijxfed) 

Hit alla former av house. 

Hit även garage. 

Ijxneid Eurodisco169 

Hit italodisco. 

Ijxneie Breakbeat170 

Hit drum ‘n’ bass (jungle). 

Hit big-beat och trip-hop. 

Hit 2-step (UK garage) och dubstep. 

Ijxneif Electronica171 
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Hit elektronisk populärmusik av icke danskaraktär. 

Hit även ambient music. 

Ijxng--Ijxni Rock: särskilda genrer 

Övriga särsk genrer  →  resp avd av Ijxna--Ijxne eller resp avd av Ijxnv. 

Ijxng Folkrock 

Hit rockmusik med influenser från västerländsk folkmusik. 

Hit även västerländsk folkmusik med påverkan från rockmusik. Ev med 
dubbelklassificering på Iju. 

Icke-västerländsk populärmusik av rocktyp  →  Ijxnv. 

Ijxnh Countryrock 

Hit nordamerikansk rockmusik med countryinfluenser. 

Hit även cajunrock och Tex-mexrock. 

Cajun  →  Ijxg. 

Tex-mex  →  Ijxg. 

Ijxni Singers/songwriters (”visrocksångare”) 

Hit litteratur om musik av poeter och sångförfattare vilkas sånger kan framföras 
till sparsamt ackompanjemang. 

Ijxnv Icke-västerländsk populärmusik av rocktyp 

Hit rockmusik med väsentliga influenser från kulturkretsar utanför den europeiska 
eller anglo-amerikanska som ej kan föras till någon av nedanstående underavd. 
Dubbelklassificeringen görs alltid på Ijv. 

Blandningar av olika etniska musikstilar  →  Iju, Ijv. 

Övrig icke-västerländsk populärmusik  →  Ijv. 

Ijxnvb Calypso 

Hit modern calypso och soca. 

Hit även zouk. 

Traditionell calypso  →  Ijv-qchba. 

Ijxnvd Reggae 

Hit ska, blue-beat och rocksteady. 

Rock och pop med reggaerytmik  →  Ijxne. 

Brittisk ska  →  Ijxne. 

Ijxnve Salsa 

Colombiansk cumbia  →  Ijv-qda. 

Son  →  Ijv-qchaa. 

Ijxp Populärmusik 

Hit underhållningsmusik som ej kan föras till annan avd. 
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Ijxpb Schlager och evergreens 

Hit vanliga schlager, svensktopp, dansband etc. 

Hit även schlagerbetonade visor av särsk kategorier, t ex schlagerbetonade 
sjömansvisor. 

Kan uppdelas geografiskt enl N, t ex Ijxpb-c Schlager och evergreens: Sverige. 
Geografisk uppdelning bör endast göras när anknytningen till ett visst land är 
uppenbar. 

Ijxpba Dansbandsmusik172 

Ijxpc Barbershop 

Ijxq Dansmusik 

Jazz  →  Ijxc. 

Äldre dansformers musik  →  Ijmh. 

Folkdansernas musik  →  Iju. 
Icke-västerländska kulturers dansmusik  →  Ijv. 

Ijxqa Gammaldans 

Ijxqb Modern dans från 1900-talet 

Ijy Musikprogram 

Uppdelas geografiskt enl N. 

Särsk institutioners program ordnas alfabetiskt och kronologiskt efter ort: 
institution år, t ex Ijy-cz Stockholm: Kungl. teatern 1980. 

Ijz Särskilda tonkonstnärer 

Hit såväl tonsättare som utövande musiker. 

Arb om särsk kompositioner av en tonsättare klassificeras på tonsättaren med 
dubbelklassificering på kompositionens form. 

Hit även uppförandegrupper som ej kan föras till Ijb. 

Tematiska och andra förteckningar ang särsk tonsättare, artister och ensembler → Aaxz.  

Särsk tonsättares, artisters och ensemblers diskografi → Aayz. 

Kommentar 
Hit såväl tonsättare som utövande musiker. 
Arb om särsk kompositioner av en tonsättare klassificeras på 
tonsättaren med dubbelklassificering på kompositionens form. 
Hit även uppförandegrupper som ej kan föras till Ijb. 
För att föra en grupp till avd. Ijz krävs att följande villkor är 
uppfyllda: 
 
A. Gruppen ska vara en uppförandegrupp 
B. Gruppen ska inte vara ortsbunden. 
C. Gruppen ska vara av icke-institutionell karaktär. 
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Lokalt förankrade grupper samt intresseföreningar förs till avd. Ijb 
(KKS-meddelanden 1995:3/4) 

Ijä Parodier, signaler, ljudeffekter m m 

Djurläten  →  Ug. 

Ijäa Parodier, imitationer 

Ijäaa Parodier 

Ijäab Imitationer 

Ijäb Akustiska demonstrationer och experiment 

Ijäc Signaler 

Ijäca Militära signaler 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Ijäca-e Militära signaler: Brittiska öarna. 

Ijäcb Jaktsignaler 

Ijäcc Paussignaler 

Ijäd Signaturer 

Ijäda Artist- och orkestersignaturer 

Ijädb Programsignaturer 

Ijäe Ljudeffekter 

Ijäk Bakgrundsmusik 

Ijö Övrig musik 

Används endast som dubbelklassificering. 

Ijöa Årstidscykeln 

Ijöaj Julmusik 

Ijöb Livscykeln 

Ijöbb Bröllopsmusik 

Ijöbs Sorge- och begravningsmusik 

Ijöc Cirkusmusik 

Ijög Gatumusik 

Ijöm Militärmusik 
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Ijös Avslappnings- och meditationsmusik173 

Hit musik avsedd att spelas till olika former av avslappning och meditation. 

Hit även musik avsedd att spelas till olika former av healing.  

Ijöt Träningsmusik174 

Hit musik avsedd att spelas till olika former av fysisk träning. 

Ik Teater 
Endast rubrik. Används ej vid klassificering. 

Allmänna arb  →  Ika. 

Psykodrama  →  Vlbda. 

Drama i undervisningen  →  Eaby. 

Strecktillägg: 

Kan användas på alla underavd utom Ikaa, Ikab, Ikz. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Hit museer och organisationer, t ex riksorganisationer. Kan användas på 
tillämplig avd av Ika--Iköh. När så rekommenderas, tilläggs geografiskt 
strecktillägg före :bf för institutioner med regionalt avgränsad 
verksamhet. 
Särsk teatrar, se dock anvisningar under z-tillägg nedan. 

:do psykologi 
Teaterpsykologi betecknas Ika:do. 

:k historia 
Används endast i betydelsen vetenskapshistoria. 
Teaterhistoria förs till Ikb, Ike, Iks, Ikt, Iku, Ikv, Ikx. 

:oa sociologi 
Teatersociologi betecknas Ika:oa. 

Tidstillägg: 

Används på Ikb, Ike, Iks, Ikt, Iku, Ikv, Ikx, Iky med underavd och Ikö med 
underavd. Kan även användas tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

z-tillägg för särsk personer används på Ikz. 

z-tillägg för särsk teatrar eller särsk orter används, föregånget av geografiskt 
strecktillägg, på Ikb, Iks--Iky, Ikö med underavd, t ex Ikb-cz Stockholm: Södra 
teatern,  Iköh-cz Stockholm: Stockholm Water Festival. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Ik med underavd.175 

Ika Teater: allmänt 
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Teaterarkitektur  →  Icdg (i allmänhet), Ic-cz--Ic-sz (särsk teatrar). 

Teaterdekorationer  →  Iet. 

Teaterdräkter  →  Ihku. 

Ikaa Teaterns teori och estetik 

Hit även allmän teaterkritik. 

Dramatik  →  H (tilläggstal .02). 

Kritik av särsk föreställningar  →  resp land och period eller regissör. 

Ikab Teaterregi och -teknik 

Ikabb Teaterteknik 

Hit scenteknik, t ex ljussättning, kostymering, sminkning, ljudeffekter. 

Teaterdräkter från konsthistorisk synpunkt  →  Ihku. 

Teaterdekorationer  →  Iet. 

Ikad Skådespelarkonsten 

Ikb Teaterhistoria och -kritik 

Dramatikens historia  →  G (tilläggstal .02). 

Ikb.2 Forntiden 

Hit både den grekiska antika teatern och den romerska antika teatern utan 
ytterligare uppdelning. 

Ikb.3 Medeltiden 

Ikb.4 Nya tiden 

Ikb.47 1800-talet 

Ikb.5 1900-talet 

Ikb.55 1945 - 

Ikb.58 1980 - 

Ikb.59 1990 - 

Ikb.6 2000 - 

Ikb-a--Ikb-s Särskilda länders teater 

Ex: Ikb-c Sverige. 

Kan i tillämpliga delar vidareuppdelas enl Ikb.3--Ikb.6. 

Exilteater uppdelas geografiskt enl N i första hand efter mottagande land, i andra 
hand efter givande. 

Ike Teaterprogram 

Uppdelas geografiskt enl N. Särsk teatrars program ordnas alfabetiskt och 
kronologiskt efter ort: institution år, t ex Ike-cz Stockholm: Södra teatern 1980. 
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Kronologisk uppdelning av Ike kan göras enl Ikb.3--Ikb.6. 

Iks Gruppteater 

Hit teatergrupper utanför de traditionella institutionerna. 

Kronologisk uppdelning av Iks kan göras enl Ikb.3--Ikb.6. 

Ikt Pantomim- och marionetteater 

Kronologisk uppdelning av Ikt kan göras enl Ikb.3--Ikb.6.   

Iku Barnteater 

Kronologisk uppdelning av Iku kan göras enl Ikb.3--Ikb.6. 

Ikv Amatörteater 

Kronologisk uppdelning av Ikv kan göras enl Ikb.3--Ikb.6. 

Ikx Radio- och TV-teater 

Kronologisk uppdelning av Ikx kan göras enl Ikb.3--Ikb.6. 

Iky Konstnärlig dans 

Hit balett, men även annan typ av konstnärlig dans, t ex den klassiska indiska. 

Kronologisk uppdelning av Iky med underavd kan göras enl Ikb. 

Sång- och danslekar, folkdans, sällskapsdans  →  resp avd av Rc. 

Ikya Klassisk balett 

Ikyj Fri dans 

Hit även jazzbalett. 

Ikz Särskilda sceniska konstnärer 

Hit monografier, som behandlar personer med huvudsaklig verksamhet under Ik, 
Im, t ex skådespelare, regissörer, koreografer. 

Ikö Övrig scenisk konst och offentliga nöjen 

Hit även folkparker. 

Hit även arenor.176 

Kronologisk uppdelning av Ikö med underavd kan göras enl Ikb. 

Iköa Revy, kabaré, music hall, nattklubbsunderhållning 

Hit även danslokaler. 

Iköd Nöjesfält, tivoli, marknadsunderhållning 

Iköe Cirkus 

Hit även aktiviteter, som traditionellt hör till cirkus, t ex clowner, lindans, 
akrobatik. 
Hit även menagerier. 

Akrobatik inom gymnastiken  →  Raj. 
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Iköf Tjurfäktning 

Hit även andra typer av djurkamp, t ex tuppfäktning. 

Iköh Offentliga fester och ceremonier 

Hit allmänna festivaler.177 

 

Kommentar 
Festivaler klassificeras på respektive avdelning och i enlighet med 
gällande regler för :bf och z-tillägg: 
Festivaler på riksnivå klassifiaceras t.ex.: -c:bf 
Festivaler på regional nivå klassificeras t.ex.: -cba:bf 
Festivaler på lokal nivå klassificeras t.ex.: -cz Ort: Festivalnamn. 
(SBKKSB 2013-05-23) 

Im Film 
Endast rubrik. Används ej vid klassificering. 

Allmänna arb → Ima. 

Filmen i undervisningen  →  Eabx. 

Film- och televisionsscenarier  →  H (tilläggstal .025). 

Särsk filmregissörer och -skådespelare → Ikz. 

Television som masskommunikationsmedel och kulturfaktor  →  Bub. 

Video som kulturfaktor  →  Bub. 

Televisionens tekniska sida  →  Pcjd. 

Strecktillägg: 

Används endast på rent Ima och Imb med underavd. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Hit museer och organisationer, t ex riksorganisationer. Kan användas på 
tillämpliga avd av Ima och Imb. När så rekommenderas, tilläggs 
geografiskt strecktillägg före :bf för institutioner med regionalt avgränsad 
verksamhet. 
Särsk biografer se anvisningar under z-tillägg nedan. 

:do filmpsykologi 
Används endast på avd Ima. 

:k historia 
Används endast i betydelsen vetenskapshistoria. Filmhistoria och särsk 
filmgenrers historia förs alltid till Imb. 

:oa filmsociologi 
Används endast på avd Ima. 

Tidstillägg: 

Används endast på Imb med underavd. 
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z-tillägg: 

Används på Imb, efter geografiskt strecktillägg, för att beteckna särsk biografer 
eller särsk orter, t ex Imb-cz Stockholm, Imb-cz Stockholm: Filmstaden. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Im med underavd.178 

Ima Film: allmänt 

Imaa Filmens estetik och teori 

Hit även allmän filmkritik och filmsemiotik. 

Kritik av särsk filmer  →  resp avd av Imb eller Ikz. 

Imab Filmregi 

Hit även filmfotograferingens konstnärliga sida. 

Film- och videofotograferingens tekniska sida  →  Pnb. 

Imac Filmproduktion och -distribution 

Imb Filmhistoria 

Imb med underavd uppdelas geografiskt enl N, t ex Imb-da Filmhistoria: 
Danmark, Imbaa-i Västernfilm: Italien. 

Kronologisk uppdelning av Imb med underavd görs i tillämpliga delar enl resp 
avd av K, t ex Imb-fa.54 Filmhistoria: Tyskland: 1939 - 1945. 

Imba Filmhistoria: särskilda genrer 

Hit särsk genrer, som inte kan föras till någon av nedanstående underavd. 

Imbaa Västernfilm 

Imbab Komedi och fars 

Imbac Pornografisk film 

Imbad Krigsfilm och kriminalfilm 

Imbae Science-fiction film och skräckfilm 

Imbah Underground- och avantgardefilm 

Imbai Animerad film 

Imbaj Dokumentärfilm 

Hit även etnografisk film, journalfilm. 

Imbak Musikfilm 

Hit sång- och dansfilm. 

Litteratur om filmmusik  →  Ijrea. 
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In Fotokonst 
(Tidigare Pni) 

Endast rubrik. Används ej vid klassificering.179 

Till Ina—Inz förs såväl fotografiska bildverk med huvudsakligen konstnärligt 
syfte som arb om fotokonst.180 

Arb som behandlar fotografins tekniska historia →  Pna:k. 

Fotografiska bildverk med huvudsakligen dokumentärt syfte → resp avd; vid behov 
dubbelklassificering på Inb eller på Inz.181 

Film- och videofotograferingens konstnärliga sida → Imab. 

Strecktillägg:182 

Används endast på Ina och Inb. 

Kolontillägg:183 

:bf Institutioner 
Hit museer och organisationer, t ex riksorganisationer.  
Kan användas på tillämpliga avd av Ina och Inb. När så rekommenderas, 
tilläggs geografiskt strecktillägg före :bf för institutioner med regonalt 
avgränsad verksamhet. 

:k Historia 
Används endast i betydelsen vetenskapshistoria. Fotohistoria och särsk 
fotogenrers historia förs alltid till Inb. 

Tidstillägg:184 

Används endast på Inb. 

z-tillägg:185 

Används på Inb efter geografiskt strecktillägg. 
z-tillägg för särsk personer används på Inz. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på In med underavd.186 

Ina Fotokonst: allmänt187 

Inaa Fotokonstens estetik och teori188 

Inb Fotokonstens historia 

Används även för samtida verk.189 
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Uppdelas geografiskt enligt N, t ex Inb-da Fotokonstens historia: Danmark.  

Kronologisk uppdelning görs enligt resp avd av K, t ex Inb-fa.54 Fotokonstens 
historia: Tyskland: 1939 - 1945. 

Inz  Särskilda fotografer 

(Tidigare Pnz) 
190 
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J Arkeologi 

Hit endast arkeologi i inskränkt bemärkelse, där den utgrävnings- eller 
fyndmässiga aspekten är den väsentliga eller eljest arkeologiskt källmaterial 
behandlas. 

Kulturhistoriska framställningar hit endast om de helt kretsar kring eller tar sin 
utgångspunkt i konkret arkeologiskt material eller metod. 

Konst hit endast om den arkeologiska synpunkten är dominerande. 

Forntidens kulturhistoria annars  → resp period eller land på K. Undantag genomförs i 
tabellen nedan. 

Klassisk konst annars  → Ib.2--Ih.2 med underavd. 

Religion, språk och andra specialområden  → resp avd av C, F etc. 

”Industriarkeologi”  → P (tilläggsbeteckning :k). 

Strecktillägg: 

Geografisk uppdelning enl N har lagts till på denna avd utan streck. Varje 
underavd här nedan kan uppdelas ytterligare enl N, såvitt inte annat anges för de 
särsk länderna. 

Tilläggsbeteckningen x som anger verksamhet i annat land används inte på avd J. 
Vid behov kan i stället dubbelklassifikation göras för ursprungslandet, t ex 
Nordisk bosättning i Kanada under vikingatiden Jqb.02, Jb.02. 

Till Jaanö och Jaapö, klassisk grekisk och romersk arkeologi utanför Grekland och 
Italien, kan fogas geografiskt tillägg efter streck. 

Kommentar 
Landindelningen avser det land där orten nu ligger. T ex Skånes 
arkeologi klassificeras Jcba och inte Jda, Mohenjo-Daro Jobbaz 
Mohenjo-Daro, inte Jobbz Mohenjo-Daro. 
(KKS-meddelanden 1988:2, korr. 2005) 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner betecknas i regel J:bf. 
:bf kan i tillämpliga fall även läggas till efter de särsk 
tilläggsbeteckningarna. 
Särsk institutioner med regionalt avgränsad verksamhet  → resp underavd av J 
(tilläggsbeteckning :bf). 

:dd metodlära 
Används endast på huvudsignaturen J. 
Hit t ex topografi, stratigrafi, grävningsteknik, utrustning. 

:k historia 
Arkeologins historia betecknas J:k, t ex J:kc.4 Arkeologi: historia: 
Sverige: nya tiden. 

:oe lagstiftning 
Fornminneslagstiftning betecknas J:oe, t ex Jc:oe. 

Tidstillägg: 

Indelning under J--Js: 

.11 Stenåldern 
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.111 Paleolitisk tid 

.113 Mesolitisk tid 

.115 Neolitisk tid 

.15 Bronsåldern 

.17 Järnåldern 

.3 Medeltiden 

z-tillägg: 

Särsk fyndorter betecknas med z efter geografiskt tillägg, t ex Jaapö-kz Tarraco, 
Jcabz Valsgärde. 

Som namnform används alltid i första hand den klassiska formen, när den är 
känd, t ex Ebla (ej Tell Mardikh). Om endast fyndplatsens moderna namn är känt 
används detta. I de fall ett fynd är känt under ett speciellt namn används detta, 
t ex Jcacz Sigurdsristningen. Vid tveksamhet görs dubbelklassificering på eller 
hänvisning från fyndort. 

Kommentar 
Byggnader räknas normalt inte som arkeologiska fyndplatser. 
Grävningar i (under) Riddarholmskyrkan klassificeras Ic-cz 
Stockholm: Riddarholmskyrkan, Jcaaz Riddarholmen, grävningar 
under slottet Tre kronor klassificeras Ic-cz Stockholm: Slottet Tre 
kronor, Jcaaz Gamla stan. 
(KKS-meddelanden 1999:1/2) 

Parentestillägg: 

(s) används ej på J med underavd.191 

Särskilda tilläggsbeteckningar: 

Indelning under J--Js: 

.01 Kulturformer 
Hit t ex jägar- och fiskarkulturer, åkerbrukskulturer, stadskulturer. 
Hit även dessa kulturers sociala och ekonomiska organisation. Vid 
tveksamhet mellan .01 och .02 föredrages alltid .01. 

.02 Bosättningar, kultplatser, gravskick 
Hit även bostäder. 

.03 Verktyg, redskap, vapen 

.04 Konstnärliga lämningar 
Hit t ex grottmålningar, hällristningar. 

.05 Konsthantverk 
Hit t ex kläder, kärl, personliga prydnadsföremål. 

.06 Stenmonument 
Hit t ex monoliter, stencirklar, labyrinter. 

.07 Undervattensarkeologi 
Hit även båtar och skepp. 

.08 Osteologi 
Osteologi = benlära. 
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Arb som behandlar både en särsk tidsperiod och en särsk aspekt 
dubbelklassificeras, t ex Jc.11 och Jc.01 för ett arb om kulturformer under 
stenåldern i Sverige. Tidstillägg föredrages alltid före särsk tilläggsbeteckningar i 
sådana fall. 

J Arkeologi 
Hit allmänna arb samt arb som faller under fler än 3 av underavd Ja--Js, såvida 
inte dessa är underavd till gemensam överordnad avd av typ Jm, Jf etc. 

Ja--Jn Europa 
Allmänna arb  → Ja. 

Ja Europa: allmänt 
Hit även framställningar av arkeologi rörande fler än 3 europeiska länder, såvida 
inte dessa är underavd till gemensam överordnad avd av typ Jm, Jf etc. 

Kommentar 
Kulturformer klassificeras enligt följande lista: 
Bandkeramisk kultur Ja.11 
Hallstattkulturen Ja.17 
Kamkeramisk kultur Ja.11 
Klockbägarkulturen Ja.115 
Latènekulturen Ja.17 
Snörkeramisk kultur Ja.115 
Stridsyxekulturen Ja.115 
(SBKKSB 2005-02-11) 

Jaa Klassisk arkeologi 

Klassisk konst, där inte en rent arkeologisk aspekt överväger  → Ib.2 med underavd, som i 
tveksamma fall föredrages. 

Jaan Grekisk arkeologi 

Hit hela det grekiska kulturområdet. 

Grekisk epigrafik  → Foa.081. 

Jaanö Det grekiska kulturområdet utanför Grekland 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Jaanö-pba Egypten. 

Jaao Etruskisk arkeologi 

Jaap Romersk arkeologi 

Hit hela det romerska kulturområdet. 

Latinsk epigrafik  → Foc.081. 

Jaapö Det romerska kulturområdet utanför Italien 

Uppdelas geografiskt enl N,  t ex Jaapö-e Brittiska öarna. 

Jaaq Fornkristen arkeologi 

Hit minnesmärken från tiden före ca år 550. 
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Kyrkliga redskaps symboliska betydelse  → Chd. 

Jak Keltisk arkeologi 

Jb--Jd Norden 
Allmänna arb  → Jb. 

Jb Norden: allmänt 

Jc Sverige 
Indelas enl Nc landskapsvis. 

Särsk fyndorter betecknas med z, t ex Jcaaz Helgeandsholmen, Jcabz Helgö. 

Jd Övriga Norden 

Jda Danmark 

Jdb Norge 

Jdc Island 

Jdcf Färöarna 

Jdd Finland 

Jddå Åland 

Je Brittiska öarna 

Jea England 

Särsk orter betecknas Jez. 

Jer Wales 

Särsk orter betecknas Jez. 

Jes Skottland 

Särsk orter betecknas Jez. 

Jet Irland 

Särsk orter i Irland (republiken) betecknas Jetaz. 

Särsk orter i Nordirland betecknas Jez. 

Jf Mellaneuropa 
Hit allmänna arb eller arb rörande fler än 3 länder, även inklusive Schweiz. 

Jfa Tyskland 

Uppdelas ej ytterligare.  

Särsk orter betecknas Jfaz. 
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Jfb Österrike 

Jfc Ungern 

Jfd Tjeckien och Slovakien 

Jfda Tjeckien 

Jfdb Slovakien 

Jg Nederländerna, Belgien och Luxemburg 

Jga Nederländerna 

Jgb Belgien 

Jgc Luxemburg 

Jh Schweiz 

Ji Italien 
Hit endast allmänna arb om Italiens förhistoriska tid. 

Särsk förhistoriska italienska områden och orter betecknas Jiz. 

Romersk arkeologi  → Jaap. 

Etruskisk arkeologi  → Jaao. 

Syditaliens grekiska kulturlämningar  → Jaanö-i. 

Fornkristen arkeologi  → Jaaq. 

Jiv Malta 

Jj Frankrike 

Jk--Jl Iberiska halvön 
Allmänna arb  → Jk. 

Jk Spanien 

Jl Portugal 

Jm Östeuropa 

Jma Ryssland 

Hit Ryska federationen i dess helhet. 

Hit Sovjetunionen. 

Kaukasien  → Joac. 
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Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgizistan, Tadzjikistan (f d Sovjetiska centralasien)  
→  Joam. 

Sibirien  → Jog. 

Jmad Ukraina 

Jmae Vitryssland 

Jmaf Moldavien 

Jmas Skyterna 

Skytiska fyndplatser klassificeras Jmas, även om de befinner sig utanför ”Jma”-
området. 

Jmb Polen 

Jmc Estland, Lettland, Litauen 

Jn Balkanhalvön 
Greklands arkeologi  → Jaan. 

Jna Rumänien 

Jnb Jugoslavien 

Jnba Serbien 

Jnbb Kroatien 

Jnbc Slovenien 

Jnbd Bosnien-Hercegovina 

Jnbe Montenegro 

Jnbf Makedonien 

Jnc Bulgarien 

Jnf Albanien 

Jo Asien 

Joa Främre Asien 

Joaa Mindre Asien 

Hit bl a hettitisk, hurritisk och luvisk arkeologi. 

Mindre Asiens grekiska kulturlämningar  → Jaanö-oaa. 

Joab Cypern 

Cyperns grekiska kulturlämningar  → Jaanö-oab. 
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Joac Kaukasien 

Joacb Armenien 

Hit även Armenien i dess helhet. 

Särsk orter  → Joacz. 

Joae Syrien och Libanon 

Joaea Syrien 

Joaeb Libanon 

Joaf Palestina 

Biblisk arkeologi  → Cceb. 

Joag Jordanien 

Joah Arabien 

Joai Mesopotamien 

Hit ”assyriologi” (sumerisk, babylonisk och assyrisk arkeologi). 

Joak Persien 

Joal Afghanistan 

Joam Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgizistan, Tadzjikistan (f d 
Sovjetiska centralasien) 

Egentliga Centralasien → Jof. 

Job Främre Indien 

Joba Indien 

Jobb Pakistan och Bangladesh 

Jobc Bhutan 

Jobd Nepal 

Jobe Sri Lanka 

Joc--Jod Sydostasien 

Allmänna arb  → Joc. 

Joc Bortre Indien 

Joca Burma 

Jocb Thailand 

Jocc Malaysia, Singapore och Brunei 
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Jocd Indokina 

Jod Ostindiska öarna 

Joda Indonesien 

Jodc Filippinerna 

Joe Östasien 

Joea Kina 

Joeak Tibet 

Särsk orter  → Joeaz. 

Joeb Korea 

Uppdelas ej ytterligare. 

Särsk orter betecknas Joebz. 

Joec Japan 

Jof Centralasien 

Hit allmänna arb. 

Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgizistan, Tadzjikistan (f d 

Sovjetiska centralasien) → Joam.192 

Tibet  → Joeak. 

Xinjiang  → Joeal. 

Jofc Mongoliet 

Enbart Inre Mongoliet  → Joeam. 

Jog Sibirien 

Jp Afrika 

Jpa Nordafrika utom Egypten 

Nordafrikas romerska kulturlämningar  →  Jaapö-pa. 

Jpaa Marocko 

Jpab Algeriet 

Jpac Tunisien 

Jpad Libyen 

Jpb Egypten och Sudan 
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Jpba Egypten 

Hit egyptologi. 

Jpbb Sudan 

Jpc Västafrika 

Jpd Centralafrika 

Jpe Södra Afrika 

Jpf Östafrika 

Jpg Nordöstafrika (Afrikas horn)193 

Jq Amerika 

Jqa Förenta staterna 

Kommentar 
Särsk orter för avd Jqaa--Jqaf till Jqaz. 
(KKS-meddelanden 1987:2) 

Jqb Kanada 

Kommentar 
Särsk orter för avd Jqbb--Jqbm till Jqbz. 
(KKS-meddelanden 1987:2) 

Jqc Centralamerika, Mexiko och Västindien 

Hit maya och deras kulturhistoria. 

Jqca Mexiko 

Hit aztekerna och deras kulturhistoria. 

Jqd Sydamerika 

Jqdk Peru 

Hit inka och deras kulturhistoria. 

Jr Australien och Oceanien 

Jra Australien 

Jrb Nya Zeeland 

Jrc Melanesien, Polynesien och Mikronesien 
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Js Polarländerna 
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K Historia 

Hit allmän historia, krigshistoria och politisk historia (jfr anm nedan). Hit även 
kulturhistoria, socialhistoria och ekonomisk historia (avd Kt--Kv) samt historiska 
hjälpvetenskaper (avd Ky). 

I övrigt förs särsk ämnens historia till ämnet, t ex Cj Kyrkohistoria, E:k 
Undervisningshistoria, Ijb Musikhistoria. 

Krigshistoria: 

Anm till krigshistoria, jfr avd S. Krigshistoria och historiska framställningar även 
om särskilda krig förs till avd K, särsk perioder eller länder. Till avd S 
(tilläggsbeteckning :k) förs endast arb av utpräglat teknisk och/eller teoretisk 
karaktär, såsom krigskonstens historia (läran om krigföring, operationskonst och 
taktik) och krigsväsendets inre historia. Vid tveksamhet föredrages K. Vid 
tveksamhet alltid dubbelklassificering. 

Politisk historia: 

Anm till politisk historia, jfr avd Oc. Politisk historia förs i allmänhet till avd K, 
särsk perioder eller länder. Till avd Ocg med underavd förs de politiska 
begreppens och åskådningarnas idéhistoria  med dubbelklassificering på K.  

Särsk politiska partiers inre historia dock alltid → Oc.06 med undavd. 

Utrikespolitik alltid till K 

Socialhistoria: 

Anm till socialhistoria, jfr avd Oh. Se anm vid avd Ku. 

Ekonomisk historia: 

Anm till ekonomisk historia, jfr avd Qad. Se anm vid avd Kv. 

Lokalhistoria: 

Svensk och utländsk lokalhistoria förs till N. Jfr dock anvisningen under Koafh 
för judarnas historia på särsk orter.  

Strecktillägg: 

På avd Ka--Ks ansluts geografiska tilläggsbeteckningar direkt utan bindestreck, på 
avd Kt--Ky med bindestreck. 

Forsknings- och specialbibliotek som så önskar kan på avd Koafh och Kt--Ky, 
förutom strecktillägg hämtade från avd N och från Geografiska tilläggsbeteck-
ningar, även använda de speciella geografiska tilläggen under avd K för ytterligare 
områdesuppdelning under vissa länder, nämligen -dai Sönderjylland, -faa 
Preussen, -fac Pommern, -fae Bayern, -id Genua, -ie Venedig, -if Sardinien, -ih 
Florens och Toscana, -ik Neapel, -il Sicilien. Ingen ytterligare geografisk indelning 
under landnivå utförs. 

Till den geografiska tilläggsbeteckningen har direkt anslutits bokstavstillägg för att 
uttrycka särsk problems historia inom ett visst område, t ex Kqau Rasfrågan i 
Förenta staterna. 

Bokstaven x betecknar alltid i sådana fall verksamhet (sedd ur historiskt 
perspektiv) i annat land, t ex Kjx Fransmän i utlandet. 
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Kommentar 
Strecktillägg kan även anslutas till K--x-avdelningarna, t ex Kjx-qa, 
Kkx-o. 
(KKS-meddelanden 1986:1) 

Bokstaven y betecknar ett lands kolonialhistoria, t ex Kjy Franska kolonialväldets 
historia. Särsk koloniers historia dock till resp områdes historia, t ex Kpac 
Tunisiens historia. 

Kommentar 
Bokstaven y bör kunna läggas även till särskilda områden. Kay är 
därmed en korrekt klassifikationskod. 
(SBKKSB 2011-05-19) 

 

Bokstäverna x och y är generellt tillämpbara på avd K. Märk dock den särsk 
användningen av Kcx. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  →  resp 
underavd av K (tilläggsbeteckning :bf). 

:d teori, filosofi 
Används på huvudsignaturen K samt Ku, Kv. Vid tveksamhet 
föredrages alltid K:d. 

:dd metodlära 
Historieforskningens metod betecknas K:dd, ekonomisk-historisk metod 
Kv:dd, socialhistorisk metod Ku:dd. 

:k historia 
Utbyggnad kan vid behov göras både före och efter kolon. 
Historieforskningens historia betecknas K:k, t ex Kc:k Svensk historia: 
forskningshistoria, K:kc.5 Den svenska historieforskningens historia: 
1905 -. Socialhistorisk forskningshistoria betecknas Ku:k, ekonomisk-
historisk forskningshistoria Kv:k. 

Tidstillägg: 

Kronologiska tilläggsbeteckningar kan fogas till K, Kt--Kv eller geografiska 
underindelningar. 
194 

Till kronologisk tilläggsbeteckning direkt efter K kan i något fall fogas geografisk 
tilläggsbeteckning, t ex K.269-pba Romerska riket: särskilda provinser: Egypten. 

För särsk länders historia gäller följande ang kronologiska tilläggsbeteckningar: 

a) För ett antal viktiga länder har periodindelning införts i schemat, t ex Ke, Kfa, 
Kqa. 

b) För vissa närliggande länder kan periodindelning göras analogt med dessa, t ex 
Kes, Ket. 

c) För vissa överordnade områden har periodindelning införts i schemat, t ex Kp, 
Kqd. För länder ingående i dessa områden kan det överordnade områdets 
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periodindelning användas, såvitt inte annat anges för de särsk länderna, t ex 
Kpba.55, Kqdh.57. 

d) För övriga länder används periodindelningen under K eller grundschemat (se 
Hjälptabeller: kronologiska tilläggsbeteckningar). 

I de fall .56 och/eller .57 har införts under enskilda länder är detta betingat av 
någon historisk händelse av vikt. .58 bör då ej användas (om det inte utförts under 
det enskilda landet). Däremot kan .59 användas. 

När tidstillägg ansluts till K--x-avdelningarna görs detta enligt följande exempel: 
Kjx.4 (kronologisk tilläggsbeteckning från Kj), Kjx-qa.4 (kronologisk 
tilläggsbeteckning från Kqa). 

Kronologisk tilläggsbeteckning på K--y-avdelningarna hämtas från resp 
grundsignatur (Key.44 från Ke.44 etc). 

z-tillägg: 

z-tillägg för geografiska enheter används endast på ett fåtal avd (K.249, Kfa) i 
fråga om sådana områden, som tidigare varit självständiga stater. 
195 

z-tillägg för personer används ej på avd K, oavsett att hit förs biografier över (före 
1980) regerande furstar. Övriga historiska personligheters biografi (inklusive icke-
furstliga statschefer och furstliga, icke-regerande personer) förs till avd Lz eller 
annan biografisk specialavd. Även biografier över furstar som blivit regenter efter 
1980 skall föras till Lz (med dubbelklassificering på resp underavd av K). 

Forsknings- och specialbibliotek, som så önskar, kan dubbelklassificera även 
regerande furstar (före 1980) på Lz. 

z-tillägg används med särsk betydelse för att beteckna särsk ordnar (Kyiz). 

Parentestillägg: 

 (s) används ej på K med underavd.196 

 (u) urkunder. 

K Historia 
Hit världshistoria samt den västerländska kulturkretsens historia, även då de i 
praktiken sammanfaller med Europas historia. 

Hit Trettioåriga kriget 1618 - 1648 (K.41) och Napoleonkrigen (K.45). 

Framställningar med uttalat principiell begränsning till Europa  →  Ka. I tveksamma fall 
föredrages K. 

K.2 Forntiden 
Den principiella begränsningen till världshistoria samt den västerländska 
kulturkretsens historia gäller även här. 

Hit även forntida folks kulturhistoria (jfr anm vid avd J). 

Övriga särsk kulturkretsars forntid  →  resp världsdel eller land, t ex Afrikas forntid  →  
Kp.2, Kinas forntid  →  Koea.2. 

K.21 Egypten 
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Hit Egypten till den arabiska erövringen 639 e Kr. 

Egypten som romersk provins  →  K.269-pba. 

K.22 Främre Asien 

K.221 Mesopotamien 

Hit sumererna, Assyrien, Babylonien samt områdets historia till den arabiska 
erövringen 637 e Kr. 

K.223 Syrien, Fenicien och Palestina 

Hit området till den arabiska erövringen 636 e Kr. 

Hit judarnas historia före 70 e Kr. 

Biblisk historia  →  Ccec. 

Judarnas historia efter 70 e Kr  →  Koafh. 

K.224 Kartago 

K.226 Mindre Asien 

Hit bl a hettiterna, lyderna, Pergamon samt områdets historia till 395 e Kr. 

K.227 Araberna under forntiden 

Hit araberna före 622 e Kr. 

K.228 Perserriket 

Hit området till den arabiska erövringen 642 e Kr. 

K.23--K.26 Antikens historia 

Allmänna arb  →  K.23. 

K.23 Antikens historia 

Hit allmänna framställningar av den klassiska antiken i Grekland och Romerska 
riket (K.24 resp K.26 nedan). 

K.24 Den grekiska forntiden 

K.241 Före ca 500 f Kr 

K.243 Den klassiska tiden ca 500 - 336 f Kr 

K.245 Den hellenistiska tiden ca 336 - 31 f Kr 

Hit även allmänna framställningar av hela den hellenistiska världen under denna 
tid. 

De särsk hellenistiska staterna utanför Grekland se anm till K.249. 

K.246 Romartiden 31 f Kr - 476 e Kr 

Hit endast allmänna arb. 

Romerska provinser i Grekland  →  K.269-nd. 

K.249 Särskilda grekiska stater 
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Hit särsk stadsstater och områden i det egentliga Grekland (inkl Thessalien, 
Makedonien och den grekiska övärlden med Kreta) efter z-tillägg, t ex K.249z 
Delos. 

De grekiska kolonierna i Syditalien  →  K.268. 

De särsk hellenistiska staterna utanför Grekland  →  resp områdes historia, t ex Egypten  →  
K.21, Seleukidriket  →  K.223. 

K.26 Den romerska forntiden 

K.261 Konungatiden och republiken till 31 f Kr 

K.264 Kejsartiden 31 f Kr - 476 e Kr 

Det bysantinska riket  →  K.31. 

Folkvandringarna  →  K.331. 

K.268 Italien (utom Romerska riket) 

Hit även de grekiska kolonierna i Syditalien. 

K.269 Romerska rikets provinser 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex K.269-e Britannia, K.269-k Hispania, K.269-pa 
De nordafrikanska provinserna. 

Framställningar i samband med allmän behandling av de olika områdenas historia  →  de 
särsk områdena. 

K.29 Germanerna under forntiden 

Folkvandringarna samt de särsk stammarnas historia  →  K.331. 

K.3 Medeltiden 
Hit tiden ca 500 - ca 1500 (med de undantag som anges under K.2 och K.3) med 
principiell begränsning till allmän historia eller den västerländska kulturkretsens 
historia. 

K.31 Bysantinska riket 395 - 1453 

Hit Grekland under medeltiden. 

K.32 Arabiska väldet 622 - 1517 

Hit endast allmänna arb. 

Hit även ”kalifatet” i dess helhet. 

De särsk områdena  →  resp områdes historia. 

K.33 Äldre medeltiden ca 476 - 1050 

K.331 Folkvandringarna 

Hit den germanska folkvandringen (ca 350 - 550). 

Hit även de särsk stammarna till ca 550. 

Germanerna under forntiden  →  K.29. 

K.333 Karolingiska riket 752 - 911 
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Hit endast allmänna framställningar. 

De särsk områdena  →  resp områdes historia. 

K.35 Högmedeltiden ca 1050 - 1300 

K.351 Korstågen 

Hit endast allmänna framställningar. 

De särsk korstågsrikenas historia  →  resp områdes historia, t ex Cypern under korstågstiden  
→  Koab.3. 

K.38 Senmedeltiden ca 1300 - 1500 

K.4 Nya tiden 
Hit tiden från ca 1500 till närvarande tid. 

K.41 1500 - 1648 

K.43 1648 - 1789 

K.45 1789 - 1815 

K.46 1815 - 1914 

K.5 1914 - 
Hit även arb som behandlar 1900-talet i allmänhet. 

(Detta gäller även särsk länder, där rubriken 1900-talet bytts mot särsk årtal.) 

K.51 Första världskriget 1914 - 1918 

Kan uppdelas i likhet med K.54. 

Tillägg .51a etc används ej om särsk länder. 

K.52 Mellankrigstiden 1918 - 1939 

K.54 Andra världskriget 1939 - 1945 

Tillägg .54a etc enligt nedan, används ej om särsk länder. 

Förhållanden som endast berör särsk länder  →  resp lands historia, t ex motståndsrörelsen i 
Polen under andra världskriget  →  Kmb.54. Judarnas historia under andra världskriget alltid 
Koafh.54, t ex upproret i Warszawagettot, alltid  →  Koafh-mb.54. 

K.54a Politisk historia 

Hit även förhistorien. 

K.54b Militär historia 

Kan uppdelas enl Sa--Sk, t ex K.54ba Markoperationer, K.54bb Sjöoperationer, 
K.54bc Flygoperationer, K.54bi Civilförsvar. 

K.54c Propaganda 

Hit även utpräglat tendentiös litteratur, utgiven under kriget. 
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K.55 1945 - 

K.58 1980 - 

K.59 1990 - 

K.6 2000 -   

Ka--Ks Särskilda länders och områdens historia 
Hit även de särsk ländernas etc kulturhistoria, socialhistoria och ekonomiska 
historia. Forsknings- och specialbibliotek se anm under Kt--Kv. 

Ka--Kn Europa 
Allmänna arb  →  Ka. 

Ka Europa: allmänt 
Hit endast framställningar med uttalat principiell begränsning till Europas historia. 
197 

Hit även framställningar av historia rörande 3 eller flera europeiska länder, såvida 
inte dessa är underavd till gemensam överordnad avd av typ Km, Kf etc. 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl K. 

”Östblockets” gemensamma historia dock alltid  →  Km. 

”Allmän historia”  →  K, även då den i praktiken sammanfaller med Europas historia. 

Trettioåriga kriget 1618 - 1648 → K.41 

Napoleonkrigen → K.45 

Ka.59 1989 - 

Ka.6 2000 - 

Kae.59 Europeiska unionen 1994 - 

Kae.6 2000 - 

Kak Kelternas historia 

Hit endast allmänna framställningar av kelternas historia oavsett landtillhörighet. 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl grundschemat. 

Kelternas historia i särsk land  →  resp lands historia. 

Kb--Kd Norden 
Allmänna arb  →  Kb. 

Kb Norden: allmänt 

Kb.2 Forntiden till ca 1050 

                                                 
197 SBKKSB 2008-09-15 
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Hit vikingafärderna, även när endast ett av de nordiska folken behandlas. 

Kb.3 Medeltiden ca 1050 - ca 1520 

Hit bl a Kalmarunionen. 

De särsk länderna under unionstiden  →  resp lands historia. 

Kb.4 Nya tiden ca 1520 - 

Kb.45 Svensk-norska unionen 1814 - 1905 

Hit endast unionsförhållandena. 

Kb.46 1800-talet198 

Hit skandinavismen.199 

Kb.5 1900-talet 

Kb.51 1914 - 1918 

Kb.52 1918 - 1939 

Kb.54 1939 - 1945 

Kb.55 1945 - 

Kb.58 1980 - 

Kb.59 1994 - 

Kb.6 2000 - 

Kbc Nordkalottens historia 

Hit även Barentsregionen. 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl grundschemat.  

Kc Sverige 
Särsk områdens och orters historia  →  resp avd av Nc. 

Kc.2 Forntiden till ca 1060 

Hit bl a svear och götar, svenska rikets grundläggning. 

Vikingafärderna  →  Kb.2. 

Kc.3 Medeltiden ca 1060 - 1520 

Kc.31 Äldre medeltiden ca 1060 - 1319 

Kc.34 Senare medeltiden 1319 - 1520 

Kc.4 Nya tiden 1520 - 

                                                 
198 SBKKSB 2012-12-06 
199 SBKKSB 2012-12-06 
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Kc.41 Vasatiden 1520 - 1611 

Kc.411 Gustav Vasa 1521 - 1560 

Kc.413 Erik XIV 1560 - 1568 

Kc.415 Johan III 1568 - 1592 

Kc.417 Sigismund 1592 - 1599 

Kc.418 Karl IX 1599 - 1611 

Kc.42 Stormaktstiden 1611 - 1718 

Kc.421 Gustav II Adolf 1611 - 1632 

Kc.423 Kristina 1632 - 1654 

Kc.425 Karl X Gustav 1654 - 1660 

Kc.426 Karl XI 1660 - 1697 

Kc.428 Karl XII 1697 - 1718 

Kc.43 1700-talet 

Kc.44 Frihetstiden 1718 - 1772 

Kc.441 Ulrika Eleonora 1719 - 1720 

Kc.442 Fredrik I 1720 - 1751 

Kc.445 Adolf Fredrik 1751 - 1771 

Kc.45 Gustavianska tiden 1772 - 1809 

Kc.451 Gustav III 1771 - 1792 

Kc.455 Gustav IV Adolf 1792 - 1809 

Kc.46 1800-talet 

Kc.47 1809 - 1844 

Kc.48 1844 - 1865 

Kc.49 1865 - 1905 

Unionsfrågan  →  Kb.45. 

Kc.5 1905 - 

Kc.51 1914 - 1918 

Kc.52 1918 - 1939 
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Kc.54 1939 - 1945 

Kc.55 1945 - 

Kc.58 1980 - 

Kc.59 1994 - 

Kc.6 2000 - 

Kcs Samernas historia: allmänt 

Kcs.2  Forntiden till ca 1050 

Kcs.3  Medeltiden ca 1050 - 1520 

Kcs.4 Nya tiden ca 1520 -   

Kcs.46 1800-talet 

Kcs.5 1900-talet 

Kcs.51 1914 - 1918 

Kcs.52 1918 - 1939 

Kcs.54 1939 - 1945 

Kcs.55 1945 -   

Kcs.58 1980 -   

Kcs.59 1990 -   

Kcs.6  2000 -   

Kcs-c  Samernas historia: Sverige 

Uppdelas kronologiskt enl Kcs. 

Kcs-db  Samernas historia: Norge 

Uppdelas kronologiskt enl Kcs. 

Kcs-dd  Samernas historia: Finland 

Uppdelas kronologiskt enl Kcs. 

Kcs-ma  Samernas historia: Ryssland 

Uppdelas kronologiskt enl Kcs. 

Kcx Svenskar i utlandet 

Hit bl a emigrationen, Gammalsvenskbyborna, Runösvenskarna, svenska kolonier 
i främmande världsdelar. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Kcx-qaz Chicago Svenskar i Chicago. 



Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
 

e-SAB 2015:1  206 

Sveriges baltiska och tyska besittningar  →  resp lands historia, t ex Livland  →  Kmc, 
Svenska Pommern  →  Kfac. Endast om  svenskarnas historia behandlas specifikt utförs 
dubbelklassificering på Kcx. 
Biografiska samlingar över svenskar i utlandet → Ls. 

Kd Övriga Norden 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl grundschemat, utöver de perioder 
som utförts i tabellen.  

Kd.59 1994 - 

Kd.6 2000 - 

Kda Danmark 

Kda.2 Forntiden till ca 1050 

Vikingafärderna  →  Kb.2. 

Kda.3 Medeltiden ca 1050 - 1536 

Kda.4 Nya tiden 1536 - 

Kda.41 1536 - 1660 

Kda.43 1660 - 1814 

Kda.46 1800 - 1914 

Kda.5 1914 - 

Kda.51 1914 - 1918 

Kda.52 1918 - 1939 

Kda.54 1939 - 1945 

Kda.55 1945 - 

Kda.58 1980 - 

Kda.59 1994 - 

Kda.6  2000 - 

Kdai Sönderjyllands historia 

Hit Sönderjylland (Nordslesvig), hertigdömet Slesvig samt detta i samband med 
övriga hertigdömen (Holstein, Lauenburg). 

Hit även nationalitetskampen och minoritetsfrågorna. 

Uppdelas kronologiskt enl Kda. 

Kdb Norge 
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Kdb.2 Forntiden till ca 1030 

Vikingafärderna  →  Kb.2. 

Kdb.3 Medeltiden ca 1030 - 1536 

Kdb.4 Nya tiden 1536 - 

Danmark-Norges gemensamma historia före 1814  →  Kda.4. 

Kdb.41 1536 - 1660 

Kdb.43 1660 - 1814 

Kdb.46 1814 - 1905 

Unionsfrågan  →  Kb.45. 

Kdb.5 1905 - 

Kdb.51 1914 - 1918 

Kdb.52 1918 - 1939 

Kdb.54 1939 - 1945 

Kdb.55 1945 - 

Kdb.58 1980 - 

Kdb.59 1994 - 

Kdb.6 2000 - 

Kdc Island 

Kdc.2 Fristatstiden 870 - 1262 

Kdc.3 Island under Norge 1262 - 1537 

Kdc.4 Nya tiden 1537 - 

Kdc.5 1900-talet 

Kdc.54 1939 - 1945 

Kdc.55 1944 - 

Kdc.58 1980 - 

Kdc.59 1994 - 

Kdc.6 2000 - 

Kdcf Färöarna 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl K. 



Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
 

e-SAB 2015:1  208 

Kdd Finland 

Kdd.2--Kdd.45 Forntiden - 1809 

Uppdelas i likhet med Kc.2--Kc.45. 

Sverige-Finlands gemensamma historia före 1809  →  Kc. 

Kdd.46 Finland under Ryssland 1809 - 1918 

Kdd.5 1918 - 

Kdd.51 Finska inbördeskriget 1918 

Kdd.52 1918 - 1939 

Kdd.54 1939 - 1945 

Kdd.55 1945 - 

Kdd.58 1980 - 

Kdd.59 1994 - 

Kdd.6 2000 - 

Kddå Åland 

Hit samlade framställningar av Ålands historia. 

Hit även ”Ålandsfrågan” efter första världskrigets slut. 

Uppdelas kronologiskt enl Kdd. 

Ke Brittiska öarna 
Hit Englands historia samt Storbritanniens historia i dess helhet (United 
Kingdom). 

Hit även Brittiska öarnas gemensamma historia. Som särsk avd (Ker--Ket) Wales’, 
Skottlands och Irlands särsk historia. 

Ke.2 Före 1066 

Den romerska provinsen Britannia  → K.269-e. 

Ke.3 Medeltiden 1066 - 1485 

Ke.31 1066 - 1154 

Ke.32 1154 - 1399 

Ke.33 1399 - 1485 

Ke.4 Nya tiden 1485 - 

Ke.41 1485 - 1603 

Hit Tudortiden. 
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Ke.42 1603 - 1714 

Hit Stuarttiden. 

Ke.44 1714 - 1815 

Ke.46 1800 - 1914 

Ke.5 1914 - 

Ke.51 1914 - 1918 

Ke.52 1918 - 1939 

Ke.54 1939 - 1945 

Ke.55 1945 - 

Ke.58 1980 - 

Ke.59 1994 - 

Ke.6 2000 - 

Ker Wales 

Uppdelas kronologiskt enl Ke.2--Ke.6. 

Kes Skottland 

Uppdelas kronologiskt enl Ke.2--Ke.6. 

Ket Irland 

Uppdelas kronologiskt enl Ke.2--Ke.6. 

Keta Irland (republiken) 

Ketb Nordirland 

Kex Engelsmän i utlandet 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Kex-oba Engelsmän i Indien. 

Key Det brittiska kolonialväldet 

Hit endast allmänna översikter. 

Hit även The British Commonwealth of Nations. 

De särsk koloniernas historia  →  resp områdes historia. 

Kf Mellaneuropa 
Hit allmänna arb eller arb rörande fler än 3 länder, även inklusive Schweiz. 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl K. 

Hit de länder som ingick i de tidigare tyska och österrikiska kejsardömena. 

Tysk-romerska riket  →  Kfa. 
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Kfa Tyskland 

Hit tysk-romerska riket. 

Kfa.2 Före 843 

Germanernas historia  →  K.29. 

Germanien som romersk provins → K.269-fa. 

Folkvandringarna  →  K.331. 

Karolingiska riket i dess helhet  →  K.333. 

Kfa.3 843 - ca 1500 

Kfa.31 843 - 1254 

Kfa.32 1254 - 1519 

Kfa.36 Hansan 

Hit Hansans samlade historia, även om den sträcker sig utöver denna tidsperiod. 

Särsk hansestäder  →  lokalhistoria, t ex Nfaz Hamburg. 

Kfa.4 Ca 1500 - 

Kfa.41 1500 - 1648 

Kfa.43 1648 - 1806 

Kfa.46 1806 - 1870 

Kfa.47 1870 - 1918 

Kfa.5 1900-talet 

Kfa.51 1914 - 1918 

Kfa.52 1918 - 1933 

Kfa.53 1933 - 1945 

Kfa.54 1939 - 1945 

Kfa.55 1945 - 

Hit endast för de båda tyska staterna gemensam historia. 

Hit perioden 1945 - 1949 i Väst- resp Östtyskland. 

Berlinfrågan  →  Kfai. 

Kfa.57 1972 - 

Se anm till Kfa.55. 

Kfa.59 1990 - 

Hit även de skeenden under 1989 vilka står i samband med återföreningen av de 
båda tyska staterna. 
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Kfa.6 2000 - 

Kfaa--Kfaz Särskilda tyska områdens historia 

Uppdelas kronologiskt enl Kfa. 

Särsk tyska orters lokalhistoria  →  Nfaz. 

Berlins lokalhistoria  →  Kfai. 

Kfaa Preussen 

Hit även Brandenburg. 

Kfac Pommern 

Kfae Bayern 

Kfag Västtyskland 

Endast rubrik. Används ej vid klassificering. 

Västtyskland under ockupationsmakterna (perioden 1945 - 1949)  →  Kfa.55. 

Samlade framställningar av Västtysklands historia → Kfag.55. 

Kfag.55 1949 - 1990 

Hit Förbundsrepubliken Tyskland, BRD. 

Kfag.57 1972 - 1990 

Kfah Östtyskland 

Endast rubrik. Används ej vid klassificering. 

Östtyskland under ockupationsmakterna (perioden 1945 - 1949)  →  Kfa.55. 

Samlade framställningar av Östtysklands historia → Kfah.55. 

Kfah.55 1949 - 1990 

Hit Tyska Demokratiska Republiken, DDR. 

Kfah.57 1972 - 1990 

Kfai Berlin 

Hit staden Berlins historia samt Berlins historia i det politiska maktspelet 1945 -. 

Kfay Det tyska kolonialväldet 

Hit endast allmänna översikter. 

De särsk koloniernas historia  →  resp områdes historia. 

Kfaz Övriga särskilda tyska områdens historia 

Hit områden som tidigare varit självständiga stater. 

Lokalhistoria för särsk orter  →  Nfaz. 

Kfb Österrike 

Hit den österrikisk-ungerska dubbelmonarkin i dess helhet. 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl K, utöver de perioder som utförts i 
tabellen. 
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Kfb.59 1994 - 

Kfb.6 2000 - 

Kfbi Liechtenstein 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl grundschemat, utöver de perioder 
som utförts i tabellen. 

Kfbi.59 1994 - 

Kfbi.6 2000 - 

Kfc Ungern 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl K, utöver de perioder som utförts i 
tabellen. 

Den österrikisk-ungerska dubbelmonarkin  →  Kfb. 

Kfc.56 1956 - 

Kfc.59 1989 - 

Kfc.6 2000 - 

Kfd Tjeckoslovakien 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl K, utöver de perioder som utförts i 
tabellen. 

Hit även Böhmen, Mähren och Slovakien före 1918. 

Dessa områden som en del av den österrikisk-ungerska dubbelmonarkin  →  Kfb. 

Kfd.57 1968 - 

Kfd.59 1993 - 

Hit områdets gemensamma historia från 1993. 

De särsk ländernas historia från 1993 → Kfda.59, Kfdb.59. 

Kfd.6 2000 - 

Kfda.59 Tjeckien 1993 - 

Kfda.6 2000 - 

Kfdb.59 Slovakien 1993 - 

Kfdb.6 2000 - 

Kg Nederländerna, Belgien och Luxemburg 
Hit både hela områdets historia och Nederländernas, Belgiens och Luxemburgs 
historia före 1572. 

Kg.2  Före 855 
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Kg.3  855 - 1477 

Kg.4  1477 -  

Kg.41  1477 - 1572 

Kg.42  1572 - 1648 

Kg.43  1648 - 1795 

Kg.45  1795 - 1830 

Kg.46  1830 - 1914 

Kg.5  1914 - 

Kg.51  1914 - 1918 

Kg.52  1918 - 1939 

Kg.54  1939 - 1945 

Kg.55  1945 - 

Kg.58  1980 - 

Kg.59  1994 - 

Kg.6  2000 - 

Kga Nederländerna 

Hit allmänna framställningar samt tiden efter 1572. 

Uppdelas kronologiskt enl Kg.42--Kg.6. 

Nederländernas historia före 1572 → Kg.2--Kg.41. 

Kgay Det nederländska kolonialväldet 

Hit endast allmänna översikter. 

De särsk koloniernas historia  →  resp områdes historia. 

Kgb Belgien 

Hit allmänna framställningar samt områdets historia efter 1572 (Spanska och 
Österrikiska Nederländerna, konungariket Belgien). 

Uppdelas kronologiskt enl Kg.42--Kg.6. 

Områdets historia före 1572 → Kg.2--Kg.41. 

Kgby Det belgiska kolonialväldet 

Hit endast allmänna översikter. 

De särsk koloniernas historia  →  resp områdes historia. 

Kgc Luxemburg 

Hit allmänna framställningar samt tiden efter 1572. 
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Uppdelas kronologiskt enl Kg.42--Kg.6. 

Områdets historia före 1572 → Kg.2--Kg.41. 

Kh Schweiz 
Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl K, utöver de perioder som utförts i 
tabellen. 

Kh.59 1989 - 

Kh.6 2000 - 

Ki Italien 
Italien under antiken  →  K.26. 

Ki.3 Medeltiden ca 476 - 1400 

Ki.4 Nya tiden 1400 - 

Ki.41 1400 - 1550 

Ki.43 1550 - 1815 

Ki.46 1815 - 1870 

Ki.47 1870 - 1914 

Ki.5 1914 - 

Ki.51 1914 - 1918 

Ki.52 1918 - 1943 

Ki.54 1939 - 1945 

Ki.55 1945 - 

Ki.58 1980 - 

Ki.59 1994 - 

Ki.6 2000 - 

Kid--Kil Särskilda italienska områden 

Uppdelas kronologiskt enl Ki. 

Särsk italienska orter utom de nedan under Kid--Kil uppräknade  →  Niz. 

Kid Genua 

Hit såväl staden Genua som genuesiska väldet. 

Kie Venedig 

Hit såväl staden Venedig som venetianska väldet. 
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Kif Sardinien 

Hit såväl ön Sardinien som konungariket Sardinien. 

Kig Rom och Kyrkostaten. Vatikanstaten 

Hit staden Roms och Kyrkostatens territorialhistoria. 

Rom under antiken  →  K.26. 

Påvestolens historia  →  Ckba. 

Kih Florens och Toscana 

Kij San Marino 

Kik Neapel 

Hit såväl staden som konungariket Neapel. 

Hit även konungariket Bägge Sicilierna. 

Ön Sicilien enbart  →  Kil. 

Kil Sicilien 

Sicilien under antiken  →  K.268. 

Konungariket Bägge Sicilierna  →  Kik. 

Kiv Malta 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl grundschemat, utöver de perioder 
som utförts i tabellen. 

Kiv.56 1964 - 

Kiv.59 1989 - 

Kiv.6 2000 - 

Kiy Det italienska kolonialväldet 

Hit endast allmänna översikter. 

De särsk koloniernas historia  →  resp områdes historia. 

Kj Frankrike 

Kj.2 Före 987 

Gallien som romersk provins  →  K.269-j. 

Karolingiska riket i dess helhet  →  K.333. 

Kj.3 Medeltiden 987 - 1498 

Kj.31 987 - 1328 

Kj.32 1328 - 1498 

Kj.39 Burgund 
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Kj.4 Nya tiden 1498 - 

Kj.41 1498 - 1610 

Kj.42 1610 - 1715 

Kj.44 1715 - 1789 

Kj.45 Franska revolutionen och Napoleon 1789 - 1815 

Kj.451 Franska revolutionen 

Kj.452 Napoleon 

Kj.46 1815 - 1870 

Kj.47 1870 - 1914 

Kj.5 1914 - 

Kj.51 1914 - 1918 

Kj.52 1918 - 1939 

Kj.54 1939 - 1945 

Kj.55 1945 - 

Kj.58 1981 - 

Kj.59 1994 - 

Kj.6 2000 - 

Kjv Monaco 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl grundschemat, utöver de perioder 
som utförts i tabellen. 

Kjv.59 1989 - 

Kjv.6 2000 - 

Kjx Fransmän i utlandet 

Kjy Det franska kolonialväldet 

Hit endast allmänna framställningar. 

De särsk koloniernas historia  →  resp områdes historia. 

Kk--Kl Iberiska halvön 
Allmänna arb  →  Kk. 
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Kk Spanien 

Kk.2 Forntiden ca 400 - 711 

Den romerska kolonin Hispania  →  K.269-k. 

Spanien som en del av det arabiska väldet  →  K.32. 

Kk.3 Medeltiden 711 - 1479 

Kk.4 Nya tiden 1479 - 

Kk.41 1479 - 1648 

Kk.43 1648 - 1789 

Kk.45 1789 - 1815 

Kk.46 1815 - 1914 

Kk.5 1900-talet 

Kk.51 1914 - 1918 

Kk.52 1918 - 1931 

Kk.53 1931 - 1939 

Hit spanska inbördeskriget 1936 - 1939. 

Kk.54 1939 - 1945 

Kk.55 1945 - 

Kk.57 1975 - 

Kk.59 1994 - 

Kk.6 2000 - 

Kkf Baskernas historia 

Hit allmänna framställningar av baskernas historia oavsett landtillhörighet. 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl grundschemat. 

Kki Andorra 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl grundschemat. 

Kkk Gibraltar 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl grundschemat. 

Kky Det spanska kolonialväldet 

Hit endast allmänna framställningar. 

Uppdelas kronologiskt enl Kk. 

De särsk koloniernas historia  →  resp områdes historia. 
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Kl Portugal 

Kl.2 Forntiden ca 400 - 711 

Kl.3 Medeltiden 711 - 1500 

Kl.4 Nya tiden 1500 - 

Kl.41 1500 - 1648 

Kl.43 1648 - 1789 

Kl.45 1789 - 1815 

Kl.46 1815 - 1910 

Kl.5 1910 - 

Kl.51 1914 - 1918 

Kl.52 1918 - 1933 

Kl.53 1933 - 1939 

Kl.54 1939 - 1945 

Kl.55 1945 - 

Kl.57 1974 - 

Kl.59 1994 - 

Kl.6 2000 - 

Kly Det portugisiska kolonialväldet 

Hit endast allmänna framställningar. 

Uppdelas kronologisk enl Kl. 

De särsk koloniernas historia  →  resp områdes historia. 

Km Östeuropa 
Hit även det område som motsvarar det tidigare Östblocket 
(Warszawapaktsländerna). 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl K, utöver de perioder som utförts i 
tabellen. 

Km.59 1989 - 

Km.6 2000 - 

Kma Ryssland 

Hit Sovjetunionens historia. 
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Hit samlade framställningar av Rysslands resp Sovjetunionens historia (även de 
asiatiska besittningarna). 

Framställningar av särsk områden inom Ryssland/Sovjetunionen/Ryska federationen  som 
geografiskt klassificeras som särsk avd  →  resp avd, t ex Estland  →  Kmca, Kaukasien  →  
Koac, Sibirien  →  Kog. 

Ryska federationen → Kma.59. 

Oberoende staters samvälde (OSS) → Kma.59. 

Kma.2 Ryssland före 882 

Kma.3 Medeltiden 882 - 1533 

Kma.4 Nya tiden 1533 - 

Kma.41 1533 - 1682 

Kma.43 1682 - 1796 

Kma.46 1796 - 1881 

Kma.47 1881 - 1917 

Kma.5 Sovjetunionen 1917 - 

Kma.51 Ryska revolutionen 1917 

Kma.52 1917 - 1939 

Kma.54 1939 - 1945 

Kma.55 1945 - 

Kma.58 1980 - 

Kma.59 1991 - 

Hit även de skeenden under närmast föregående år som ledde fram till 
Sovjetunionens upplösning. 

Hit även Oberoende staters samvälde (OSS). 

Kma.6 2000 - 

Kmad Ukraina 

Hit även kosackerna. 

Uppdelas kronologiskt enl Kma. 

Kmae Vitryssland 

Uppdelas kronologiskt enl Kma. 

Kmaf Moldavien 

Uppdelas kronologiskt enl Kma. 
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Kmb Polen 

Kmb.3 Medeltiden till 1515 

Kmb.4 Nya tiden 1515 - 

Kmb.41 1515 - 1772 

Kmb.43 1772 - 1795 

Kmb.46 1795 - 1914 

Kmb.5 1914 - 

Kmb.51 1914 - 1918 

Kmb.52 1918 - 1939 

Kmb.54 1939 - 1945 

Kmb.55 1945 - 

Kmb.58 1980 - 

Kmb.59 1989 - 

Kmb.6 2000 - 

Kmc Estland, Lettland, Litauen 

Hit även Livlands historia. 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl K, utöver de perioder som utförts i 
tabellen. 

 

Kmc.59 1991 - 

Hit även de skeenden under närmast föregående år som ledde fram till de enskilda 
staternas självständighet. 

Kmc.6 2000 - 

Kmca Estland 

Uppdelas kronologiskt enl Kmc. 

Kmcb Lettland 

Uppdelas kronologiskt enl Kmc. 

Kmcc Litauen 

Uppdelas kronologiskt enl Kmc. 
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Kn Balkanländerna 
Kn med underavd, med undantag för Knd, uppdelas i tillämpliga delar 
kronologiskt enl grundschemat, utöver de perioder som utförts i tabellen. 

Kn.59 1991 - 

Kn.6 2000 - 

Kna Rumänien 

Hit även områdets historia före 1862. 

Kna.47 1862 - 1914 

Kna.5 1914 - 

Kna.59 1989 - 

Kna.6 2000 - 

Knb Jugoslavien 

Hit även områdets gemensamma historia före 1918. 

Knb.59 1991 - 

Hit även de skeenden under närmast föregående år som ledde fram till den 
jugoslaviska statens upplösning. 

Knb.6 2000 - 

Knba Serbien 

Knba.59 1991 - 

Hit Förbundsrepubliken Jugoslavien (”Restjugoslavien”) i dess helhet. 

Knba.6 2000 -   

Hit unionen Serbien och Montenegro i dess helhet. 

Knbb Kroatien 

Knbb.59 1991 - 

Knbb.6 2000 - 

Knbc Slovenien 

Knbc.59 1991 - 

Knbc.6 2000 - 

Knbd Bosnien-Hercegovina 

Knbd.59 1991 - 

Hit även Republika Srpska. 
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Knbd.6 2000 - 

Knbe Montenegro 

Knbe.59 1991 - 

Förbundsrepubliken Jugoslavien (”Restjugoslavien”) i dess helhet → Knba.59. 

Knbe.6 2000 -  

Unionen Serbien och Montenegro i dess helhet → Knba.6. 

Knbf Makedonien 

Hit samlade framställningar av områdets historia oavsett landtillhörighet. 

Makedonien under antiken  →  K.249. 

Knbf.59 1991 - 

Hit F d jugoslaviska republiken Makedonien. 

Knbf.6 2000 - 

Knc Bulgarien 

Knc.47 1878 - 1914 

Knc.5 1914 - 

Knc.59 1989 - 

Knc.6 2000 - 

Knd Grekland 

Hit allmänna framställningar av Greklands historia. 

Grekland under forntiden  →  K.24. 

Grekland under medeltiden  →  K.31. 

Knd.4 Nya tiden 1453 - 

Knd.46 1821 - 1913 

Knd.5 1913 - 

Knd.51 1913 - 1923 

Knd.52 1923 - 1939 

Knd.54 1939 - 1949 

Knd.55 1949 - 

Knd.57 1974 - 

Knd.59 1994 - 
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Knd.6 2000 - 

Knf Albanien 

Knf.5 1912 - 

Knf.59 1991 - 

Knf.6 2000 - 

Ko Asien 
Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl grundschemat. 

Koa Främre Asien 

Hit områdets samlade historia samt framställningar som omfattar både medeltiden 
och senare perioder. 

Hit även arb som behandlar arabvärlden i dess helhet, både Asien och Afrika. 

Hit även arb som behandlar den islamiska världen i dess helhet, efter nya tiden 
1517 - . 

Koaa--Koas, med undantag för Koafh, uppdelas kronologiskt enl Koa, utöver de 
perioder som utförts i tabellen. 

Forntiden  →  K.22, K.245, K.269. 

Samlade framställningar av arabiska väldet under medeltiden  →  K.32. 

De särsk områdena inom kalifatet  →  resp områdes historia. 

Koa.3 640 - 1517 

Koa.4 1517 - 

Koa.5 1914 - 

Koa.52 1918 - 1939 

Koa.54 1939 - 1945 

Koa.55 1945 - 

Koa.57 1967 - 

Koa.58 1980 - 

Koa.59 1990 - 

Koa.6 2000 - 

Koaa Turkiet 

Samlade framställningar av Armeniens historia  →  Koacb. 

Koab Cypern 

Koab.56 1960 - 
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Koab.57 1974 - 

Koac Kaukasien 

Koaca Azerbajdzjan 

Hit även historiska framställningar rörande Azerbajdzjan i dess helhet. 

Koacb Armenien 

Hit även historiska framställningar rörande Armenien i dess helhet. 

Koacc Georgien 

Koae Syrien och Libanon 

Koaea Syrien 

Koaeb Libanon 

Koaeb.57 1975 - 

Koaf Palestina 

Hit allmänna framställningar av Palestinas historia samt Palestina under 
mandattiden 1918 - 1948. 

Koafh Judarnas historia 

Hit allmänna framställningar av judarnas historia samt tiden 70 - 500 e Kr (oavsett 
land).  

Hit även antisemitism och sionism.  

Hit även judarnas historia i särsk länder, geografisk uppdelning enl N, t ex Koafh-
c Judarnas historia: Sverige. Judarnas historia på särsk orter uttrycks genom z-
tillägg, t ex Koafh-cz Stockholm. 

Judarnas historia 70 - 500 e Kr klassificeras Koafh.2. Periodindelning i övrigt enl 
K.3--K.6 eller särsk länders periodindelning, t ex Koafh.3 Judarnas historia under 
medeltiden, Koafh-mb.54 Judarnas historia i Polen under andra världskriget. 

Hit även judarnas historia i Palestina före staten Israel. 

Judarnas historia före 70 e Kr  →  K.223. 

Biblisk historia  →  Ccec. 

Koafhy Antisemitisk propaganda 

Hit endast antisemitiska skrifter av utpräglat agitatorisk art. 

Litteratur om den antisemitiska propagandan  →  Koafh. 

Koafi Israel 1948 - 

Koafi.55 1948 - 1967 

Koafi.57 1967 - 

Hit hela det av Israel ockuperade området. 

Koag Jordanien 
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Hit även jordanska områden i Palestina 1948 - 1967. 

Koah Arabiska halvön 

Araberna under forntiden  →  K.227. 

Arabiska väldet under medeltiden  →  K.32. 

Koaha Saudiarabien 

Koahb Yemen 

Hit även Nordyemen (Arabrepubliken Yemen) 1962 - 1990 och protektoratet 

 Adens historia. 

Koahb.59 1990 - 

Koahb.6 2000 - 

Koahc.57 Sydyemen (Demokratiska folkrepubliken Yemen) 1970 - 1990 

Södra Yemen före 1970, inkl protektoratet Adens historia → Koahb. 

1990 - → Koahb.59. 

Koahd Oman 

Koahe Förenade Arabemiraten, Qatar, Bahrain 

Uppdelas ytterligare enl Noahea--Noaheg. 

Koahf Kuwait 

Koai Irak 

Forntiden  →  K.221. 

Koai.56 1958 - 

Koaj Kurdernas historia 

Hit samlade framställningar av kurdernas historia oavsett landtillhörighet. 

Koaj.46 1800-talet 

Hit kurdernas historia under ottomanska väldet och Iran. 

Koaj.5 1900-talet 

Koaj.52 1918 - 1945 

Hit bl a Sèvres- och Lausannefördragen och Dersimupproret. 

Koaj.55 1945 -  

Hit bl a kurdernas historia under M. Barzani, Mahabadrepubliken. 

Koaj.58 1980 -  

Koaj.59 1989 - 

Koaj.6 2000 - 
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Koak Iran (Persien) 

Azerbajdzjan i dess helhet  →  Koaca. 

Forntiden  →  K.228. 

Koak.58 1979 - 

Koal Afghanistan 

Koal.58 1979 - 

Koam Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgizistan, Tadzjikistan (f d 
Sovjetiska centralasien) 

Koama Kazakstan 

Koamb Turkmenistan 

Koamc Uzbekistan 

Koamd Kirgizistan 

Koame Tadzjikistan 

Koas Syrianernas historia 

Hit samlade framställningar av syrianernas historia oavsett landtillhörighet. 

Kob Främre Indien 

Hit samlade framställningar av områdets historia samt Indiens och Pakistans 
gemensamma historia till 1947. 

Kronologisk uppdelning av Kobc--Kobf görs i tillämpliga delar enl grundschemat. 

Kob.2 Före 647 

Kob.3 647 - 1526 

Kob.4 1526 - 

Kob.5 1900-talet 

Kob.55 1947 - 

Kob.57 1971 - 

Kob.58 1980 - 

Kob.59 1990 - 

Kob.6 2000 - 

Koba Indien 1947 - 

Koba.55 1947 - 1971 
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Koba.57 1971 - 

Koba.58 1980 - 

Koba.59 1990 - 

Koba.6 2000 - 

Kobb Pakistan och Bangladesh 

Hit Pakistan 1947 - 1971. 

Kobba Pakistan 1971 - 

Kobba.58 1980 - 

Kobba.59 1990 - 

Kobba.6 2000 - 

Kobbb Bangladesh 1971 - 

Kobbb.58 1980 - 

Kobbb.59 1990 - 

Kobbb.6 2000 - 

Kobc Bhutan 

Kobd Nepal 

Kobe Sri Lanka 

F d Ceylon. 

Kobf Maldiverna 

Koc--Kod Sydostasien 

Allmänna arb  →  Koc. 

Koc Bortre Indien 

Kronologisk uppdelning av Koc med underavd, utöver de perioder som utförts i 
tabellen, görs enl grundschemat. 

Koca Burma 

Hit Myanmar. 

Kocb Thailand 

Kocb.5 1910 - 

Kocc Malackahalvön och Brunei 

Kocca Malajiska federationen och Malaysia 
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Kocca.56 Malaysia 1963 - 

Hit även federationen med Singapore 1963 - 1965. 

Koccb Singapore 

Singapore som en del av federationen med Malaysia 1963 - 1965  →  Kocca. 

Koccb.56 1965 - 

Koccd Brunei 

Koccd.58 1983 - 

Kocd Indokina 

Kocd.55 1945 - 

Hit Indokinakriget 1946 - 1954. 

Kocd.56 1961 - 

Vietnamkriget 1961 - 1975 dock alltid  →  Kocdc.56. 

Kocd.57 1975 - 

Kocda Laos 

Kocdb Kambodja 

F d Kampuchea. 

Kocdc Vietnam 

Kocdc.56 Vietnamkriget 1961 - 1975 

Kocdc.57 1975 - 

Kod Ostindiska öarna 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl grundschemat. 

Koda Indonesien 

Hit allmänt om områdets historia samt tiden före 1602. 

Uppdelas ytterligare enl Nodaa--Nodaf med kronologisk uppdelning enl Koda. 

Koda.4 1602 - 

Koda.46 1799 - 1900 

Koda.5 1900-talet 

Koda.52 1900 - 1942 

Koda.54 1942 - 1945   

Koda.55 1945 - 
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Koda.57 1965 -   

Koda.59 1990 -   

Koda.6 1998 - 

Kodafa  Östtimor 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl grundschemat, utöver de perioder 
som utförts i tabellen. 

Kodafa.57 1975 - 2002 

Kodafa.6 2002 -   

Kodc Filippinerna 

Hit allmänt om Filippinernas historia samt tiden före 1564. 

Kodc.4 1564 - 

Kodc.46 1800-talet 

Kodc.5 1898 - 

Kodc.52 1898 - 1941 

Kodc.54 1941 - 1945 

Kodc.55 1945 - 

Kodc.59 1986 - 

Kodc.6 2000 - 

Koe Östasien 

Kronologisk uppdelning av Koe, Koeaf--Koeam samt Koek med underavd, 
utöver de perioder som utförts i tabellen, görs i tillämpliga delar enl 
grundschemat. 

Koea Kina 

Koea.2 Före 589 e Kr 

Koea.3 589 - 1368 

Koea.4 1368 - 

Koea.41 1368 - 1644 

Koea.43 1644 - 1795 

Koea.46 1795 - 1864 

Hit även arb som behandlar 1800-talet i dess helhet. 
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Koea.47 1864 - 1911 

Koea.5 1911 - 

Koea.51 1911 - 1927 

Koea.52 1927 - 1937 

Koea.54 1937 - 1949 

Koea.55 1949 - 

Koea.57 1976 - 

Koea.59 1990 - 

Koea.6 1997 -  

Hit även samlade framställningar av Kinas historia 1997-  inklusive Hongkong 
och Macao. 

Koeaf Taiwan 

Koeai Manchuriet 

Koeak Tibet 

Koeal Xinjiang 

Koeam Inre Mongoliet 

Samlade framställningar av Mongoliets historia  →  Kofc. 

Koeb Korea 

Koeb.2 Före 668 e Kr 

Koeb.3 668 - 1392 

Koeb.4 1392 - 

Koeb.5 1910 - 

Koeb.55 1948 - 

Hit endast framställningar av Koreas samlade historia efter 1948. 

Hit Koreakriget 1950 - 1953. 

Koeb.58 1980 - 

Koeb.59 1990 - 

Koeb.6 2000 - 

Koeba Nordkorea 1948 - 

Nordkorea = Demokratiska Folkrepubliken Korea. 
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Koeba.58 1980 - 

Koeba.59 1990 - 

Koeba.6 2000 - 

Koebb Sydkorea 1948 - 

Sydkorea = Republiken Korea. 

Koebb.58 1980 - 

Koebb.59 1990 - 

Koebb.6 2000 - 

Koec Japan 

Koec.2 Före 593 e Kr 

Koec.3 593 - 1600 

Koec.4 1600 - 

Koec.43 1600 - 1867 

Koec.47 1867 - 1914 

Koec.5 1914 - 

Koec.52 1918 - 1937 

Koec.54 1937 - 1945 

Koec.55 1945 - 

Koec.58 1980 - 

Koec.59 1990 - 

Koec.6 2000 - 

Koek Hongkong och Macao 

Koeka Hongkong 

Koeka.6 1997 -  

Hongkong som del av Kina 1997 - .  

Samlade framställningar av Kinas historia 1997 - inklusive Hongkong → Koea.6. 

Koekc Macao 
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Koekc.6 1999 -  200 

Macao som del av Kina 1999 - . 201  

Samlade framställningar av Kinas historia 1997 - inklusive Macao → Koea.6 

Kof Centralasien 

Hit allmänna arb. 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl grundschemat. 

Tibet  →  Koeak. 

Xinjiang  →  Koeal. 

Kofc Mongoliet 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl grundschemat. 

Inre Mongoliets historia  →  Koeam. 

Kog Sibirien 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl grundschemat. 

Kp Afrika 
Hit även Afrika söder om Sahara. 

Kronologisk uppdelning av Kpa--Kpg, utöver de perioder som utförts i tabellen, 
görs enl Kp. 

Arb som behandlar arabvärlden i dess helhet  →  Koa. 

Kp.2 Före ca 640 

Kp.3 Ca 640 - ca 1500 

Kp.4 1500 - 

Kp.46 1800-talet 

Kp.5 1900-talet 

Kp.51 1914 - 1918 

Kp.52 1918 - 1939 

Kp.54 1939 - 1945 

Kp.55 1945 - 

Kp.56 1960 - 

Kp.58 1980 - 

Kp.59 1990 - 

                                                 
200 SBKKSB 2010-09-15 
201 SBKKSB 2010-09-15 



Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
 

e-SAB 2015:1  233 

Kp.6 2000 - 

Kpa Nordafrika utom Egypten 

Arabiska väldet under medeltiden  →  K.32. 

Kpaa Marocko 

Hit f d Franska Marocko. 

Kpaa.56 1956 - 

Kpaai Kanarieöarna 

Hit endast samlade framställningar av Kanarieöarnas historia. 

Kanarieöarnas historia som en del av Spaniens historia  →  Kk. 

Kpab Algeriet 

Kpab.56 1962 - 

Kpac Tunisien 

Kpac.56 1956 - 

Kpad Libyen 

Kpad.57 1969 - 

Kpb Egypten och Sudan 

Kpba Egypten 

Forntiden  →  K.21. 

Kpba.57 1973 - 

Kpbb Sudan 

Kpbb.56 1956 - 

Kpbbb Sydsudan202 

Kpbbb.6 Sydsudan 2011-  203 

Kpc Västafrika 

Kpcb Ekvatorialafrika 

Kpcba Tchad 

Kpcbb Centralafrikanska republiken 

Kpcbc Kongo (Brazzaville) 

                                                 
202 SBKKSB 2011-11-16 
203 SBKKSB 2011-11-16 
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Kongo  (Brazzaville) = Republiken Kongo. 

Hit Folkrepubliken Kongo. 

Kpcbd Gabon 

Kpcbe Kamerun 

Kpcc Norra Västafrika 

Hit historiska arb ang Sahel-området. 

Kpcca Västsahara 

F d Spanska Sahara. 

Kpccb Mauretanien 

Kpccc Senegal 

Kpccd Gambia 

Kpccd.56 1965 - 

Kpcce Mali 

Kpccg Burkina Faso 

F d Övre Volta. 

Kpcch Niger 

Kpcci Guinea-Bissau 

Kpcci.57 1974 - 

Kpccj Cap Verde 

Kpccj.57 1975 - 

Kpcck Guinea 

Kpcck.56 1958 - 

Kpccl Elfenbenskusten 

Kpccm Sierra Leone 

Kpccm.56 1961 - 

Kpccn Liberia 

Kpccn.47 1847 - 

Kpcd Södra Västafrika 

Kpcda Ghana 
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Hit även f d Guldkusten. 

Kpcda.56 1957 - 

Kpcdb Togo 

Kpcdc Benin 

F d Dahomey. 

Konungariket Benin  →  Kpcdd. 

Kpcdd Nigeria 

Kpcde Ekvatorialguinea 

Kpcde.57 1968 - 

Kpcdf São Tomé och Príncipe 

Kpcdf.57 1975 - 

Kpd Centralafrika 

Centralafrikanska federationens historia  →  Kpec.55. 

Kpda Kongo (Kinshasa), Rwanda, Burundi 

Hit f d belgiska territorier. 

Hit f d Ruanda-Urundi. 

Kpdaa Kongo (Kinshasa) 

Kongo (Kinshasa) = Demokratiska republiken Kongo. 

Hit f d Belgiska Kongo.  

Hit f d Zaire. 

Kpdab Rwanda 

Kpdab.56 1962 - 

Kpdac Burundi 

Kpdac.56 1962 - 

Kpdb Angola 

Kpdb.57 1975 - 

Kpe Södra Afrika 

Kpea Sydafrika, Namibia, Lesotho, Swaziland 

Kpeaa Sydafrika 

Kpeaa.5 1899 - 
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Kpeaa.56 1961 - 

Kpeaa.59 1994 - 

Hit även de skeenden under närmast föregående år som ledde fram till Sydafrikas 
övergång till demokrati. 

Kpeaa.6 2000 - 

Kpeab Namibia 

F d Sydvästafrika. 

Kpeac Lesotho 

F d Basutoland. 

Kpeac.56 1966 - 

Kpead Swaziland 

Kpead.56 1968 - 

Kpeb Botswana 

F d Bechuanaland. 

Kpeb.56 1966 - 

Kpec Zimbabwe, Zambia, Malawi 

Hit de tidigare besittningarna Rhodesias och Nyasalands gemensamma historia. 

Kpec.56 1964 - 

Kpeca Zimbabwe 

F d Rhodesia/Sydrhodesia. 

Kpeca.56 1964 - 

Kpecb Zambia 

F d Nordrhodesia. 

Kpecb.56 1964 - 

Kpecc Malawi 

F d Nyasaland. 

Kpecc.56 1964 - 

Kped Moçambique 

Kped.57 1975 - 

Kpee Madagaskar (Malagasy) 

Kpef Öar i sydvästra Indiska Oceanen och östra Atlanten 
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Hit öar i sydvästra Indiska Oceanen söder om 10 breddgraden sydlig bredd. 

Hit Ascension och öar söder om Ascension i östra Atlanten. 

Uppdelas ytterligare enl Npefa--Npefc. 

Madagaskar  →  Kpee. 

Kpeu Rasfrågan i Södra Afrika 

Kpf Östafrika 

Kpfa Uganda 

Kpfa.56 1962 - 

Kpfa.58 1979 - 

Kpfb Kenya 

Kpfb.56 1963 - 

Kpfc Tanzania 

Hit även Tanganyikas historia. 

Kpfc.56 1961 - 

Kpfcb Zanzibar 

Kpfd Öar i nordvästra Indiska Oceanen 

Hit öar i västra Indiska Oceanen norr om 10 breddgraden sydlig bredd, vilka ej 
kan föras till annan avd. 

Kpfda Seychellerna 

Kpg Nordöstafrika (Afrikas horn) 204 

Kpga Etiopien med Eritrea 

Kpga.5 1896 - 

Kpga.57 1974 - 

Kpgae Eritrea 

Kpgb Somalia 

Kpgc Djibouti 

F d Afar & Issa resp Franska Somaliland. 

Kpgc.57 1977 - 

                                                 
204 SBKKSB 2008-05-19 
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Kq Amerika 
Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl grundschemat. 

Kqa Förenta staterna 

Hit även Nordamerikas historia i allmänhet. 

Uppdelas ytterligare enl Nqaa--Nqaf med kronologisk uppdelning enl Kqa. 

Kqa.4 Nordamerika under nya tiden 

Kqa.41 Nordamerika före 1789 

Kqa.46 1789 - 1865 

Kqa.47 1865 - 1914 

Kqa.5 1900-talet 

Kqa.51 1914 - 1918 

Kqa.52 1918 - 1939 

Kqa.54 1939 - 1945 

Kqa.55 1945 - 

Kqa.57 1975 - 

Kqa.59 1990 - 

Kqa.6 2000 - 

Kqat Indianernas historia i Nordamerika 

Uppdelas kronologiskt enl Kqa. 

Indianernas etnografi  →  Mqat. 

Kqau Rasfrågan i Förenta staterna 

Hit endast rasfrågor rörande afro-amerikaner i det amerikanska samhället från 
historisk synpunkt.205 

Uppdelas kronologiskt enl Kqa. 

Kqax Amerikaner i utlandet 

Kqb Kanada 

Hit allmänt om Kanadas historia samt tiden före 1632. 

Uppdelas ytterligare enl Nqbb--Nqbn med kronologisk uppdelning enl Kqb.206 

Kqb.4 1632 - 

Kqb.41 1632 - 1763 

                                                 
205 SBKKSB 2006-12-04 
206 SBKKSB 2007-09-17 
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Kqb.46 1763 - 1867 

Kqb.47 1867 - 

Kqb.5 1900-talet 

Kqb.51 1914 - 1918 

Kqb.52 1918 - 1939 

Kqb.54 1939 - 1945 

Kqb.55 1945 - 

Kqb.58 1980 - 

Kqb.6 2000 - 

Kqc Mexiko, Centralamerika och Västindien 

Kronologisk uppdelning av Kqca--Kqct, utöver de perioder som utförts i tabellen, 
görs enl Kqc. 

De förkolumbianska folkens kulturhistoria  →  Jq med underavd. 

Latinamerikas historia i allmänhet  →  Kqd. 

Kqc.3 Före 1492 

Kqc.4 1492 - 

Kqc.46 1821 - 

Kqc.5 1900-talet 

Kqc.55 1945 - 

Kqc.58 1980 - 

Kqc.59 1990 - 

Kqc.6 2000 - 

Kqca Mexiko 

Kqca.46 1823 - 1911 

Kqca.5 1911 - 

Kqcb Guatemala 

Kqcc Belize och Honduras 

Kqcca Brittiska Honduras och Belize 

Kqcca.58 Belize 1981 - 
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Kqccb Honduras 

Kqcd El Salvador 

Kqce Nicaragua 

Kqce.58 1979 - 

Kqcf Costa Rica 

Kqcg Panama 

Panamas och Colombias gemensamma historia före 1903  →  Kqda.46.  

Kqcg.5 1903 - 

Kqcg.58 1979 - 

Kqch Västindien 

Kqcha Stora Antillerna 

Kqchaa Kuba 

Kqchaa.5 1898 - 

Kqchaa.56 1959 - 

Kqchab Haiti 

Hit även ön Haitis (Hispaniola) historia. 

Kqchab.46 1822 - 

Kqchac Dominikanska republiken 

Kqchac.46 1844 - 

Kqchad Puerto Rico 

Kqchae Jamaica 

Kqchae.56 1962 - 

Kqchb Små Antillerna 

Uppdelas ytterligare enl Nqchba--Nqchbö. 

Kqchc Bahamas 

Kqchd Bermuda 

Kqct Indianernas historia i Centralamerika 

Hit kronologiskt övergripande arb om indianernas historia i området och tiden 
efter 1492. Kqct.3 används ej, använd Kqc.3 eller resp underavd. 

Indianernas etnografi  →  Mqct. 
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Kqd Sydamerika 

Hit även Latinamerikas historia i dess helhet. 

Kronologisk uppdelning av Kqda--Kqdt, utöver de perioder som utförts i 
tabellen, görs enl Kqd. 

De förkolumbianska kulturfolken  →  Jq med underavd. 

Kqd.4 1500 - 

Kqd.46 Ca 1820 - 

Kqd.5 1900-talet 

Kqd.55 1945 - 

Kqd.58 1980 - 

Kqd.59 1990 - 

Kqd.6 2000 -  

Kqda Colombia 

Kqda.46 1819 - 

Hit även Colombias och Venezuelas gemensamma historia före 1830 samt 
Colombias och Panamas gemensamma historia före 1903. 

Kqdb Venezuela 

Venezuelas och Colombias gemensamma historia före 1830  →  Kqda.46. 

Kqdb.46 1830 - 

Kqdc Guyanastaterna 

Kqdca Guyana 

F d Brittiska Guyana. 

Kqdca.56 Guyana 1966 - 

Kqdcb Franska Guyana 

Kqdcc Holländska Guyana och Surinam 

Kqdcc.57 Surinam 1975 - 

Kqdd Brasilien 

Kqdd.46 1822 - 

Kqde Paraguay 

Kqde.46 1811 - 
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Kqdf Uruguay 

Kqdf.46 1828 - 

Kqdf.57 1973 - 

Kqdg Argentina 

Kqdg.46 1816 - 

Kqdg.57 1973 - 

Kqdgi Falklandsöarna 

Kqdh Chile 

Kqdh.46 1818 - 

Kqdh.57 1973 - 

Kqdi Bolivia 

Kqdi.46 1825 - 

Kqdk Peru 

Kqdk.46 1821 - 

Kqdl Ecuador 

Kqdl.46 1822 - 

Kqdt Indianernas historia i Sydamerika 

Indianernas etnografi  →  Mqdt. 

Kr Oceanien 
Kronologisk uppdelning av Kra--Krd med underavd, utöver de perioder som 
utförts i tabellen, görs enl Kr. 

Kr.4 Ca 1500 - 

Kr.46 1800-talet 

Kr.5 1900-talet 

Kr.55 1945 - 

Kr.58 1980 - 

Kr.59 1990 - 

Kr.6 2000 - 
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Kra Australien 

Uppdelas ytterligare enl Nraa--Nrah. 

Kra.5 Australiska statsförbundet 1901 - 

Krb Nya Zeeland 

Krb.5 1907 - 

Krc Melanesien, Polynesien och Mikronesien 

Uppdelas ytterligare enl Nrca--Nrcd. 

Krd Nya Guinea 

Uppdelas ytterligare enl Nrda--Nrdb. 

Ks Polarländerna 
Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl grundschemat. 

Ksa Arktis 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl grundschemat. 

Ksaa Grönland 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl grundschemat, utöver den period 
som utförts i tabellen. 

Ksaa.58 1979 - 

Ksab Spetsbergen 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl grundschemat. 

Ksb Antarktis 

Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl grundschemat. 

Kt Allmän kulturhistoria 
Särsk områden av andlig eller materiell kultur  →  resp avd (ev med tilläggsbeteckning :k), t ex 
E:k Uppfostrans och undervisningens historia, Ib Konsthistoria. 

Traditionell folkkultur  →  M. 

Särsk perioder och länder  →  K.2--Ks. 

För forsknings- och specialbibliotek som önskar kulturhistoria samlad på avd Kt 
tillämpas kronologisk och geografisk uppdelning (efter streck) enligt resp 
underavd av K. Även de speciella geografiska tilläggen -dai Sönderjylland, -faa 
Preussen, -fac Pommern, -fae Bayern, -id Genua, -ie Venedig, -if Sardinien, -ih 
Florens och Toscana, -ik Neapel, -il Sicilien får användas. Ingen ytterligare 
geografisk indelning under landnivå utförs. 

Kommentar 
Geografisk tilläggsbeteckning för svenska landskap och län bör 
användas där geografisk uppdelning är anbefalld. För 
forskningsbiblioteken dock ej vid Kt, Ku, Kv. 
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(KKS-meddelanden 1986:2) 

Ku Allmän socialhistoria 
Hit allmänna översikter av samhällsklassernas och de sociala förhållandenas 
historia. 

Hit bl a kastväsen, ståndsväsen, slaveri. 

Till avd Oh förs särsk sociala frågors historia (motsvarande underavd Oha--Ohj). 

Till Oh förs också framställningar av sociala institutioner och organisationer samt 
dessas inre historia. 

Arb som huvudsakligen behandlar institutionernas roll i det historiska skeendet 
förs till avd Ku, som i tveksamma fall föredrages: dubbelklassificering på Oh. 

Särsk perioder och länder  →  K.2--Ks. 

För forsknings- och specialbibliotek som önskar hålla socialhistoria samlad på avd 
Ku tillämpas kronologisk uppdelning Ku.2--Ku.6 och geografisk uppdelning efter 
streck Ku-a--Ku-s. Även de speciella geografiska tilläggen -dai Sönderjylland, -faa 
Preussen, -fac Pommern, -fae Bayern, -id Genua, -ie Venedig, -if Sardinien, -ih 
Florens och Toscana, -ik Neapel, -il Sicilien får användas. Ingen ytterligare 
geografisk indelning under landnivå utförs. 

Kommentar 
Geografisk tilläggsbeteckning för svenska landskap och län bör 
användas där geografisk uppdelning är anbefalld. För 
forskningsbiblioteken dock ej vid Kt, Ku, Kv. 
(KKS-meddelanden 1986:2) 

Kv Allmän ekonomisk historia 
Hit allmänna framställningar av ekonomiska förhållanden sedda ur ett historiskt 
perspektiv. 

Särsk näringars och verksamheters historia  →  resp avd (ev med tilläggsbeteckning :k), t ex 
Prcd:k Sjöfart: historia. 

Särsk perioder och länder  →  K.2--Ks. 

För forsknings- och specialbibliotek som önskar hålla ekonomisk historia samlad 
på avd Kv tillämpas kronologisk uppdelning Kv.2--Kv.6 och geografisk 
uppdelning efter streck Kv-a--Kv-s. Även de speciella geografiska tilläggen -dai 
Sönderjylland, -faa Preussen, -fac Pommern, -fae Bayern, -id Genua, -ie 
Venedig, -if Sardinien, -ih Florens och Toscana, -ik Neapel, -il Sicilien får 
användas. Ingen ytterligare geografisk indelning under landnivå utförs. 

Kommentar 
Geografisk tilläggsbeteckning för svenska landskap och län bör 
användas där geografisk uppdelning är anbefalld. För 
forskningsbiblioteken dock ej vid Kt, Ku, Kv. 
(KKS-meddelanden 1986:2) 

Ky Historiska hjälpvetenskaper 
Epigrafik  →  F (tilläggstal .081). 
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Historisk geografi  →  N (tilläggstal .05). 

Genealogi  →  Ld. 

Mått och vikt  →  Tf. 

Paleografi  →  Afb. 

Ky med underavd uppdelas geografiskt och kronologiskt. Uppdelas i tillämpliga 
delar kronologiskt enl resp avd av K. 

[Forsknings- och specialbibliotek:] 

Även de speciella geografiska tilläggen -dai Sönderjylland, -faa Preussen, -fac 
Pommern, -fae Bayern, -id Genua, -ie Venedig, -if Sardinien, -ih Florens och 
Toscana, -ik Neapel, -il Sicilien får användas. Ingen ytterligare geografisk 
indelning under landnivå utförs. 

Kya Diplomatik 

Diplomatik = vetenskapen om urkunder. 

Kyb Heraldik 

Hit vapenmärken och valspråk. 

Hit även arb, som behandlar såväl heraldik som sfragistik och/eller flaggor samt 
emblematik (Kyb--Kye). 

Offentliga fester och ceremonier  →  Iköh. 

Kyc Sfragistik 

Sfragistik = sigillkunskap. 

Kyd Flaggor 

Kye Emblematik 

Hit allmänna arb om sinnebilder och attribut. 

Arb om symboler inom särsk områden  →  resp avd, t ex kyrkliga symboler  →  Chd. 

Kyf Rang- och titelväsen 

Ståndsväsendet från socialhistorisk synpunkt  →  Ku. 

Kyg Historisk kronologi 

Hit tideräkning och kalendrar hos olika folk, t ex islamisk tideräkning, julianska 
kalendern. 

Kronologiska samtidighetstabeller om möjligt  →  resp avd av K, vilket i tveksamma fall 
föredrages. 

Kronologi i övrigt  →  Uaf. 

Kyh Numismatik 

Hit mynt och medaljer, deras historia och prägling. 

Särsk mynt- och medaljkonstnärer  →  Ibz med dubbelklassificering här. 

Penningväsen  →  Qaea. 

Kyi Ordensväsen 

Hit såväl medeltidens andliga riddarordnar som nya tidens stats- eller 
förtjänstordnar samt ordens- och utmärkelsetecken. 
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Ordenssällskap  →  Bk. 

Munk- och nunneordnar  →  Ckt. 

Kyiz Särskilda ordnar 

Ex: Kyiz Tyska orden, Kyiz Serafimerorden.  
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L Biografi med genealogi 

Strecktillägg: 

Används endast där så uttryckligen anges i schemat. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Används endast på L, Ld, Lk. 

:k historia 
Används endast i betydelsen vetenskapshistoria. Kan uppdelas 
geografiskt och kronologiskt, t ex Ld:kc.55 Genealogi: historia: Sverige: 
1945 -. 

Tidstillägg: 

Kan alltid användas efter :k. 

För prosopografiska (prosopografi = förteckning över alla förekommande 
personnamn i inskrifter, på mynt och hos författare under antiken) arb, eller för 
arb som behandlar forntiden används kronologiska tillägg från K, vilka läggs 
direkt till signaturen, t ex Ldm.26 Genealogiska uppslagsverk: den romerska 
forntiden. Kronologiska tillägg används ej tillsammans med geografisk 
uppdelning. 

z-tillägg: 

Används på Ldz för att beteckna särsk släkter och på Lz för att beteckna särsk 
personer. 

Används efter geografiskt strecktillägg för att beteckna särsk ort. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på L med underavd.207 

Punkttillägg: 

Under Lm och Ls används en särsk sorts tillägg, punkttilläggen, för att, efter 
geografisk uppdelning, beteckna särsk yrkesgrupper. Se anvisningar under Lm. 

L Biografi med genealogi 

Ld Genealogi 
Uppdelas geografiskt enl N, t ex Ld-c:bf Genealogiska föreningen. 

Lda Genealogi: metodlära 

Hit t ex handledningar i släktforskning. 

Ldm Genealogiska uppslagsverk 

Hit ättartavlor, genealogiska matriklar och kalendrar. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Ldm-c Genealogiska uppslagsverk: Sverige. 

                                                 
207 SBKKSB 2012-02-23 
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Lds Genealogiska samlingar 

Hit arb om fler än 3 släkter, som ej har karaktär av uppslagsverk. 

Hit även genealogiska framställningar, som ej är knutna till namngivna släkter (t ex 
om avkomlingar till viss person). 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Lds-c Genealogiska samlingar: Sverige. 

Ldz Särskilda släkter 

Kan ej uppdelas geografiskt. 

Hit även särsk dynastier, kungahus och klaner. 

Hit även släkter av typen Forstenasläkten. 

Vid behov kan tillägg göras för att särskilja olika släkter med samma släktnamn, 
t ex Ldz Sture (Sjöbladssläkten) och Ldz Sture (Yngre Stureätten). 

Lk Biografisk vetenskap 

Lm Biografiska uppslagsverk 
Hit biografiska lexikon samt matriklar och kalendrar över yrkesgrupper, stater och 
kårer osv. 

Hit även husförhörslängder, mantalslängder, personregister o dyl. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Lm-c Biografiska uppslagsverk: Sverige. Under 
varje land görs uppdelning enl schemat, t ex Lm-c.vpd Biografiska uppslagsverk: 
Sverige: sjukvårdspersonal, Lm-j.oa Biografiska uppslagsverk: Frankrike: 
sociologer. 

Internationella biografiska uppslagsverk över särsk yrkesgrupper uppdelas enl 
schemat, t ex Lmf Biografiska uppslagsverk: språkforskare, Lmue Biografiska 
uppslagsverk: biologer. 

Arb av typen ”människor på särsk ort” betecknas Lm-cz--Lm-sz, t ex Lm-cz 
Malmö. 

Universitetsmatriklar för särsk orter klassificeras med z-tillägg, t ex Lm-c.epz 
Lund. 

Folkbokföring  → Ojf. 

Ls Biografiska samlingar 
Hit samlingar av biografier över fler än 3 personer, som ej har karaktär av 
uppslagsverk. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Ls-c Biografiska samlingar: Sverige. Under varje 
land görs uppdelning enl schemat, t ex Ls-k.c Biografiska samlingar: Spanien: 
teologer. (Se anm till Lm.) 

Internationella biografiska samlingar över särsk yrkesgrupper uppdelas enl 
schemat, t ex Lsoe Biografiska samlingar: advokater. 

Biografiska samlingar som kan hänföras till särsk ort betecknas Ls-cz--Ls-sz, t ex 
Ls-cz Malmö. 

Lz Särskilda personer 
Kan ej uppdelas geografiskt. 
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Hit även biografier över furstar, som blivit regenter efter 1980 (med 
dubbelklassificering på K). Biografier över före 1980 regerande furstar dock till K. 

Särsk religiösa personligheter: kristna  → Cjz. 

Särsk religiösa personligheter: icke-kristna  → resp avd av Cm eller Cn (tilläggsbeteckning z), 
t ex Cmddz Muhammed. 

Särsk filosofer  → Dbz. 

Särsk psykologer  → Dobz. 

Särsk pedagoger  → Eaz. 

Särsk författare: svenska  → Gcz. 

Särsk författare: övriga  → Gz. 

Särsk konstnärer  → Ibz. 

Särsk tonkonstnärer  → Ijz. 

Särsk sceniska konstnärer  → Ikz. 

Särsk fotografer → Inz. 

Särsk idrottsutövare  → Rbz. 
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M Etnografi, socialantropologi och etnologi 

Hit kulturantropologi. 

Hit den traditionella folkliga kulturen och studiet av samhällen på förindustriell 
nivå. 

Hit även etnologiskt inriktade studier av moderna kulturer. 

Folkdiktningens historia  →  G (tilläggstal .07). 
Folkdiktning  →  H (tilläggstal .07). 
Folkkonst  →  Ibu. 
Folkdräkter  →  Ihkt. 
Folkmusik  →  Iju, Ijv. 
Musiketnologi, musikantropologi  →  Ijv. 
Allmän kulturhistoria samt högreståndskultur  →  K.2--Ks, Kt. 
Sociologi  →  Oa. 
Folklekar  →  Rca. 
Fysisk antropologi  →  Ueb.  

I indelningen under M kan två större block urskiljas: 

Avd Ma--Ms med indelning efter regioner, länder och folk. 

Avd Mu--Mz med indelning efter särsk aspekter på folkkulturen. 

Till avd M samt Ma--Ms förs allmänna arb, arb för vilka lämplig specialavd under 
Mu--Mz saknas samt arb som berör fler än 3 av avd Mu--Mz. 

Vid tvekan mellan två eller tre av avd Mu--Mz föredrages den som kommer först i 
den alfabetiska följden, med dubbelklassificering på övriga. 

Strecktillägg: 

Används för att uttrycka geografisk tillhörighet för vissa särsk folkkulturer med 
egen signatur under M, t ex Mat.  

Används i övrigt endast på avd Mu--Mz. Se dessa avd samt anm vid z-tillägg. 

För arb som behandlar särsk svenska landskap och län görs uppdelning enl N, t ex 
Mza-ccb. 

Geografisk uppdelning har lagts till på Ma--Ms utan streck utom vid vissa särsk 
folkkulturer med egen signatur under M. 

Särsk emigrantkulturer kan dock uppdelas geografiskt med strecktillägg. Se 
anvisningar under Mcx.208 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner betecknas i regel M:bf. 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  →  resp avd 
av Mu--Mz (tilläggsbeteckning :bf). 
Särsk institutioner med uttalat regionalt avgränsad verksamhet  →  resp underavd 
av M (tilläggsbeteckning :bf). 

:d teori, filosofi 
Används endast på huvudsignaturen M. 

:dd metodlära 
Används endast på huvudsignaturen M. 

                                                 
208 SBKKSB 2009-05-11 



Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
 

e-SAB 2015:1  251 

:k historia 
Används endast på huvudsignaturen M. 
Används endast i betydelsen vetenskapshistoria.  
Etnografins etc historia betecknas M:k, t ex  M:kj.55 Etnografi, 
socialantropologi och etnologi: historia: Frankrike: 1945 -. 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

Används på tillämpliga avd av Ma--Ms för att beteckna särsk ort. För svenska 
orter se ex under Mc. På avd Mu--Mz kan z-tillägg användas efter strecktillägg för 
att beteckna särsk ort, t ex My-cz Malmö, Mza-cz Leksand. I de fall det finns 
en egen signatur för särsk folkkultur och geografisk uppdelning är tillåten kan 
också z-signatur användas för att beteckna särsk ort, t ex Mat-iz Rom: romernas 
folkkultur i Rom.209 

Parentestillägg: 

(s) används ej på M med underavd.210 

M Etnografi, socialantropologi och etnologi 

Ma--Mn Europa 
Allmänna arb  →  Ma. 

Ma Europa: allmänt 
Hit allmänna arb samt arb rörande fler än 3 europeiska länder, såvida inte dessa är 
underavd till gemensam överordnad avd av typ Mm, Mf etc. 

Uppdelas ytterligare enl N. 

Mak Kelterna 

Hit allmänt om kelternas folkkultur.  

Kelternas folkkultur i särsk land uttrycks med strecktillägg, t ex Mak-j Kelternas 
folkkultur i Frankrike.211 

Mat Romernas folkkultur 

Hit även romernas historia. 

Romernas folkkultur i särsk land uttrycks med strecktillägg, t ex Mat-da: 
Romernas folkkultur i Danmark. 212 
I klassifikationer av typen romsk folkmusik i Danmark rekommenderas 
dubbelklassificering: Iju-at, Iju-da.213 

                                                 
209 SBKKSB 2009-05-11 
210 SBKKSB 2012-02-23 
211 SBKKSB 2009-05-11 
212 SBKKSB 2009-05-11 
213 SBKKSB 2009-05-11 
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Mb--Md Norden 
Allmänna arb  →  Mb. 

Mb Norden: allmänt 
Uppdelas ytterligare enl N. 

Mc Sverige 
Uppdelas ytterligare enl N, t ex Skåne  →  Mcba, Malmö  →  Mcbaz Malmö. 

Mcs Samer 

Samernas folkkultur i särsk land uttrycks med strecktillägg, t ex Mcs-c: Samernas 
folkkultur i Sverige.214 

Samernas historia → Kcs. 

Mcx Svensk folkkultur i utlandet 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Mcx-mca Svensk folkkultur i utlandet: Estland. 

För övriga länders emigrantkulturer görs analog uppdelning, t ex dansk folkkultur 
i utlandet  →  Mdax. 

Md Övriga Norden 

Mda Danmark 

Mdb Norge 

Samer  →  Mcs-db. 215 

Mdc Island 

Mdcf Färöarna 

Mdd Finland 

Samer  →  Mcs-dd.216 

Mddå Åland 

Me Brittiska öarna 

Mea England 

Särsk orter  →  Mez. 

Mer Wales 

Särsk orter  →  Mez. 

Mes Skottland 

Särsk orter  →  Mez. 

                                                 
214 SBKKSB 2009-05-11 
215 SBKKSB 2009-05-11 
216 SBKKSB 2009-05-11 
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Met Irland 

Meta Irland (republiken) 

Särsk orter  →  Metaz. 

Metb Nordirland 

Särsk orter  →  Mez. 

Mf Mellaneuropa 
Hit allmänna arb samt arb rörande fler än 3 länder, även inklusive Schweiz. 

Mfa Tyskland 

Särsk orter betecknas Mfaz. 

Mfb Österrike 

Mfc Ungern 

Mfd Tjeckien och Slovakien 

Mfda Tjeckien 

Mfdb Slovakien 

Mg Nederländerna, Belgien och Luxemburg 

Mga Nederländerna 

Mgb Belgien 

Mgc Luxemburg 

Mh Schweiz 

Mi Italien 

Miv Malta 

Mj Frankrike 

Mk--Ml Iberiska halvön 
Allmänna arb  →  Mk. 

Mk Spanien 

Mkf Baskerna 
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Baskernas folkkultur i särsk land uttrycks med strecktillägg, t ex Mkf-j Baskernas 
folkkultur i Frankrike.217 

Mki Andorra 

Ml Portugal 

Mm Östeuropa 

Mma Ryssland 

Estland, Lettland, Litauen  →  Mmc. 

Kaukasien  →  Moac. 

Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgizistan, Tadzjikistan (f d Sovjetiska centralasien)  
→  Moam. 

Sibirien  →  Mog. 

Samer  →  Mcs-ma. 218 

Mmad Ukraina 

Särsk orter  → Mmadz. 

Mmae Vitryssland 

Särsk orter  → Mmaez. 

Mmaf Moldavien 

Särsk orter  →  Mmafz. 

Mmb Polen 

Mmc Estland, Lettland, Litauen 

Mmca Estland 

Mmcb Lettland 

Mmcc Litauen 

Mn Balkanländerna 

Mna Rumänien 

Mnb Jugoslavien 

Uppdelas ytterligare enl Nnb. 

Särsk orter betecknas Mnbz. 

Mnc Bulgarien 
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Mnd Grekland 

Uppdelas ytterligare enl Nnd. 

Särsk orter betecknas Mndz. 

Mnf Albanien 

Mo Asien 

Moa Främre Asien 

Hit även arb som behandlar den arabiska folkkulturen i dess helhet, både i Asien 
och Afrika. 

Moaa Turkiet 

Moab Cypern 

Moac Kaukasien 

Uppdelas ytterligare enl Noac. 

Särsk orter betecknas Moacz. 

Moacb Armenierna219 

Armeniernas folkkultur i särsk land uttrycks med strecktillägg, t ex Moacb-c 
Armeniernas folkkultur i Sverige. 

Moae Syrien och Libanon 

Uppdelas ytterligare enl Noae. 

Moaf Palestina 

Uppdelas ytterligare enl Noaf. 

Särsk orter betecknas Moafz. 

Judarna i första hand alltid  →  Koafh; vid behov dubbelklassificering här. 

Moag Jordanien 

Moah Arabiska halvön 

Uppdelas ytterligare enl Noah. 

Moai Irak 

Moaj Kurderna 

Kurdernas folkkultur i särsk land uttrycks med strecktillägg, t ex Moaj-oaa 
Kurdernas folkkultur i Turkiet.220 

Moak Iran (Persien) 

Moal Afghanistan 
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Moam Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgizistan, Tadzjikistan (f d 
Sovjetiska centralasien) 

Uppdelas ytterligare enl Noam. 

Särsk orter betecknas Moamz. 

Moas Syrianerna 

Syrianernas folkkultur i särsk land uttrycks med strecktillägg, t ex Moas-c 
Syrianernas folkkultur i Sverige.221 

Mob Främre Indien 

Moba Indien 

Mobb Pakistan och Bangladesh 

Uppdelas ytterligare enl Nobb. 

Mobc Bhutan 

Mobd Nepal 

Mobe Sri Lanka 

Mobf Maldiverna 

Moc--Mod Sydostasien 

Allmänna arb  →  Moc. 

Moc Bortre Indien 

Moca Burma 

Mocb Thailand 

Mocc Malaysia, Singapore och Brunei 

Uppdelas ytterligare enl Nocc. 

Mocd Indokina 

Uppdelas ytterligare enl Nocd. 

Mod Ostindiska öarna 

Moda Indonesien 

Uppdelas ytterligare enl Noda. 

Särsk orter betecknas Modaz. 

Modc Filippinerna 

Moe Östasien 
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Moea Kina 

Uppdelas ytterligare enl Noea. 

Särsk orter betecknas Moeaz. 

Moeb Korea 

Moec Japan 

Moek Hongkong och Macao 

Uppdelas ytterligare enl Noek. 

Mof Centralasien 

Hit allmänna arb. 

Tibet  →  Moeak. 

Xinjiang  →  Moeal. 

Mofc Mongoliet 

Enbart Inre Mongoliets folkkultur  →  Moeam. 

Mog Sibirien 

Mp Afrika 
Arb som behandlar den arabiska folkkulturen i dess helhet, både i Asien och Afrika  →  
Moa. 

Mpa Nordafrika utom Egypten 

Mpaa Marocko 

Uppdelas ytterligare enl Npaa. 

Mpab Algeriet 

Mpac Tunisien 

Mpad Libyen 

Mpb Egypten och Sudan 

Mpba Egypten 

Mpbb Sudan 

Uppdelas ytterligare enl Npbb. 

Mpc Västafrika 

Uppdelas ytterligare enl Npc. 

Mpd Centralafrika 

Uppdelas ytterligare enl Npd. 

Mpe Södra Afrika 
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Uppdelas ytterligare enl Npe. 

Mpf Östafrika 

Uppdelas ytterligare enl Npf. 

Mpg Nordöstafrika (Afrikas horn)222 

Uppdelas ytterligare enl Npg. 

Mq Amerika 

Mqa Förenta staterna 

Hit även Nordamerika i dess helhet. 

Mqaa--Mqaf Förenta staterna: regioner och stater 

Uppdelas ytterligare enl Nqaa--Nqaf. 

Särsk orter betecknas Mqaz. 

Mqat Indianerna i Nordamerika 

Mqb Kanada 

Uppdelas ytterligare enl Nqb. 

Särsk orter betecknas Mqbz. 

Inuiternas folkkultur  →  Ms. 

Mqc Mexiko, Centralamerika och Västindien 

Latinamerikas folkkultur i allmänhet  →  Mqd. 

Mqca Mexiko 

Mqcb Guatemala 

Mqcc Belize och Honduras 

Uppdelas ytterligare enl Nqcc. 

Mqcd El Salvador 

Mqce Nicaragua 

Mqcf Costa Rica 

Mqcg Panama 

Mqch Västindien 

Uppdelas ytterligare enl Nqch. 

Mqct Indianerna i Mexiko, Centralamerika och Västindien 

Forntida indiankulturer  →  Jq med underavd. 
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Mqd Sydamerika 

Hit även Latinamerikas folkkultur i allmänhet. 

Mqda Colombia 

Mqdb Venezuela 

Mqdc Guyanastaterna 

Uppdelas ytterligare enl Nqdc. 

Mqdd Brasilien 

Mqde Paraguay 

Mqdf Uruguay 

Mqdg Argentina 

Uppdelas ytterligare enl Nqdg. 

Mqdh Chile 

Mqdi Bolivia 

Mqdk Peru 

Mqdl Ecuador 

Uppdelas ytterligare enl Nqdl. 

Mqdt Indianerna i Sydamerika 

Forntida indiankulturer  →  Jq med underavd. 

Mr Oceanien 

Mra Australien 

Uppdelas ytterligare enl Nra. 

Särsk orter betecknas Mraz. 

Mrb Nya Zeeland 

Mrc Melanesien, Polynesien, Mikronesien 

Uppdelas ytterligare enl Nrc. 

Nya Guinea  →  Mrd. 

Mrd Nya Guinea 

Uppdelas ytterligare enl Nrd. 

Ms Polarländerna 
Hit inuiternas folkkultur oavsett landtillhörighet. 

Uppdelas ytterligare enl Ns. 
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Mu Bebyggelse och byggnader  
Hit endast arb där den etnografiska synpunkten överväger. 

Mu med underavd uppdelas geografiskt enl N, t ex Mu-c Bebyggelse och 
byggnader: Sverige. 

Bebyggelse och byggnader från andra synpunkter  →  resp avd, t ex arkitektur  →  Ic, 
bebyggelsesociologi  →  Oabb, byggnadsteknik  →  Pp etc, vilket föredrages i tveksamma fall. 

Mua Bebyggelse 

Mub Byggnader 

Muba Boningshus 

Hit även bastu. 

Mubb Ekonomibyggnader 

Hit även byggnader av typ kvarnar, sågverk. 

Mv Föremål 
Hit endast arb där den etnografiska synpunkten överväger. 

Hit t ex möbler, husgeråd, redskap, verktyg. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Mv-c Föremål: Sverige. 

Föremål från andra synpunkter  →  resp avd, t ex dräkthistoria  →  Ihkt, folkkonst  →  
Ibu, jordbruksredskap  →  Qdbb etc, vilket föredrages i tveksamma fall. 

Mx Näringsliv och arbetsliv 
Hit endast arb där den etnografiska, social-antropologiska etc synpunkten 
överväger. 

Mx med underavd uppdelas geografiskt enl N, t ex Mx-c Näringsliv och arbetsliv: 
Sverige. 

Näringsliv och arbetsliv från andra synpunkter  →  resp avd, t ex näringsliv från ekonomisk 
synpunkt  →  Qad, arbete och arbetsmarknad  →  Oha, bergsbruk  →  Pd, fiske  →  Qgb 
etc, vilket föredrages i tveksamma fall. 

Mxk Kosthåll 

My Samhälls- och familjeliv 
Hit endast arb där den etnografiska, socialantropologiska etc synpunkten 
överväger. 

Hit bl a byorganisation, klanväsen. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex My-c Samhälls- och familjeliv: Sverige. 

Samhälls- och familjeliv från andra synpunkter  →  resp avd, t ex socialhistoria  →  K.2--Ks, 
Ku, sociologi  →  Oa etc, vilket föredrages i tveksamma fall. 

Mz Folktro och folkseder 
Mz med underavd uppdelas geografiskt enl N, t ex Mz-c Folktro och folkseder: 
Sverige. 

Skriftlösa religioner  →  Cma. 
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Folkdiktningens historia  →  G.07. 

Mza Högtider och fester 

Folklekar  →  Rca. 

Mzaj Julseder 

Mzb Folkmedicin 

Alternativmedicinsk diagnostik och terapi  →  Vml. 

Mzd Övertro och magi 

Hit bl a häxtro och fantasiväsen (t ex tomtar, troll, jättar). 

Kryptozoologi (t ex snömannen, Storsjöodjuret)  →  Blf, vilket föredrages i tveksamma fall. 

Häxtro och demonologi i det moderna samhället  →  Blb. 

Demonologi som religion  →  Cnj. 

Fantasiväsen med anknytning till särsk högtider och fester, t ex påskkäringar, jultomten m m  
→  Mza, Mzaj. 

Medicinsk magi  →  Mzb. 
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N Geografi och lokalhistoria 

Hit endast allmänna arb i såväl svensk som utländsk lokalhistoria. Med 
lokalhistoria menas historia som studerar och beskriver ett avgränsat område, t ex 
en by, socken, stad, kommun eller landskap. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner betecknas i regel N:bf. 
:bf kan i tillämpliga fall även läggas till efter de särsk 
tilläggsbeteckningarna. 
Särsk institutioner med uttalat regionalt avgränsad verksamhet, t ex 
hembygdsföreningar  →  resp underavd av N (tilläggsbeteckning :bf). 

:d teori, filosofi 
Används endast på huvudsignaturen N. 

:dd metodlära 
Används endast på huvudsignaturen N, även tillsammans med de särsk 
tilläggsbeteckningarna .01--.06, t ex N.01:dd, samt på Ny. 

Kommentar 
Allmänna framställningar av hembygdsforskningens metoder förs till 
N:dd oavsett land. 
(KKS-meddelanden 1987:4) 

:k historia 
Arb om de geografiska upptäckternas historia klassificeras med 
vederbörande landområde, åtföljt av :k, t ex Nqa:k Nordamerikas 
upptäcktshistoria. 
Arb om geografiforskningens historia klassificeras N:k, följt av 
geografisk beteckning, t ex N:kqa Geografiforskningens historia: 
Förenta staterna. 
Uppdelas i tillämpliga delar kronologiskt enl resp avd av K. 
:k kan även användas efter de särsk tilläggsbeteckningarna, t ex N.01:k 
Naturgeografi: historia. 
Kartografins historia uppdelas geografiskt och kronologiskt enbart efter 
:k, t ex Ny:kc.43 Kartografins historia : Sverige : 1700-talet.223 

Kommentar 
N.07 och :k.  
:k används vid i efterhand bearbetade äldre reseskildringar, ej vid 
själva reseskildringen. 
Exempel: Voyages en Égypte des années 1549-1552 Npba.07:k. 
(KKS-meddelanden 1988:2) 

:pu databehandling  
Används endast på avd Ny i betydelsen datorkartografi, digital kartografi 
eller geografiska informationssystem. 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 
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z-tillägg: 

z-tillägg kan användas på resp avd av Na--Ns om ej andra instruktioner ges i 
huvudtabellen. 

z-tillägg fileras på avd N direkt i anslutning till sin överordnade avd. Ex: Niz följer 
direkt efter Ni, ej efter Niv. 

z-tillägg används på avd N för att beteckna särsk orter (för definition av vad som 
här avses med ort och för utformning av ortnamn se Hjälptabeller: 
tilläggsbeteckningar för monografier). 

Vidareindelning med z-tillägg görs på avd N i regel på landnivå, t ex Ndaz 
Jylland, för Sverige på landskapsnivå, t ex Ncbaz Malmö. Ort som sträcker sig 
över flera länder eller landskap klassificeras, om icke särsk anvisningar ges i 
huvudtabellen, i första hand på det land eller landskap i vilket den till största delen 
ligger. Dubbelklassificering görs på övriga länder eller landskap. Ex: Niz Lago 
Maggiore [Nhz Lago Maggiore]. Ort som sträcker sig över fler än 3 länder 
eller landskap klassificeras på överordnad avd, t ex Alperna  →  Naz Alperna, 
Donau  →  Naz Donau. Arb som behandlar endast en del av området  →  resp 
avd, t ex Franska Alperna  →  Njz Alperna. 

Kommentar 
Vidareindelning med z-tillägg görs på avd N i regel på landnivå. 
Undantag från detta är svenska orter där z-tillägg görs på 
landskapsnivå. Särskilda undantag finns för orter som sträcker sig 
över flera landskap eller länder. SAB:s kommitté för katalogisering 
och klassifikation har beslutat att precisera reglerna för z-tillägg på 
landnivå, vilket leder till ändringar i förhållande till tidigare praxis: 
Med landnivå avses självständig nation, t ex klassificeras orterna i 
Storbritannien under Nez, orter i Nordirland på Nez medan orter i 
republiken Irland numera klassificeras på Netaz. 
Från principen görs undantag för områden där det råder stor politisk 
osäkerhet. Hit räknas f n Serbien/Montenegro och Palestina/Israel. 
(KKS-meddelanden 2000:2) 

Parentestillägg: 

(s) används ej på N med underavd.224 

Särskilda tilläggsbeteckningar: 

Forsknings- och specialbibliotek som så önskar kan använda särsk 
tilläggsbeteckningar tillsammans med ett ortnamn, t ex Nmaz Sankt 
Petersburg.08, Ndaz Jylland.04. 

N--Ns kan uppdelas: 

.01 Naturgeografi 
Hit allmänna arb. 
De särsk delvetenskaperna  →  resp avd, t ex meteorologi  →  Uba, geomorfologi  
→  Udad. 

.02--.06 Kulturgeografi 
Allmänna arb  →  .02. 
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Tematisk kulturgeografi  →  resp avd, t ex befolkningsgeografi  →  Oj, 
agrargeografi  →  Qd, järnvägarnas geografi  →  Prbd; vid behov 
dubbelklassificering här. 
Samhällsplanering  →  Odg. 

.02 Kulturgeografi: allmänt 
Hit även allmänna arb i socialgeografi. 

.03 Bebyggelsegeografi 
Hit även allmänna arb i kulturlandskapsgeografi. 

.04 Ekonomisk geografi 
Hit även deskriptiva framställningar av mindre områdens (t ex landskap, 
provinser) näringsliv och näringsväsen i allmänhet. 
Deskriptiva framställningar av världsdelars och länders näringsliv och näringsväsen i 
allmänhet  →  Qad. 

.05 Historisk geografi 
Hit geografiska förhållanden sedda ur ett historiskt perspektiv. 
Hit bebyggelsehistoria. 

.06 Politisk geografi 
Hit politiska intressens utbredning. 

.07 Reseskildringar 

Kommentar 
N.07 och :k.  
:k används vid i efterhand bearbetade äldre reseskildringar, ej vid 
själva reseskildringen. Exempel: Voyages en Égypte des années 1549-
1552 Npba.07:k. 
(KKS-meddelanden 1988:2) 

.08 Resehandböcker 

N Geografi 

Na--Nn Europa 
Allmänna arb  →  Na. 

Na Europa: allmänt 
Hit allmänna arb samt arb rörande fler än 3 europeiska länder, såvida dessa inte är 
underavd till gemensam överordnad avd av typ Nm, Nf etc. 

Nae Europeiska unionen 

Hit arb av typ resa i EU-länderna, leva och bo i EU-länderna. 

Europeiska unionen  → Obk-ae. 

Nb--Nd Norden 
Allmänna arb  →  Nb. 
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Nb Norden: allmänt 

Nbc Nordkalotten 

Hit samlade framställningar av området norr om polcirkeln i Norge, Sverige och 
Finland. 

Hit även arb som utöver de skandinaviska områdena dessutom omfattar 
Kolahalvön i Ryssland. 

Hit även Barentsregionen. 

Hit även Sápmi (Sameland).225 

Nc Sverige 

Nca Svealand 

Ncaa Stockholm 

Hit Stockholms kommun. 

Hit även ”Stockholm med omgivningar” där Stockholm är huvudsaken (t ex 
reseguide med utflykter). 

Stor-Stockholm i dess helhet, Stockholms omgivningar, Stockholms skärgård i dess helhet  →  
Ncaal. 

z-tillägg för Stockholm → resp avd med -cz Stockholm, t ex Ab-cz Stockholm ( ej Ab-caa)226 

Ncaal Stockholms län 

Hit Stockholms län i dess helhet. 

Hit även Stor-Stockholm i dess helhet, Stockholms omgivningar, Stockholms 
skärgård i dess helhet. 

”Stockholm med omgivningar” där Stockholm är huvudsaken  →  Ncaa. 

Enbart Upplandsdelen av Stockholms län, omgivningar etc  →  Ncab. 

Enbart Sörmlandsdelen av Stockholms län, omgivningar etc  →  Ncac. 

Särsk orter: Uppland  →  Ncabz. 

Särsk orter: Södermanland  →  Ncacz. 
227 

Ncab Uppland 

Västmanlands län i dess helhet  →  Ncae. 

Stockholm  →  Ncaa. 

Stockholms län i dess helhet  →  Ncaal. 

Ncaba Uppsala län 

Särsk orter  →  Ncabz. 

Ncac Södermanland 

Hit även Södermanlands län. 
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Stockholm  →  Ncaa. 

Stockholms län i dess helhet  →  Ncaal. 

Ncad Närke 

Hit även Örebro län i dess helhet. 

Ncae Västmanland 

Hit även Västmanlands län i dess helhet. 

Örebro län i dess helhet  →  Ncad. 

Ncaf Dalarna 

Hit även Kopparbergs län. 

Ncag Värmland 

Hit även Värmlands län. 

Ncb Götaland 

Hit Västra Götalands län. 

Ncba Skåne 

Hit Skåne län. 

Ncbaa Malmöhus län 

Särsk orter  →  Ncbaz. 

Ncbab Kristianstads län 

Särsk orter  →  Ncbaz. 

Ncbb Halland 

Hit även Hallands län. 

Ncbc Blekinge 

Hit även Blekinge län. 

Ncbd Småland 

Ncbda Kronobergs län 

Särsk orter  →  Ncbdz. 

Ncbdb Jönköpings län 

Särsk orter  →  Ncbdz. 

Ncbdc Kalmar län 

Särsk orter: Småland  →  Ncbdz. 

Särsk orter: Öland  →  Ncbez. 

Ncbe Öland 

Kalmar län i dess helhet  →  Ncbdc. 
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Ncbf Gotland 

Hit även Gotlands län. 

Ncbg Östergötland 

Hit även Östergötlands län. 

Ncbh Västergötland 

Göteborg  →  Ncbi. 

Göteborgs och Bohus län i dess helhet  →  Ncbk. 

Västra Götalands län i dess helhet → Ncb. 

Ncbha Skaraborgs län 

Särsk orter  →  Ncbhz. 

Västra Götalands län i dess helhet → Ncb. 

Ncbhb Älvsborgs län 

Särsk orter: Västergötland  →  Ncbhz. 

Särsk orter: Dalsland  →  Ncblz. 

Västra Götalands län i dess helhet → Ncb. 

Ncbi Göteborg 

Hit Göteborgs kommun. 

Hit även ”Göteborg med omgivningar” där Göteborg är huvudsaken (t ex 
reseguide med utflykter). 

Göteborgs och Bohus län i dess helhet  →  Ncbk. 

Västra Götalands län i dess helhet → Ncb. 

z-tillägg för Göteborg → resp avd med -cz Göteborg, t ex Ab-cz Göteborg ( ej Ab-cbi).228 

Ncbk Bohuslän 

Hit även Göteborgs och Bohus län i dess helhet. 

Västra Götalands län i dess helhet → Ncb. 

Ncbl Dalsland 

Älvsborgs län i dess helhet  →  Ncbhb. 

Västra Götalands län i dess helhet → Ncb. 

Ncc Norrland 

Ncca Gästrikland 

Hit även Gävleborgs län i dess helhet. 

Nccb Hälsingland 

Gävleborgs län i dess helhet  →  Ncca. 

Nccc Jämtland 

Hit även Jämtlands län i dess helhet. 
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Nccd Härjedalen 

Jämtlands län i dess helhet  →  Nccc. 

Ncce Medelpad 

Västernorrlands län i dess helhet  →  Nccf. 

Nccf Ångermanland 

Hit även Västernorrlands län i dess helhet. 

Nccg Västerbotten 

Hit även Västerbottens län i dess helhet. 

Ncch Norrbotten 

Hit även Norrbottens län i dess helhet. 

Ncci Lappland 

Norrbottens län i dess helhet  →  Ncch. 

Västerbottens län i dess helhet  →  Nccg. 

Nd Övriga Norden 

Nda Danmark 

Ndb Norge 

Ndc Island 

Ndcf Färöarna 

Ndd Finland 

Nddå Åland 

Ne Brittiska öarna 
Hit Storbritannien. 

Nea England 

Särsk orter  →  Nez. 

Ner Wales 

Särsk orter  →  Nez. 

Nes Skottland 

Särsk orter  →  Nez. 

Net Irland 

Neta Irland (republiken) 

Särsk orter  →  Netaz. 
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Netb Nordirland 

Särsk orter  →  Nez. 

Nf Mellaneuropa 
Hit allmänna arb samt arb rörande fler än 3 länder, även inklusive Schweiz. 

Nfa Tyskland 

Nfag Västra Tyskland 

Hit f d Västtyskland. 

Särsk orter  →  Nfaz. 

Nfah Östra Tyskland 

Hit f d Östtyskland. 

Särsk orter  →  Nfaz. 

Nfai Berlin 

Hit f d Västberlin. 

Hit f d Östberlin. 

z-tillägg för Berlin → resp avd med -faz Berlin, t ex Iib-faz Berlin (ej Iib-fai)229 

(Nfaig Västberlin → Nfai) 

(Nfaih Östberlin → Nfai) 

Nfb Österrike 

Nfbi Liechtenstein 

Nfc Ungern 

Nfd Tjeckien och Slovakien 

Särsk orter → Nfdaz, Nfdbz. 

Nfda Tjeckien 

Nfdb Slovakien 

Ng Nederländerna, Belgien och Luxemburg 

Nga Nederländerna 

Ngb Belgien 

Ngc Luxemburg 

                                                 
229 SBKKSB 2007-12-05 
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Nh Schweiz 

Ni Italien 

Nig Vatikanstaten 

Nij San Marino 

Niv Malta 

Nj Frankrike 

Njv Monaco 

Nk--Nl Iberiska halvön 
Allmänna arb  →  Nk. 

Nk Spanien 

Nki Andorra 

Nkk Gibraltar 

Nl Portugal 

Nm Östeuropa 
Hit även det område som motsvarar det tidigare Östblocket 
(Warszawapaktsländerna). 

Nma Ryssland 

Hit Ryska federationen i dess helhet. 

Hit Ryska federationens europeiska del i dess helhet. 

Hit Sovjetunionen. 

Särsk orter (inkl republiker, autonoma län, autonoma regioner, territorier och län) i Ryska 
federationen   →  Nmaz. 

Estland, Lettland, Litauen  →  Nmc. 

Kaukasien  →  Noac. 

Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgizistan, Tadzjikistan (f d Sovjetiska centralasien)  
→  Noam. 

Sibirien  →  Nog. 

Arktiska öar  →  Nsac. 

Nmad Ukraina 

Särsk orter  → Nmadz. 

Nmae Vitryssland 

Särsk orter  → Nmaez. 
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Nmaf Moldavien 

Särsk orter  →  Nmafz. 

Nmb Polen 

Nmc Estland, Lettland, Litauen 

Nmca Estland 

Nmcb Lettland 

Nmcc Litauen 

Nn Balkanländerna 

Nna Rumänien 

Nnb Jugoslavien 

Nnba Serbien 

Hit Förbundsrepubliken Jugoslavien (”Restjugoslavien”) i dess helhet. 

Hit unionen Serbien och Montenegro i dess helhet. 

Republika Srpska → Nnbd. 

Särsk orter  →  Nnbz. 

Nnbb Kroatien 

Särsk orter  →  Nnbbz. 

Nnbc Slovenien 

Särsk orter  →  Nnbcz. 

Nnbd Bosnien-Hercegovina 

Hit Republika Srpska. 

Särsk orter  →  Nnbdz. 

Nnbe Montenegro 

Förbundsrepubliken Jugoslavien (”Restjugoslavien”) i dess helhet → Nnba. 

Unionen Serbien och Montenegro i dess helhet → Nnba. 

Särsk orter  →  Nnbz. 

Nnbf Makedonien 

Hit F d jugoslaviska republiken Makedonien. 

Särsk orter  →  Nnbfz. 

Nnc Bulgarien 

Nnd Grekland 

Nndi--Nndk Grekiska arkipelagen 
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Allmänna arb  →  Nndi. 

Nndi Grekiska arkipelagen: allmänt 

Särsk orter  →  Nndz. 

Särsk öar (utom Kreta)  →  Nndz. 

Nndk Kreta 

Särsk orter  →  Nndz. 

Nnf Albanien 

No Asien 

Noa Främre Asien 

Hit även allmänt om arabstaterna, arabvärlden. 

Hit även den islamiska världen i dess helhet. 

Noaa Turkiet 

Hit även den europeiska delen av Turkiet. 

Hit även Kurdistan i dess helhet (betecknas Noaaz Kurdistan). 

Armenien i dess helhet  →  Noacb. 

Noab Cypern 

Noac Kaukasien 

Hit Kaukasus och området söder om Kaukasus. 

Områden och orter ingående i Ryska federationen → Nmaz. 

Noaca Azerbajdzjan 

Hit även Azerbajdzjan i dess helhet. 

Särsk orter  →  Noacaz. 

Noacb Armenien 

Hit även Armenien i dess helhet. 

Särsk orter  →  Noacbz.  

Noacc Georgien 

Särsk orter  →  Noaccz. 

Noae Syrien och Libanon 

Noaea Syrien 

Noaeb Libanon 

Noaf Palestina 

Västbanken, Gazaremsan och orter i dessa områden  →  Noafz. 

Noafi Israel 
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Särsk orter  →  Noafz. 

Noag Jordanien 

Noah Arabiska halvön 

Noaha Saudiarabien 

Noahb Yemen230 

Hit även Nordyemen (Arabrepubliken Yemen).231 

Noahc Sydyemen 

Hit endast arb om Sydyemen (Demokratiska folkrepubliken Yemen) 1970 - 1990. 

Särsk orter → Noahbz. 

Noahd Oman 

Noahe Förenade Arabemiraten, Qatar, Bahrain 

Noahea Förenade Arabemiraten 

Noahed Qatar 

Noaheg Bahrain 

Noahf Kuwait 

Noai Irak 

Kurdistan i dess helhet  →  Noaaz Kurdistan. 

Noak Iran (Persien) 

Kurdistan i dess helhet  →  Noaaz Kurdistan. 

Azerbajdzjan i dess helhet  →  Noaca. 

Noal Afghanistan 

Noam Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgizistan, Tadzjikistan (f d 
Sovjetiska centralasien) 

Egentliga Centralasien  →  Nof. 

Noama Kazakstan 

Särsk orter  →  Noamaz. 

Noamb Turkmenistan 

Särsk orter  →  Noambz. 

Noamc Uzbekistan 

Särsk orter  →  Noamcz. 
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231 SBKKSB 2006-10-02 



Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
 

e-SAB 2015:1  274 

Noamd Kirgizistan 

Särsk orter  →  Noamdz. 

Noame Tadzjikistan 

Särsk orter  →  Noamez. 

Nob Främre Indien 

Noba Indien 

Nobb Pakistan och Bangladesh 

Nobba Pakistan 

Nobbb Bangladesh 

Nobc Bhutan 

Nobd Nepal 

Nobe Sri Lanka 

F d Ceylon. 

Nobf Maldiverna 

Noc--Nod Sydostasien 

Allmänna arb  →  Noc. 

Noc Bortre Indien 

Noca Burma (Myanmar) 

Nocb Thailand 

Nocc Malaysia, Singapore och Brunei 

Hit även Malackahalvön i dess helhet. 

Kalimantan (Borneo) i dess helhet  →  Nodac. 

Nocca Malaysia 

Noccb Singapore 

Noccd Brunei 

Nocd Indokina 

Nocda Laos 

Nocdb Kambodja 

F d Kampuchea. 

Nocdc Vietnam 
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Nod Ostindiska öarna 

Noda Indonesien 

Hit även Sundaöarna som geografisk enhet. 

Papua (Indonesien)  →  Nrdb. 

Nodaa Sumatra 

Särsk orter  →  Nodaz. 

Nodab Java 

Särsk orter  →  Nodaz. 

Nodac Kalimantan (Borneo) 

Särsk orter: Indonesien  →  Nodaz. 

Särsk orter: Malaysia  →  Noccaz. 

Sabah  →  Noccaz Sabah. 

Sarawak  →  Noccaz Sarawak. 

Brunei  →  Noccd. 

Nodad Sulawesi (Celebes) 

Särsk orter  →  Nodaz. 

Nodae Moluckerna 

Särsk orter  →  Nodaz. 

Nodaf Timor 

Särsk orter  →  Nodaz. 

Nodafa  Östtimor 

Särsk orter  →  Nodafaz. 

Nodc Filippinerna 

Noe Östasien 

Noea Kina 

Noeaf Taiwan 

Särsk orter  →  Noeaz. 

Noeai Manchuriet 

Särsk orter  →  Noeaz. 

Noeak Tibet 

Särsk orter  →  Noeaz. 

Noeal Xinjiang 

Särsk orter  →  Noeaz. 
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Noeam Inre Mongoliet 

Särsk orter  →  Noeaz. 

Mongoliet i dess helhet (Inre och Yttre Mongoliet)  →  Nofc. 

Noeb Korea 

Noeba Nordkorea 

Nordkorea = Demokratiska Folkrepubliken Korea. 

Noebb Sydkorea 

Sydkorea = Republiken Korea. 

Noec Japan 

Noek Hongkong och Macao 

Noeka Hongkong 

Noekc Macao 

Nof Centralasien 

Hit allmänna arb. 

Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgizistan, Tadzjikistan (f d 

Sovjetiska centralasien) → Noam.232 

Tibet  →  Noeak. 

Xinjiang  →  Noeal. 

Inre Mongoliet  →  Noeam. 

Nofc Mongoliet 

Inre Mongoliet  →  Noeam. 

Nog Sibirien 

Arktiska öar  →  Nsac. 

Np Afrika 
Hit även Afrika söder om Sahara. 

Allmänt om arabvärlden, arabstaterna  →  Noa. 

Npa Nordafrika utom Egypten 

Npaa Marocko 

Hit f d Franska Marocko. 

Npaai Kanarieöarna 

Madeira  →  Nlz Madeira. 

Azorerna  →  Nlz Azorerna. 
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Npab Algeriet 

Npac Tunisien 

Npad Libyen 

Npb Egypten och Sudan 

Npba Egypten 

Npbb Sudan 

Sudan = Demokratiska Republiken Sudan. 

Sudan = den del av Afrika som ligger mellan Sahara och regnskogsbältet i söder, Atlanten i 
väster och Etiopiens högland i öster  →  Np. 

Npbbb Sydsudan233 

Npc Västafrika 

Npcb Ekvatorialafrika 

Npcba Tchad 

Npcbb Centralafrikanska republiken 

Npcbc Kongo (Brazzaville) 

Kongo (Brazzaville) = Republiken Kongo. 

Hit Folkrepubliken Kongo. 

Npcbd Gabon 

Npcbe Kamerun 

Npcc Norra Västafrika 

Hit arb om Sahel-området. 

Npcca Västsahara 

F d Spanska Sahara. 

Ifni  →  Npaaz Ifni. 

Npccb Mauretanien 

Npccc Senegal 

Npccd Gambia 

Npcce Mali 

Npccg Burkina Faso 

F d Övre Volta. 
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Npcch Niger 

Npcci Guinea-Bissau 

Cap Verdeöarna  →  Npccj. 

Npccj Cap Verde 

Npcck Guinea 

Npccl Elfenbenskusten 

Npccm Sierra Leone 

Npccn Liberia 

Npcd Södra Västafrika 

Npcda Ghana 

Hit även f d Guldkusten. 

Npcdb Togo 

Npcdc Benin 

F d Dahomey. 

Npcdd Nigeria 

Npcde Ekvatorialguinea 

Npcdf São Tomé och Príncipe 

Npd Centralafrika 

Centralafrikanska federationen  →  Npec. 

Npda Kongo (Kinshasa), Rwanda, Burundi 

Hit f d belgiska territorier. 

Hit f d Ruanda-Urundi. 

Npdaa Kongo (Kinshasa) 

Kongo (Kinshasa) = Demokratiska republiken Kongo. 

Hit f d Belgiska Kongo. 

Hit f d Zaire. 

Npdab Rwanda 

Npdac Burundi 

Npdb Angola 

Npe Södra Afrika 

Npea Sydafrika, Namibia, Lesotho, Swaziland 
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Npeaa Sydafrika 

S k hemländer betecknas Npeaaz, t ex Npeaaz Transkei. 

Npeab Namibia 

F d Sydvästafrika. 

Npeac Lesotho 

F d Basutoland. 

Npead Swaziland 

Npeb Botswana 

F d Bechuanaland. 

Npec Zimbabwe, Zambia, Malawi 

Npeca Zimbabwe 

F d Rhodesia/Sydrhodesia. 

Npecb Zambia 

F d Nordrhodesia. 

Npecc Malawi 

F d Nyasaland. 

Nped Moçambique 

Npee Madagaskar (Malagasy) 

Npef Öar i sydvästra Indiska Oceanen och östra Atlanten 

Hit öar i västra Indiska Oceanen söder om 10 breddgraden, sydlig bredd. 

Hit Ascension och öar söder om Ascension i östra Atlanten. 

Madagaskar  →  Npee. 

Npefa Komorerna 

Npefb Mauritius 

Npefc Réunion 

Npf Östafrika 

Npfa Uganda 

Npfb Kenya 

Npfc Tanzania 

Npfcb Zanzibar 

Särsk orter  →  Npfcz. 
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Npfd Öar i nordvästra Indiska Oceanen 

Hit öar i västra Indiska Oceanen norr om 10 breddgraden sydlig bredd, vilka ej 
kan föras till annan avd. 

Npfda Seychellerna 

Npg Nordöstafrika (Afrikas horn)234 

Npga Etiopien med Eritrea 

Npgae Eritrea 

Särsk orter  →  Npgaez. 

Npgb Somalia 

Npgc Djibouti 

F d Afar & Issa resp Franska Somaliland. 

Nq Amerika 

Nqa Förenta staterna 

Hit även Nordamerika i allmänhet. 

Nqaa--Nqaf Förenta staterna: regioner och stater 

Särsk orter  →  Nqaz. 

Hawaii  →  Nrcbh235. 

Nqaa 

 Nordöstra staterna 

Hit New England. 

Nqaaa Maine 

Nqaab New Hampshire 

Nqaac Vermont 

Nqaad Massachusetts 

Nqaae Rhode Island 

Nqaaf Connecticut 

Nqaag New York 

Nqaah Pennsylvania 

Nqaai New Jersey 
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Nqab Sydöstra staterna 

Nqaba Delaware 

Nqabb Maryland 

Nqabc District of Columbia (Washington D.C.) 

Nqabd West Virginia 

Nqabe Virginia 

Nqabf North Carolina 

Nqabg South Carolina 

Nqabh Georgia 

Nqabi Florida 

Nqac Södra centralstaterna 

Nqaca Alabama 

Nqacb Mississippi 

Nqacc Louisiana 

Nqacd Texas 

Nqacf Oklahoma 

Nqacg Arkansas 

Nqach Tennessee 

Nqaci Kentucky 

Nqad Norra centralstaterna 

Nqada Ohio 

Nqadb Indiana 

Nqadc Illinois 

Nqadd Michigan 

Nqade Wisconsin 

Nqadf Minnesota 

Nqadg Iowa 
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Nqadh Missouri 

Nqae Bergsstaterna 

Nqaea Kansas 

Nqaeb Nebraska 

Nqaec South Dakota 

Nqaed North Dakota 

Nqaef Montana 

Nqaeg Wyoming 

Nqaeh Colorado 

Nqaei New Mexico 

Nqaf Stillahavsstaterna 

Nqafa Arizona 

Nqafb Utah 

Nqafc Nevada 

Nqafd Kalifornien 

Nqafe Oregon 

Nqaff Idaho 

Nqafg Washington 

Nqafh Alaska 

Nqb Kanada 

Arktiska öar  →  Nsad. 

Nqbb--Nqbn236 Kanada: provinser och territorier 

Särsk orter  →  Nqbz. 

Nqbb New Foundland 

Hit även Labrador i dess helhet. 

Nqbc Prince Edward Island 

Nqbd Nova Scotia 
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Nqbe New Brunswick 

Nqbf Québec 

Nqbg Ontario 

Nqbh Manitoba 

Nqbi Saskatchewan 

Nqbj Alberta 

Nqbk Nordvästterritorierna 

Nqbl Yukonterritoriet 

Nqbm British Columbia 

Nqbn Nunavut237 

Nqc Mexiko, Centralamerika och Västindien 

Latinamerika i allmänhet  →  Nqd. 

Nqca Mexiko 

Nqcb Guatemala 

Nqcc Belize och Honduras 

Nqcca Belize 

Hit Brittiska Honduras. 

Nqccb Honduras 

Nqcd El Salvador 

Nqce Nicaragua 

Nqcf Costa Rica 

Nqcg Panama 

Nqch Västindien 

Nqcha Stora Antillerna 

Nqchaa Kuba 

Nqchab Haiti 

Hit även ön Haiti (Hispaniola) i dess helhet. 
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Nqchac Dominikanska republiken 

Nqchad Puerto Rico 

Nqchae Jamaica 

Nqchb Små Antillerna 

Nqchba Trinidad och Tobago 

Nqchbb Barbados 

Nqchbi Dominica 

Nqchbk St Lucia 

Nqchbm Grenada 

Nqchbö Övriga öar 

Särsk öar betecknas Nqchböz. 

Nqchc Bahamas 

Nqchd Bermuda 

Nqd Sydamerika 

Hit även Latinamerika  i allmänhet. 

Nqda Colombia 

Nqdb Venezuela 

Nqdc Guyanastaterna 

Nqdca Guyana 

F d Brittiska Guyana. 

Nqdcb Franska Guyana 

Nqdcc Surinam 

F d Holländska Guyana. 

Nqdd Brasilien 

Nqde Paraguay 

Nqdf Uruguay 

Nqdg Argentina 

Nqdgi Falklandsöarna 

Nqdh Chile 
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Nqdi Bolivia 

Nqdk Peru 

Nqdl Ecuador 

Nqdli Galapagosöarna 

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

Nra Australien 

Nraa--Nrai Australien: delstater och territorier 

Särsk orter  →  Nraz. 

Nraa New South Wales238 

Nrab Victoria 

Nrac Queensland 

Nrad South Australia239 

Nrae Western Australia240 

Nraf Northern Territory241 

Nrag Australian Capital Territory242 

Nrah Tasmanien 

Nrb Nya Zeeland 

Nrc Melanesien, Polynesien och Mikronesien 

Nrca Melanesien 

Nya Guinea  →  Nrd. 

Nrcaa Fiji243 

Nrcb Polynesien 

(Nrcba Fiji → Nrcaa)244 

Nrcbb Tonga 
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Nrcbd Samoa 

Nrcbh Hawaii (ögrupp)245 

Nrcc Mikronesien 

(Nrcch Hawaii → Nrcbh)246 

Nrcd Isolerade öar i Stilla havet 

Hit Påskön, Sala y Gomez. 

Nrd Nya Guinea 

Nrda Papua Nya Guinea 

Nrdb Papua (Indonesien) 

Ns Polarländerna 

Nsa Arktis (Nordpolsområdet) 

Nsaa Grönland 

Nsab Spetsbergen (Svalbard) 

Nsac Arktiska öar i Ryssland 

Rysslands fastland  →  Nma, Nog. 

Nsad Arktiska områden i Kanada 

Kanadensiska fastlandet inklusive Hudson Bay med öar  →  Nqb. 

Nsb Antarktis 

Hit även Sydshetlandsöarna, Sydorkneyöarna, Sydgeorgien, Sydsandwichöarna, 
Bouvetön. 

Nt Oceaner och hav 
Hit endast områden som ansluter till två eller flera av avd Na, No, Np, Nq, Nr, 
Ns. 

Hit t ex världsomseglingar. 

Vikar, bukter, innanhav och liknande enheter som ansluter till endast en kontinent  →  Na--
Ns. I tveksamma fall föredrages Nt. 

Oceanografi  →  Ubba. 

Nta Atlanten 

Hit Norska havet och Danmarkssundet. 

Norra ishavet  →  Nsaz Norra ishavet. 

Nordsjön  →  Naz Nordsjön. 
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Ntam Medelhavet 

Hit Gibraltar sund, Canale di Sicilia. 

Ntas Svarta havet 

Ntb Stilla havet 

Hit Berings hav, vattnen mellan Indonesien och Australien (Arafurasjön, 
Bandasjön, Timorsjön). 

Ntc Indiska Oceanen 

Hit Röda havet och Adenviken. 

Ny Kartografi 
Datorkartografi  → Ny:pu. 

Digital kartografi → Ny:pu. 

Geodesi  →  Ubc. 

Geografiska informationssystem → Ny:pu. 
247 
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O Samhälls- och rättsvetenskap 

Avd O är uppdelad på: 

Oa Sociologi 
Ob Internationella relationer 
Oc Statskunskap och politik 
Od Förvaltning 
Oe Rättsvetenskap 
Oh Sociala frågor och socialpolitik 
Oi Statistik 
Oj Demografi 
Ok Försäkring 
Om Kooperation 
Op Framtidsstudier 

O Samhälls- och rättsvetenskap 
Hit samhällskunskap (allmänt hållna framställningar av stats- och samhällsliv). 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex O-c Samhälls- och rättsvetenskap: Sverige. 

Strecktillägg: 

Används på huvudsignaturen O. 

Forskningsbiblioteken kan vid behov använda strecktillägg överallt där den 
geografiska utbredningen eller begränsningen bedöms vara väsentlig. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med regionalt avgränsad verksamhet  →  O (med geografiskt 
tillägg och tilläggsbeteckning :bf). 

:d Samhälls- och rättsvetenskapens filosofi 
Enbart rättsfilosofi  →  Oe:d. 

:dd metodlära 
:k samhälls- och rättsvetenskapens historia 

Kan uppdelas geografiskt och kronologiskt, t ex O:kqa.5 Samhälls- och 
rättsvetenskapens historia: Förenta staterna: 1900-talet. 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

Används endast, efter geografiskt strecktillägg, för att beteckna särsk ort.248 

Parentestillägg: 

(s) används ej på O.249 

Oa Sociologi 
Hit även kunskapssociologi (Wissensoziologie, sociology of knowledge). 
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Sociologiska studier av särsk verksamheter och särsk samhällsområden klassificeras i första 
hand på tillämplig underavd av Oa, t ex industrisociologi  →  Oaba (ej P.05:oa). Om lämplig 
underavd under Oa saknas  →  resp avd, t ex litteratursociologi  →  G:oa, religionssociologi  
→  C:oa, rättssociologi  →  Oe:oa, kriminologi  →  Oepa, sexologi  →  Vnd. I tveksamma 
fall föredrages Oa med underavd. 

Allmänna framställningar av stats- och samhällsliv i särsk land  →  O-c--O-s. 

Socialhistoria  →  K.2--Ks, Ku. 

Samhällen på förindustriell nivå, samt den traditionella folkkulturens samhälle  →  M. 

Strecktillägg: 

Kan användas på Oab med underavd samt Oac. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  →  resp 
underavd av Oa (tilläggsbeteckning :bf). 

:dd metodlära 
Används endast på huvudsignaturen Oa. 

:k sociologins historia 
Används endast på huvudsignaturen Oa. Kan uppdelas geografiskt och 
kronologiskt, t ex Oa:kqa.5 Sociologi: historia: Förenta staterna: 1900-
talet. 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

Används endast, efter geografiskt strecktillägg, för att beteckna särsk ort.250 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Oa med underavd.251 

Oaa Socialpsykologi 

Hit sociala relationer, socialisation, grupper, normer, roller, sociometri, 
masspsykologi m m. 

Oab Sociala strukturer 

Oab med underavd uppdelas geografiskt enl N, t ex klasstrukturen i Sverige  →  
Oabka-c, ungdomsupproret i USA  →  Oabkba-qa. 

Oaba Arbetslivs- och organisationssociologi 

Hit företagssociologi, byråkrati m m. 

Företagsekonomisk organisationslära  →  Qbaab. 
252 
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Oabb Bebyggelsesociologi 

Hit stads- och landsbygdssociologi. 

Bostadssociologi  →  Ohc:oa. 

Befolkningsvetenskap  →  Oj. 

Samhällsplanering  →  Odg. 

Oabba Stadssociologi 

Hit även sociologiska undersökningar av förorter. 

Oabbc Landsbygdssociologi 

Oabk Social differentiering 

Hit samhällets uppdelning i klasser och grupperingar efter sociala, ekonomiska, 
statusmässiga, åldersmässiga m fl kriterier. 

Social mobilitet  →  Oabka. 

Invandrare  →  Ohdi. 

Minoriteter samt diskriminering  →  Ohe. 

Könsroller och könsemancipation  →  Ohj. 

Oabka Sociala klasser 

Hit samhällets klassmässiga uppdelning i inbördes rangordnade grupperingar efter 
kriterier som inkomst, inflytande, yrke etc, t ex överklass, eliter, rika, medelklass, 
borgarklass, akademiker, arbetarklass, proletariat, fattiga etc. 

Hit även social mobilitet.  

Oabkb Åldersgrupper 

Hit generationsproblem, generationsklyftan. 

Oabkba Barn och ungdom 

Hit även ungdomskulturen, ungdomsupproret och de ungas livsstil i allmänhet. 

Hit även grupper och subkulturer som i allmänhet förknippas med ungdom, t ex 
raggare, hippies, punkare, skinheads. 

Barn och ungdom från socialpolitisk synpunkt  →  Ohfb. I tveksamma fall föredrages Oabkba. 

Oabkbb Vuxna 

Oabkbc Äldre 

Hit pensionsåldern. 

Äldre från socialpolitisk synpunkt  →  Ohfe. I tveksamma fall föredrages Oabkbc. 

Oac Familjesociologi 

Hit även med äktenskap jämförliga relationer, t ex sammanboende utan 
äktenskap. 

Hit även storfamiljer. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Oac-qa Familjesociologi: Förenta staterna. 

(Oaö Särskilda verksamheters sociologi → resp avd.)  
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Ob Internationella relationer 
Historiska framställningar → avd K. 

Strecktillägg: 

Används endast på avd Obk och Obq. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  →  resp 
underavd av Ob (tilläggsbeteckning :bf), t ex Obk-a:bf Europarådet. 

:d teori, filosofi 
:k historia 

Kan användas på tillämplig avd under Ob, t ex Obba:k Freds- och 
konfliktfrågor: historia. 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

Används endast, efter geografiskt strecktillägg, för att beteckna särsk ort.253 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Ob med underavd.254 

Ob.09 Internationella relationer: politiska skrifter 

Hit dagspolitiska debattinlägg. 

Forsknings- och specialbibliotek som så önskar kan göra kronologisk uppdelning 
med årtal, t ex Ob.09 1978, Ob.09 1983 - 1995. 

Oba Folkrätt 

Hit även traktater och konventioner. 

Internationella folkrättsliga institutioner betecknas Oba:bf, t ex Oba:bf 
International Court of Justice. 

Allmänna arb ang internationell rätt  →  Oeal. 

Obah Havsrätt 

Obaj Rymdrätt 

Obak Diplomati 

Hit allm och historiskt om diplomati och konsulatväsen. 

De särsk staternas utrikesförvaltning  →  Odc, Odf-da--Odf-s. 

Den diplomatiska historien  →  K. 

Obal Asylrätt 

Utlänningslagstiftning  →  Ohdi:oe. 
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Obam Folkrätt i krig 

Hit även krigets lagar. 

Obb Freds- och nedrustningsfrågor 

Obba Freds- och konfliktfrågor 

Obbb Nedrustning och rustningskontroll 

Hit även kapprustning. 

Obd--Obr Internationellt samarbete 

Hit mellanstatliga organisationer samt internationellt politiskt, allmänkulturellt och 
socialt samarbete. 

Allmänna arb  →  Obd. 

Allmänna sällskap och föreningar  →  Bk. 

Organisationer bundna till särsk politiska åskådningar  →  Ocg, t ex Socialistiska 
internationalen  →  Ocgdd:bf Socialistiska internationalen. 

Organisationer med uttalat avgränsat verksamhetsområde  →  resp avd, t ex ekonomiska  →  
Q, medicinska  →  V. 

Obd Internationellt samarbete: allmänt 

Hit allmänna arb samt arb som behandlar fler än 3 av avd Obe--Obr. 

Obe Nationernas förbund 

Obf Förenta nationerna255 

Obfa Säkerhetsrådet (Security Council) 

Obfaa FN:s fredsbevarande styrkor 

Särsk FN-förband  →  S-cza--S-sza. 

Obfb Ekonomiska och sociala rådet (Economic and Social Council) 

Obfc Förvaltarskapsrådet (Trusteeship Council) 

Obfe Generalförsamlingen (General Assembly) 

Obfi Sekretariatet (Secretariat) 

Obfk FN:s fackorgan 

Hit allmänt om FN:s fackorgan. 

Hit även fackorgan vilka ej kan föras till annan avd. 

För särsk fackorgan som förs till denna avd används tilläggsbeteckningen :bf.256 

Övriga fackorgan klassificeras efter sitt huvudsakliga verksamhetsområde, t ex ILO  →  
Oha:bf International Labour Organization; vid behov dubbelklassificering på Obfk:bf. 

                                                 
255 Ang. namnformer för Förenta Nationernas huvud- och fackorgan samt de viktigaste specialorganen , se 
även appendix. 
256 Ang. namnformer för Förenta Nationernas huvud- och fackorgan samt de viktigaste specialorganen , se 
även appendix. 
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Obk Regionalt mellanfolkligt samarbete 

Hit regionala mellanstatliga organisationer, t ex Obk-a:bf Europarådet, 
Obk-p:bf Organisationen för afrikansk enhet. 

Internationellt ekonomiskt samarbete  →  Qadd. 

Regionalt samarbete inom särsk ämnesområden  →  resp avd. 

Europeiska unionen → Obk-ae. 

Obk-ae Europeiska unionen257 

Speciella aspekter på Europeiska unionen förs till resp avdelning, t ex 
jordbruksfrågan Qd-ae. 

Hit även Maastricht-avtalet. 

Europeiska gemenskaperna → Qadd-ae; Europeiska gemenskaperna före Europeiska 
unionens ikraftträdande  →  Qadd-a:bf. 

Europeiska unionen som geografisk enhet  → Nae. 

Europeiska unionens utrikespolitik  →  Kae.59. 

Det ekonomiska samarbetet inom Europeiska unionen → Qadd-ae.258 

Kommentar 
Under Obk-ae klassificeras litteratur om Europeiska unionen av 
allmän karaktär (dock icke geografiska arbeten, som förs till Nae). 
Litteratur om de ekonomiska aspekterna på Europeiska unionen och 
litteratur om Europeiska gemenskaperna förs som hittills till Qadd-
ae. 
 
Litteratur om speciella aspekter av Europeiska unionen förs till 
respektive fackavdelning.  
 
Maastricht-avtalet är grunden för Europeiska unionen och förs till 
Obk-ae, själva avtalstexten får tillägget (u). 
 
EES-avtalet är ett avtal mellan Europeiska gemenskaperna och 
EFTA-länderna och förs fortsatt till Qadd-a.  
 
Lissabonfördraget förs till Oeale. 
 
Europaparlamentet är en del av EU/EG och klassificeras Ocf-ae.05. 

 
Underorgan till EU resp EG förs till resp avdelning och klassificeras 
med :bf följt av underinstitutionens namn. 
 
(KKS-meddelanden 1994:2 ; korr. 2005 ; rev. 2010) 
(Se även appendix) 

Obl Försvarspakter 

Hit försvarspakter efter 1945. 
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För särsk försvarspakter används tilläggsbeteckningen :bf, t ex Obl:bf North 
Atlantic Treaty Organisation.259 

Försvarspakter före 1945  →  K. 

Obn Nordiskt samarbete 

Ex: Obn:bf Nordiska rådet, Obn:bf Föreningen Norden. 

Obq Utvecklingsbistånd och internationell hjälpverksamhet 

Uppdelas geografiskt enl N i första hand efter biståndsgivande land, i andra hand 
efter mottagarland. Ex: Obq-c Utvecklingsbistånd och internationell 
hjälpverksamhet: Sverige. 

Hjälporganisationer inriktade på hjälp till barn  →  Ohfb (tilläggsbeteckning :bf), t ex Rädda 
barnen  →  Ohfb:bf Rädda barnen. 

Flyktingfrågor  →  Ohdf. 

Arb som behandlar enbart privat organiserad internationell hjälpverksamhet  →  Ohg. 

Obr Röda korset 

Hit Röda korsets allmänna och sociala verksamhet. 

Hit även likvärdiga organisationer, t ex Röda halvmånen. 

Oc Statskunskap och politik 
Hit framställningar av politiska institutioner, organisationer och åskådningar samt 
de politiska begreppens och åskådningarnas idéhistoria.  

Historiska framställningar i övrigt, både sådana som behandlar institutionernas etc inre historia 
och deras roll som politiska maktfaktorer i det historiska skeendet → K. 

Särsk politiska partiers inre historia dock alltid → Oc.06 med underavd. 

Filosofisk statslära  →  O:d. 

Strecktillägg: 

Kan användas på samtliga underavd av Oc utom Occ, där det geografiska tillägget 
lagts direkt till signaturen. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
 Används ej på avd Ocl med underavd. 

Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  →  resp 
underavd av Oc (tilläggsbeteckning :bf). 
Särsk institutioner med regionalt avgränsad verksamhet  →  resp underavd av Oc 
(med geografiskt tillägg och tilläggsbeteckning :bf). 
Särsk politiska partier se under .06 nedan. 

:dd metodlära 
Används endast på huvudsignaturen Oc. 

:do politisk psykologi 
Hit t ex politiskt beslutsfattande. 
Används endast på huvudsignaturen Oc. 

:k statskunskapens vetenskapshistoria 
Används endast på huvudsignaturen Oc. Kan uppdelas geografiskt och 
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kronologiskt, t ex Oc:kqa.5 Statskunskapens vetenskapshistoria: Förenta 
staterna: 1900-talet. 

:oa sociologi 
Politisk sociologi betecknas Oc:oa. 
Politisk sociologi = studiet av det politiska systemet i relation till resten 
av samhället. 
Hit företrädesvis allmänna arb eller arb som inte kan placeras under Oa 
med underavd eller på annan plats i schemat. 
Sociala klasser (t ex eliter, borgarklass, arbetarklass)  →  Oabka. 
Intressegrupper  →  Oaa. 
Sociologiska undersökningar av valmanskåren  →  Oc.07:oa, Occ.07:oa etc. 
Vid tveksamhet mellan Oc:oa och annan avd väljs i första hand alltid annan avd. 
Dubbelklassificering kan göras på Oc:oa. 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

Används, efter geografiskt strecktillägg, för att beteckna särsk ort.260 

Används även med särsk betydelse efter den särsk tilläggsbeteckningen .06.261 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Oc med underavd.262 

Särskilda tilläggsbeteckningar: 

Särsk tilläggsbeteckningar läggs alltid efter strecktillägg, t ex Ocf-j.06 Statskunskap 
och politik: Frankrike: politiska partier. 

Oc, Occ, Ocf kan uppdelas: 

.01 Grundrättigheter 
Hit allmänt ang mänskliga och medborgerliga rättigheter, t ex sådana 
som räknas upp i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. (Ex: 
likhet inför lagen, yttrandefrihet.) 
Medborgarskap  →  .08. 
Yttrandefrihetsrätt i massmedier  →  Oel. 

.03 Regering 
Hit även statschefsämbetet. 

.05 Folkrepresentation 
Hit parlamentsväsen. 
Hit även folkomröstningar i enskilda frågor. 
Val och rösträtt  →  .07. 

.06 Politiska partier 
För att beteckna de särsk partierna används z-tillägg, t ex Occ.06z 
Centerpartiet, Occ.06z Folkpartiet liberalerna, Occ.06z 
Kristdemokraterna, Occ.06z Miljöpartiet de gröna, Occ.06z 
Moderata samlingspartiet, Occ.06z Sveriges socialdemokratiska 
arbetareparti, Occ.06z Vänsterpartiet. Alla underavd (kvinno-, 
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ungdoms-, student-, distrikt-, yrkesorganisationer etc) förs till 
huvudorganisationen, t ex CUF  →  Occ.06z Centerpartiet. 
Lokalorganisationer förs till resp huvudorganisation med tillägg av ort, 
t ex Occ.06z Centerpartiet (Ramvik). 

Kommentar 
Den borgerliga alliansen klassificeras tills vidare Occ.06. 
(SBKKSB 2006-10-02) 

 
Politiska åskådningar  →  Ocg. 

.07 Val 
Hit val (t ex valteknik, valrätt, valbarhet, rösträtt) till både 
riksrepresentation och lokalrepresentation. 
Hit även val till Europaparlamentet. 
Folkomröstningar i enskilda frågor → .05. 
Kommunala folkomröstningar i enskilda frågor  → Odcc--Odf. 

Kommentar 
Val i Sverige till Europaparlamentet klassificeras Occ.07, val i 
Danmark Ocf-da.07, allmänt om val till Europaparlamentet Ocf-
ae.07. 
(KKS-meddelanden 1999:1/2) 

.08 Medborgarskap 
Hit rätt till, förvärv och förlust av medborgarskap. 
Asylrätt  →  Obal. 
Utlänningslagstiftning  →  Ohdi:oe. 

.09 Politiska skrifter 
Hit dagspolitiska debattinlägg. 
Forsknings- och specialbibliotek som så önskar kan göra kronologisk 
uppdelning med årtal, t ex Oc.09 1978, Oc.09 1983 - 1995. 

Ocb Statsrätt 

Statsrätt = de rättsregler som anger hur statsorganen bildas, deras funktioner och 
kompetens samt förhållandet mellan dem som utövare av statsmakten och de 
enskilda medborgarna. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex  Occ [Ocb-c Sverige]. 

Särsk länders statsrätt förs i första hand till resp lands statskunskap; vid behov 
dubbelklassificering på Ocb. 

Occ Sveriges statskunskap och politik 

Kommentar 
Den borgerliga alliansen klassificeras tills vidare Occ.06. 
(SBKKSB 2006-10-02) 

 

Ocf Främmande länders statskunskap och politik263 

Hit även svenska förhållanden om t ex Europeiska unionen behandlas. 
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Uppdelas geografiskt enl N, t ex Ocf-j Frankrikes statskunskap och politik. 

Allmänna arb  →  Oc. 

Ocg Politiska begrepp och politiska åskådningar 

Ocg med underavd kan i tillämpliga delar uppdelas geografiskt enl N, t ex 
Ocgde-qchaa Revolutionär socialism och kommunism: Kuba. 

Vid tvekan mellan Ocga--Ocgac och Ocgb--Ocgn föredrages Ocgb--Ocgn.264 

Ocga Politiska begrepp 

Ocgaa Demokrati och diktatur 

Ocgab Monarki och republik 

Ocgac Nationalism 

Hit t ex panslavism. 

Hit även nationalistiska och regionalistiska politiska åskådningar samt politiska 
åskådningar baserade på etnicitet.265 

Rasism ut social synpunkt → Ohe.266 

Ocgb--Ocgn Politiska åskådningar267 

Idéutvecklingen inom ett särsk parti förs i första hand till Occ (tilläggstal .06) eller 
Ocf (geografisk tilläggsbeteckning och tilläggstal .06). Dubbelklassificering kan 
göras på tillämplig avd under Ocg. 

Allmänna arb  →  Ocg. 

Ocgb Konservatism 

Nazism och fascism → Ocgg.268 

Högerextrema åskådningar → Ocgh. 269 

Ocgc Liberalism 

Ocgd Socialism 

Ocgdd Reformistisk socialism och socialdemokrati 

Ocgde Revolutionär socialism och kommunism 

Ocgdf Frihetlig socialism, syndikalism, anarkism, anarkosyndikalism270 
271  

Ocgg  Nazism och fascism 
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Högerextrema åskådningar → Ocgh.272 

Ocgh  Högerextrema åskådningar273 

Nazism och fascism → Ocgg. 

Konservatism → Ocgb. 

Ocgk Religiöst baserade politiska åskådningar274 

Hit endast åskådningar där religionen utgör den överordnande principen för en 
politisk åskådning, t ex politisk islam, judisk och kristen fundamentalism. 

Hit endast sådana religiöst baserade politiska åskådningar som inte låter sig 
inordnas på höger-vänsterskalan. 

Ocgm Ekologism275 
276 

Hit även miljörörelser utanför de etablerade politiska partierna.277 
278 

Särsk frågor → resp avd, t ex alternativa energiformer → P.08, klimatfrågan → Uhd; vid 
tveksamhet dubbelklassificering här.279 

Gröna partier → Occ (tilläggstal.06) eller Ocf (geografisk tilläggsbeteckning och tilläggstal 
.06).280 

Särsk politiska partier  →  Occ.06z, Ocf-da.06z etc. 

Ocgn Övriga politiska åskådningar281 

Hit även alternativrörelser = rörelser som försöker formulera alternativ till olika 
utvecklingstendenser i det moderna globaliserade samhället. 

Hit endast alternativrörelser utanför de etablerade politiska partierna. 

Hit ”New age”-rörelsen som politisk företeelse. 282 

”New age” som religiös företeelse → Cn. ”New age”-filosofin → Dbcl. I tveksamma fall 
föredrages Cn.  

Utomparlamentariska metoder, konspirativ verksamhet, terrorism m m → Ocl med underavd. 

Särsk frågor → resp avd, t ex globalisering → Qade, Uhb, alternativa energiformer → P.08; 
vid tveksamhet dubbelklassificering här. 

Ocl Utomparlamentariska metoder, konspirativ verksamhet, terrorism m m 

Ocl med underavd kan i tillämpliga delar uppdelas geografiskt enl N. 

:bf används ej på avd Ocl med underavd. 

Civilmotstånd  →  Se, Sh. 
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Ocla Utomparlamentariska metoder 

Hit demonstrationer, bojkotter, sittstrejker, hungerstrejker och liknande aktioner 
av fredlig art med syfte att påverka opinionen och det politiska skeendet. 

Stridsåtgärder på arbetsmarknaden  →  Ohaj. 

Oclb Konspirativ verksamhet, terrorism m m 

Hit politiska kampmetoder med tvångs- eller våldsinslag, t ex flygkapning, 
bombattentat, kidnappning. 

Od Förvaltning 
Hit endast allmän förvaltning. 

Hit även allmänt om den ”offentliga sektorn”. 

Speciell förvaltning  →  resp avd. 

Strecktillägg: 

Kan användas på samtliga underavd av Od utom Odc, där det geografiska tillägget 
lagts direkt till signaturen. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  →  resp 
underavd av Od (tilläggsbeteckning :bf). 
Särsk institutioner med regionalt avgränsad verksamhet  →  resp underavd av Od 
(med geografiskt tillägg och tilläggsbeteckning :bf). 
Särsk svenska ämbetsverk se anm under Odcaz. 
Särsk svenska län, landsting och kommuner se Odcbz, Odcdz resp Odcez. 

:dd metodlära 
Används på huvudsignaturen Od samt Odg. 

:k historia 
Kan användas på tillämplig avd under Od, t ex Odg:k 
Samhällsplanering: historia. 

:oe lagstiftning 
Kan användas på tillämplig avd under Od, t ex Odcc:oe 
Kommunalförvaltning: Sverige: lagstiftning. 

 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

Används, efter geografiskt strecktillägg, för att beteckna särsk ort.283 

Används även med särsk betydelse på avd Odcaz och Odcez.284 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Od med underavd.285 
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Särskilda tilläggsbeteckningar: 

Särsk tilläggsbeteckningar läggs alltid efter strecktillägg, t ex Od-e.06 
Kommunalförvaltning: England. 

Od och Odf kan uppdelas: 

.01 Centralförvaltning 

.04 Lokalförvaltning: allmänt 

.05 Lokalförvaltning: statlig 

.06 Lokalförvaltning: kommunal: allmänt 

.07 Lokalförvaltning: kommunal: landsdelar 

.08 Lokalförvaltning: kommunal: orter 
Lokalförvaltning på särsk orter  →  Odf-daz--Odf-sz. 
Särsk svenska kommuner  →  Odcez. 

 

Odb Förvaltningsrätt 

Förvaltningsrätt = de rättsregler som anger formerna för verksamheten inom 
regeringen underordnade statsorgan, kommunala organ och vissa korporationer 
eller inrättningar, som utövar offentlig förvaltning, de skilda organens kompetens 
sinsemellan och i förhållande till medborgarna samt de rättsmedel som står till 
buds för att åvägabringa ändring av förvaltningsbeslut. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Odc:oe [Odb-c]. 

Förvaltningsrätt avseende särsk länder, särsk förvaltningsnivåer etc förs till resp 
avd, t ex Odcc:oe Kommunal förvaltning: Sverige: lagstiftning; vid behov 
dubbelklassificering på Odb. 

Odc Förvaltning: Sverige 

Odca Centralförvaltning 

Odcaz Centralförvaltning: särskilda ämbetsverk 

Hit även regeringsdepartementen. 

Särsk ämbetsverk och förvaltningar klassificeras i första hand efter verksamhetsområde, t ex 
Vägverket →  Ppca:bf Vägverket; vid behov dubbelklassificering här. 

Odcb Länsförvaltning 

Hit länsstyrelserna. 

Odcbz Länsförvaltning: särskilda län 

Ex: Odcbz Stockholms län 

Odcc--Odce Kommunalförvaltning 

Allmänna arb  →  Odcc. 

Odcc Kommunalförvaltning: allmänt 

Hit arb ang såväl landsting som kommuner. 

Odcd Landsting 

Odcdz Särskilda landsting 
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Ex: Odcdz Bohuslandstinget. 

Odce Kommuner 

Odcez Särskilda kommuner 

Särsk kommuners speciella förvaltning  →  resp avd, t ex brandkårer  →  Ps; vid behov 
dubbelklassificering här. 

Odf Främmande länders förvaltning286 

Hit även svenska förhållanden om t ex Europeiska unionen behandlas. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Odf-j Frankrike, Odf-j.01 Frankrike: 
centralförvaltning. 

Allmänna arb  →  Od. 

Odg Samhällsplanering 

Arb som kan föras både till Odgb--Odgd och Odgl--Odgq i första hand till Odgl--
Odgq. 

Odg med underavd uppdelas geografiskt enl N, t ex Odg-c Samhällsplanering: 
Sverige.  

Odgb Riksplanering 

Odgc Regionplanering 

Odgd Kommunal planering 

Hit även arb som behandlar tätortsplanering eller glesbygdsplanering i allmänhet. 

Särsk orters planering betecknas Odgd-cz--Odgd-sz. 

Stadsplanekonst från konstnärlig synpunkt  →  Ict; i tveksamma fall föredrages Odgd. 

Odgl Planering för bostäder 

Odgm Planering för rekreation, lek, fritid och kultur 

Fritidsverksamhet  →  Ohk. 

Odgo Planering för samhällsskydd och beredskap287 

Hit allmänna arb som behandlar kris- och katastrofberedskap ur ett samhälleligt 
perspektiv. 

Hit även undersökningar och utredningar av samhällets samlade insatser i 
samband med faktiska kris- och katastrofhändelser.  

Hit även statliga och kommunala organ med samhällskyddande verksamhet. 

Särsk verksamhetsområden  →  resp avd. 

Katastrofmedicin  →  Vpj. 

Brandteknik  →  Ps. 

Datasäkerhet  →  Pubds. 

Socialtjänst  →  Ohf. 

                                                 
286 Ang. Europeiska revisionsrätten, se även appendix. 
287  SBKKSB 2010-06-02 
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Psykologi  →  Do. 

Kristerapi  →  Vlbd. 

Civilförsvar   →  Si. 

Krishantering inom företagsorganisation  →  Qba. 

Odgp Planering för handel, industri och arbetsplatser 

Odgq Planering för kommunikationer och transporter 

Oe Rättsvetenskap 
Hit även arb som gemensamt behandlar ren juridik och statsrätt, förvaltningsrätt 
m m. 

Hit komparativ rätt. 

Särsk verksamhetsområdens juridik klassificeras i första hand på Oe med underavd, t ex 
handelsrätt  →  Oead (ej: Qi:oe). Om tillämplig underavd under Oe saknas  →  resp avd, t ex 
fiskerätt  →  Qgb:oe. 

Komparativ rätt avseende särsk rättsområde  → resp avd. 

Folkrätt  →  Oba. 

Statsrätt  →  Ocb. 

Förvaltningsrätt  →  Odb. 

Arbetsrätt  →  Ohab. 

Försäkringsrätt  →  Okb. 

Kanonisk rätt  →  Ckbc. 

Strecktillägg: 

Används endast där så uttryckligen anges i schemat. Se anm under Oe-a--Oe-s. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  →  resp 
underavd av Oe (tilläggsbeteckning :bf). 
Särsk institutioner med regionalt avgränsad verksamhet  →  Oe eller resp underavd 
(med geografiskt tillägg och tilläggsbeteckning :bf). 

:d rättsfilosofi 
Används endast på huvudsignaturen Oe. 

:dd metodlära 
Används endast på huvudsignaturen Oe. 

:k historia 
Används ej på Oe, Oea--Oel, Oer och Oet. Rättshistoria betecknas Oet, 
romersk rätt Oeam, forngermansk rätt Oeao. 

:oa rättssociologi 
Används endast på huvudsignaturen Oe. 

:pu rättsinformatik  
Används endast på huvudsignaturen Oe. 

Tidstillägg: 

På avd Oet läggs .2--.6 direkt till signaturen. På övriga avd måste först 
kolonsignaturen :k tilläggas. Se under :k. 
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z-tillägg: 

Används, efter geografiskt strecktillägg, för att beteckna särsk ort.288 

Används även med särsk betydelse, efter geografiskt strecktillägg, på avd Oer.289 

Används även, efter geografiskt strecktillägg, på avd Oepb för att beteckna lokala 
poliskårer.290 

Parentestillägg: 

 (s) används ej på Oe med underavd.291 

 (u) används för lagar och lagförslag. 

Oe-a--Oe-s Juridik: särskilda länder 

Hit allmänna framställningar av särsk länders juridik. 

Hit även övrig utländsk juridik, medan underavd Oea--Oel endast utnyttjas för 
allmän juridik, juridik tillämplig på Europeiska unionen och svensk juridik. 
Bibliotek som så önskar kan genom dubbelklassifikation på Oe-ae hålla samman 
den juridiska litteraturen avseende EU som klassificerats Oea--Oel. 

Forsknings- och specialbibliotek som så önskar kan dock även på avd Oea--Oel 
tillämpa geografisk uppdelning enl N, t ex Oeb-da Straffrätt: Danmark, 
Oeaae-ae Konkurrensrätt: Europeiska unionen. 

Oea Civilrätt 

Civilrätt = privaträtt. 

Hit även civilrätt i förening med processrätt (Oea, Oek). 

Oeaa--Oeae Förmögenhetsrätt 

Allmänna arb  →  Oeaa. 

Oeaa Allmän förmögenhetsrätt 

Hit allmän sak- och obligationsrätt, personrätt m m. 

Arbetsrätt  →  Ohab. 

Försäkringsrätt  →  Okb. 

Oeaaa Allmän avtalsrätt 

Hit fullmakt, ogiltighet, förutsättningar, passivitet, standardavtal, avtalstolkning. 

Speciella avtal  →  resp avd, t ex arrendeavtal  →  Oeabb. 

Oeaac Uppdrag 

Hit arbete på lös sak, reparation, montering, entreprenad samt deposition och 
andra förvarings- och förvaltningsavtal. 

Oeaad Kommission och förmedling 

Hit handelsagentur. 

Oeaae Marknads- och konsumenträtt 

                                                 
288  SBKKSB 2010-06-02 
289  SBKKSB 2010-06-02 
290  SBKKSB 2010-06-02 
291 SBKKSB 2012-02-23 
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Hit även konkurrensrätt och etableringsrätt. 

Oeaas Skadestånd 

Hit skadestånd i och utom kontraktsförhållanden. 

Arb som behandlar både försäkringsrätt och skadestånd  →  Okb; vid behov 
dubbelklassificering här. 

Oeab Fast egendom 

Hit även tomträtt och vattenrätt. 

Oeaba Fastighetsförvärv 

Hit köp, byte, gåva av fast egendom. 

Hit även lagfart, expropriation och allmänt om inskrivningsväsendet. 

Oeabb Nyttjanderätt: fast egendom 

Hit bl a arrende, hyra, bostadsrätt, servitut, allemansrätt. 

Tomträtt  →  Oeab. 

Oeabd Fastighetsbildning 

Hit fastighetsregistrering samt avstyckning och annan lantmäteriverksamhet. 

Oeabe Sakrätt: fast egendom 

Hit panträtt (inteckning), godtrosförvärv. 

Oeac Lös egendom 

Oeaca Köp, byte, gåva 

Oeacb Nyttjanderätt: lös egendom 

Hit lån, hyra, leasing. 

Hit även options- och förköpsrätt. 

Försträckning  →  Oeacc. 

Oeacc Värdepapper och enkla fordringar 

Hit bl a skuldebrev, växel, check samt försträckning och muntliga fordringar. 

Hit även borgen. 

Oeace Sakrätt: lös egendom 

Hit säkerhetsrätter till lös egendom som pant, factoring, företagsinteckning, 
godtrosförvärv. 

Hit även retentionsrätt. 

Borgen  →  Oeacc. 

Oead Handelsrätt 

Hit allmänna arb i handelsrätt. 

Oeada Associationsrätt 
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Hit t ex handelsbolag, aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, 
ideella föreningar. 

Oeadb Transporträtt 

Hit sjö- och lufträtt. 

Havsrätt och rymdrätt från folkrättslig synpunkt  →  Obah resp Obaj. 

Oeae Immaterialrätt 

Oeaea Upphovsrätt 

Hit skydd för litterära och konstnärliga verk, t ex författarrätt, fotografirätt. 

Oeaeb Patenträtt 

Hit även mönsterrätt, rätt till firma och varumärke. 

Hit även licensavtal. 

Oeaec Namnrätt 

Hit juridiska frågor ang släktnamn och förnamn. 

Oeak Familje- och arvsrätt 

Oeaka Äktenskaps- och föräldrarätt 

Oeakaa Äktenskapsrätt 

Hit även samboende utan äktenskap och borgerlig vigsel (inklusive 
vigselceremoni). 

Oeakab Föräldrar och barn. Förmynderskap 

Hit även adoption, god man. 

Oeakb Arvs- och testamentsrätt 

Hit bl a bouppteckning. 

Oeal Internationell rätt 

Folkrätt  →  Oba. 

Oeala Internationell privat-, straff- och processrätt 

Internationell privaträtt liksom även internationell straff- och processrätt 
innehåller de regler som avgör efter vilket lands lagstiftning mål, som berör parter 
från olika länder, skall avgöras. 

Internationell rätt bör alltid dubbelklassificeras på ”ämnet”, t ex internationell 
straffrätt Oeala resp Oeb, internationell familje- och arvsrätt Oeala resp Oeak. 

Oeale Europarätt292 

Hit såväl Europarätt som unionsrätt (EU-rätt). 

Hit endast allmänna arb om den s k unionsrätten. 

Hit Lissabonfördraget 1/12 2009. 

                                                 
292 SBKKSB 2010-11-17 
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Hit även gemenskapsrätten (EG-rätten) före 1/12 2009. 

Hit även Comecon-rätt.293 

Unionsrätt avseende särsk rättsområden  →  resp avd. 294 

Särsk EU-juridik →  Oea--Oel med ev dubbelklassificeringen på Oe-ae enl instruktionen 
under Oe-a--Oe-s. 

EU-domstolen  → Oekd:bf Europeiska unionen. Domstolen (folkbibl), Oekd-ae:bf 
Europeiska unionen. Domstolen (forskbibl).295 

Oeam Romersk rätt 

Oeao Forngermansk rätt 

Oeb Straffrätt 

Hit även straffrätt i förening med processrätt. 

Internationell straff- och processrätt  →  Oeala. 

Kriminalvård  →  Oeq. 

Kriminologi och polisväsen  →  Oep. 

Oek Processrätt 

Oeka Civil- och straffprocess 

Oekb Exekutionsrätt 

Hit utsökning och konkurs. 

Oekd Domstols- och åklagarorganisation296 

Hit även rättshjälpsorganisation och advokatväsen. 

Oel Tryckfrihetsrätt 

Hit även yttrandefrihet i andra än tryckta medier, t ex radio, TV, film. 

Dubbelklassificering kan vid behov göras på Oc (tilläggstal .01). 

Oep Kriminologi och polisväsen 

Oep med underavd uppdelas geografiskt enl N, t ex Oep-c Kriminologi och 
polisväsen: Sverige. 

Rättspsykiatri  →  Vlo. 

Rättsmedicin  →  Vo. 

Rättsodontologi  →  Vko. 

Oepa Kriminologi 

Kommentar 
Näthat i allmänhet klassificeras Bv, med klammersignatur på 
aspekt/ämne.  

                                                 
293 SBKKSB 2010-11-17 
294 SBKKSB 2010-11-17 
295 SBKKSB 2010-11-17 
296 Ang. Europeiska gemenskaperna. Domstolen m fl, se även appendix. 
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(SBKKSB 2013-05-23) 
(SBKKSB 2013-10-10) 

 

Oepb Polisväsen 

Hit polisarbete och kriminalteknik. 

Hit även privat bevaknings- och detektivverksamhet. 

Lokala poliskårer betecknas Oepb-cz--Oepb-sz, t ex Oepb-cz Malmö. 

Oeq Kriminalvård 

Hit straffverkställighet och fångvård. 

Hit även kriminalvård i frihet, övervakning m m. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Oeq-c Kriminalvård: Sverige. 

Oer Rättsfall 

Hit endast rättsfall hörande till den allmänna juridiken (Oe). 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Oer-c Rättsfall: Sverige. 

För särsk rättsfall kan under varje land bildas en avd ordnad alfabetiskt efter den 
viktigaste av parterna, med hänvisning från eller dubbelklassificering på övriga 
parter, t ex Oer-qaz Chessman, Caryl. 

Rättsfall berörande särsk verksamhetsområden  →  resp avd, t ex försäkringsjuridiska  →  
Okb, arbetsrättsliga  →  Ohab. 

Oes Försvars- och krigslagstiftning 

Hit lagstiftning som rör försvarsmakten och totalförsvaret (alltså även 
civilförsvaret, det ekonomiska försvaret, det psykologiska försvaret etc). 

Hit även den speciella lagstiftning som är avsedd att träda i kraft vid krigstillstånd 
eller krigsfara, t ex förfogande- eller ransoneringslagar. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Oes-c Försvars- och krigslagstiftning: Sverige. 

Oet Rättshistoria 

Hit historiska arb som berör avd Oea--Oel (utom Oeam och Oeao).  

Uppdelas geografiskt enl N och i tillämpliga delar kronologiskt enl resp avd av K, 
t ex Oet-c.3 Rättshistoria: Sverige: medeltiden. 

Romersk rätt  →  Oeam. 

Forngermansk rätt  →  Oeao. 

Övriga juridiska discipliners historia  →  resp avd (tilläggsbeteckning :k), t ex folkrättens 
historia  →  Oba:k. 

(Oeö Särskilda verksamheters juridik → resp avd.)  

Oh Sociala frågor och socialpolitik297 
Om ej andra instruktioner ges på underavd, hit även historiska arb när dessa är 
begränsade till någon speciell fråga, t ex nykterhetsrörelsens historia  →  Ohia:k. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Oh-c Sociala frågor och socialpolitik: Sverige. 

                                                 
297 Ang. Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, se även appendix. 
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Socialhistoriska arb av mera allmän karaktär  →  K.2--Ks, Ku; jfr anm under Ku. 

Strecktillägg: 

Används på Oh med underavd.298 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  →  resp 
underavd av Oh (tilläggsbeteckning :bf). 
Särsk institutioner med regionalt avgränsad verksamhet  →  Oh eller resp underavd 
(med geografiskt tillägg och tilläggsbeteckning :bf). 
Särsk arbetsmarknadsorganisationer se anm under Ohah och Ohai. 

:k historia 
Kan användas på tillämpliga avd under Oh, t ex Ohf:k Social omsorg: 
historia. 

:oe lagstiftning 
Kan användas på tillämpliga avd under Oh, t ex Ohf-c:oe Social omsorg: 
Sverige: lagstiftning. 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

Används, efter geografiskt strecktillägg, för att beteckna särsk ort, t ex Ohm-cz 
Umeå.299 

Används även med särsk betydelse på avd Ohah och Ohai.300 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Oh med underavd.301 

Oha Arbete och arbetsmarknad 

Vid tvekan mellan  Ohaf--Ohafi och Ohac--Ohae, Ohag--Ohal föredrages i första 
hand Ohaf--Ohafi, t ex ungdomsarbetslöshet  →  Ohafa [Ohak]. 

Oha med underavd uppdelas geografiskt enl N, t ex Oha-c Arbete och 
arbetsmarknad: Sverige, Ohafa-c Barn och ungdom på arbetsmarknaden: Sverige. 

Personaladministration  →  Qbf. 

Datorers påverkan på yrkeslivet  →  Puoh. 

Ohab Arbetsrätt 

Arbetsrättsliga frågor rörande avd Ohac--Ohal förs i första hand till resp avd, t ex 
Ohad-c:oe Arbetstid: Sverige: lagstiftning; vid behov dubbelklassificering på 
Ohab. 

Ohac Löner 

Hit även pension och övriga ekonomiska förmåner. 

                                                 
298  SBKKSB 2010-06-02 
299  SBKKSB 2010-06-02 
300  SBKKSB 2010-06-02 
301 SBKKSB 2012-02-23 



Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
 

e-SAB 2015:1  309 

Ohad Arbetstid 

Hit även övriga särsk arbetsvillkor utom lön och övriga ekonomiska förmåner. 

Ohae Arbetsmiljöfrågor och arbetarskydd 

Yrkesmedicin  →  Vnbf. 

Ergonomi  →  Vnbfa. 

Arbetsmiljöfrågor inom företaget → Qbfa. 

Ohaf Särskilda grupper av arbetstagare 

Hit även särsk grupper för vilka särsk underavd saknas (t ex akademiker) samt arb 
som behandlar fler än 3 av underavd. 

Vid tvekan mellan två eller tre av underavd föredrages den som kommer sist i den 
alfabetiska följden. 

Ohafa Barn och ungdom på arbetsmarknaden 

Ohafb Kvinnor på arbetsmarknaden 

Ohafc Hemarbetare 

Hit även arbetstagare inom grannskapscentraler. 

Se även avd P med särsk tilläggsbeteckning .07. 

Ohafd Handikappade på arbetsmarknaden 

Hit fysiskt och psykiskt handikappade på arbetsmarknaden, arbetsvård, skyddat 
arbete. 

Rehabilitering  →  Vnab. 

Ohafe Äldre på arbetsmarknaden 

Ohafi Invandrare på arbetsmarknaden 

Ohag--Ohai Arbetsmarknadsorganisationer 

Allmänna arb  →  Ohag. 

Ohag Arbetsmarknadsorganisationer: allmänt 

Ohah Arbetsgivarorganisationer 

För särsk arbetsgivarorganisationer bildas under varje land en avd ordnad 
alfabetiskt efter organisationernas namn, t ex Ohah-cz Svenska 
arbetsgivareföreningen. 

Ohai Fackliga organisationer 

För särsk fackliga organisationer bildas under varje land en avd ordnad alfabetiskt 
efter organisationernas namn, t ex Ohai-cza Svenska 
industritjänstemannaförbundet. 

Fackliga organisationer på särsk orter inordnas ortsalfabetiskt under resp land, t ex 
Ohai-czb Göteborg: Svenska beklädnadsarbetareförbundet. Avdelning 8. 

Ohaj Arbetsmarknadskonflikter 
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Ohak Arbetsförmedling och arbetslöshet 

Hit även arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbete m fl offentliga åtgärder mot 
arbetslöshet. 

Arbetslöshetsförsäkring  →  Okcd. 

Ohal Medbestämmande 

Hit anställdas inflytande på företagens ledning. 

Ohc Bostäder 

Hit allmänt om boende och bostäder. 

Hit även bostadsförvaltning. 

Ohc med underavd uppdelas geografiskt enl N, t ex Ohc-c Bostäder: Sverige. 

Juridiska frågor ang bostäder, t ex fastighetsförvärv, bostadsrätt, hyresrätt, inteckning, lagfart 
m m  →  Oeab. 

Planering för bostäder  →  Odgl. 

Bostäder från byggnadsteknisk synpunkt  →  Ppbda. 

Ohcb Bostadspolitik och bostadsförsörjning 

Hit offentliga stödåtgärder och tjänster, t ex bostadsbidrag, bostadsförmedling. 

Ohcf Bostäder för särskilda grupper 

Hit även arb ang särsk grupper för vilka underavd saknas, t ex studerande. 

Ohcfd Bostäder för handikappade 

Ohcfe Bostäder för äldre 

Ohd--Ohe Emigration, immigration och minoriteter 

Arb som behandlar både invandrare och minoriteter  →  Ohe, vilket föredrages i tveksamma 
fall. 

Ohd Emigration och immigration 

Hit även återflyttning. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Ohd-c Emigration och immigration: Sverige. 

Migration från befolkningsvetenskaplig synpunkt  →  Ojc. 

Ohdf Flyktingfrågor och flyktingpolitik 

Uppdelas geografiskt enl N, i första hand efter mottagande land, i andra hand 
efter givande land. Ex: Ohdf-c Flyktingfrågor och flyktingpolitik: Sverige. 

Asylrätt  →  Obal. 

Ohdfb Särskilda ålders- och könsgrupper av flyktingar 

Hit t ex flyktingbarn, flyktingkvinnor. 

Ohdh Emigration 

Uppdelas geografiskt enl N efter givande land, t ex Ohdh-c Emigration: Sverige. 
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Arb som behandlar särsk länders emigration från historisk synpunkt  →  resp lands historia 
med tillagt x, t ex Sverige  →  Kcx, vilket föredrages i tveksamma fall; vid behov 
dubbelklassificering här. 

Ohdi Immigration 

Hit invandrare och invandrarpolitik. 

Uppdelas geografiskt enl N efter mottagande land, t ex Ohdi-c Immigration: 
Sverige. 

Ohdib Särskilda ålders- och könsgrupper av invandrare 

Hit t ex invandrarbarn, invandrarkvinnor. 

Ohe Minoriteter 

Hit nationella, etniska, rasmässiga, språkliga, religiösa minoriteters ställning i 
samhället. 

Hit även diskriminering. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Ohe-c Minoriteter: Sverige. 

Arb som behandlar enbart invandrare som minoritet  →  Ohdi. 

Judar alltid  →  Koafh. 

Afro-amerikaner från historisk synpunkt  →  Kqau, vilket föredrages i tveksamma fall.302 

Indianer från historisk synpunkt  →  Kqat, Kqct, Kqdt, vilket föredrages i tveksamma fall.303 

Rasfrågan i Södra Afrika i första hand  →  Kpeu. 

Ohf Social omsorg 

Hit t ex socialtjänst. 

Hit socialt och kurativt arbete i allmänhet. 

Ohf med underavd uppdelas geografiskt enl N, t ex Ohf-c Social omsorg: Sverige, 
Ohfh-c Handikappade: Sverige. 

Icke offentlig hjälpverksamhet  →  Ohg. 

Internationell hjälpverksamhet  →  Obq. 

Ohfa Socialbidrag (ekonomiskt bistånd) 

Hit försörjningsstöd. 

Ohfb Barn- och ungdomsvård 

Internationella och frivilliga hjälporganisationer inriktade på hjälp till barn 
betecknas Ohfb (tilläggsbeteckning :bf), t ex Ohfb:bf Rädda barnen. 

Hit även särsk ungdomshem. 

Barnstuge- och förskoleverksamhet  →  Em (tilläggstal .01). 

Skyddsuppfostran  →  Et. 

Barn och ungdom från sociologisk synpunkt  →  Oabkba, vilket föredrages i tveksamma fall. 

Arb som behandlar såväl barn- och ungdomsvård som familjehjälp  →  Ohfc. 

Handikappade barn och ungdomar  →  Ohfh. 

Barnmisshandel  →  Vnama. 
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Fritidsverksamhet: barn och ungdom  →  Ohka. 

Ohfc Familjehjälp 

Hit t ex familjerådgivning. 

Hit även arb som behandlar såväl barn- och ungdomsvård som familjehjälp. 

Familjeterapi som behandlingsform vid psykiska sjukdomar  →  Vlbda. 

Ohfe Äldreomsorg 

Äldre från sociologisk synpunkt  →  Oabkbc, vilket föredrages i tveksamma fall. 

Ohfh Handikappade 

Hit allmänt om handikappade samt litteratur om handikappade vilken ej kan föras 
till annan avd. 

Specialundervisning  →  Eu. 

Handikappade på arbetsmarknaden  →  Ohafd. 

Bostäder för handikappade  →  Ohcfd. 

Handikappidrott  →  Rbr. 

Rehabilitering  →  Vnab. 

Handikappade och sexuallivet  →  Vndi. 

Ohfha Synskadade 

Ohfhb Hörselskadade 

Ohfhc Psykiskt handikappade 

Ohfhf Rörelsehindrade 

Ohfhg Flerhandikappade 

Ohg Frivillig hjälpverksamhet 

Hit privat välgörenhet och frivilligt organiserade insamlingar med socialt syfte. 

Hit även privat organiserad internationell hjälpverksamhet, t ex Ohg-c:bf 
Lutherhjälpen. 

Allmänt om internationell hjälpverksamhet  →  Obq. 

Organisationer inriktade på hjälp till barn  →  Ohfb (tilläggsbeteckning :bf). 

Ohi Alkohol-, narkotika- och nikotinfrågor 

Hit missbruk från social synpunkt. 

Hit även sociala motåtgärder, t ex antidrogrörelser, lagstiftning och andra 
offentliga kontrollåtgärder. 

Ohi med underavd uppdelas geografiskt enl N, t ex Ohia-c Alkoholfrågor: 
Sverige. 

Alkohol- och narkotikamissbruk från medicinsk synpunkt  →  Vln; i tveksamma fall 
föredrages Ohi; alla former av behandling dock Vln. 

Ohia Alkoholfrågor 
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Ohib Narkotikafrågor 

Ohic Nikotinfrågor 

Nikotinfrågor från medicinsk synpunkt → Vebg. 

Ohj Genusfrågor304 

Ohj med underavd uppdelas geografiskt enl N, t ex Ohja-c Kvinnofrågor: 
Sverige. 

Ohja Kvinnofrågor 

Kvinnliga homosexuellas ställning i samhället  →  Ohjh. 

Kvinnomisshandel  →  Vnamb. 

Kvinnan och sexuallivet  →  Vnda. 

Ohjb Mansfrågor 

Manliga homosexuellas ställning i samhället  →  Ohjh. 

Mannen och sexuallivet  →  Vndb. 

Ohjh Homosexuella, bisexuella, transpersoner (HBT)305 

Hit homosexuellas ställning i samhället. 
306 

Sexologi  →  Vndh; i tveksamma fall föredrages Ohjh. 

Ohk Fritidsverksamhet 

Hit allmänna framställningar. 

Allmän folkbildning  →  Ev. 

Turism  →  Qm.307 

Friluftsliv  →  Rbo. 

Scoutrörelsen  →  Rh. 

Ohka Fritidsverksamhet: barn och ungdom 

Hit fritidsverksamhet för barn över förskolestadiet. 

Ohm Allmänna samlingslokaler 

Hit folkets hus, bygdegårdar m m. 

Särsk orter betecknas Ohm-cz--Ohm-sz, t ex Ohm-cz Umeå. 

Folkparker → Ikö. 

Hembygdsmuseer  →  Bg. 

Oi Statistik308 
Hit allmänna statistiska tabeller (t ex ett lands eller en orts allmänna statistik) samt 
allmän historisk statistik. 
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Hit även allmänna handledningar för användande av statistiskt material samt 
statistisk undersökningsmetodik (betecknas Oi:dd). 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Oi-c Statistik: Sverige. 

Statistisk teori samt statistiska metoder  →  Thi, vilket föredrages i tveksamma fall. 

Statistik inom särsk ämnesområden  →  resp avd (tilläggsbeteckning :oi), t ex 
jordbruksstatistik  →  Qd:oi. 

Litteratur om befolkningsstatistik  →  Oj. 

Befolkningsstatistik (statistiska tabeller)  →  Oj:oi. 

Statistiska metoder inom särsk ämnesområden  →  resp avd (tilläggsbeteckning :t). 

Strecktillägg: 

Används på avd Oi. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med regionalt avgränsad verksamhet  → Oi (med strecktillägg och 
tilläggsbeteckning :bf, t ex Oi-c:bf). 

:dd metodlära 
Används endast för statistisk undersökningsmetodik (t ex 
undersökningsplanering). 
Statistiska metoder i övrigt  →  Thi. 

:k historia 
Kan uppdelas geografiskt och kronologiskt, t ex statistikens historia i 
Sverige under 1900-talet  →  Oi:kc.5.  

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

Används endast, efter geografiskt strecktillägg, för att beteckna särsk ort, t ex 
Oi-cz Göteborg.309 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Oi.310 

Oj Demografi 
Demografi = befolkningsvetenskap. 

Hit befolkningars storlek, sammansättning, utveckling. 

Hit befolkningsstatistik. 

Hit även historisk demografi. 

Oj med underavd uppdelas geografiskt enl N, t ex Oj-c Demografi: Sverige. 

Strecktillägg: 

Används på alla avd.311 
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Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  →  resp 
underavd av Oj (tilläggsbeteckning :bf). 
Särsk institutioner med regionalt avgränsad verksamhet  →  resp avd av Oj (med 
geografiskt strecktillägg och tilläggsbeteckning :bf). 

:d teori, filosofi 
Används endast på huvudsignaturen Oj. 

:dd metodlära 
Används endast på huvudsignaturen Oj. 

:k historia 
Används på huvudsignaturen Oj samt i tillämpliga fall på underavd. Kan 
uppdelas geografiskt och kronologiskt, t ex Oj:kc.5 Demografi: 
forskningshistoria: Sverige: 1905 -. 

:oi statistiska tabeller 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

Används endast, efter geografiskt strecktillägg, för att beteckna särsk ort, t ex 
Ojc-cz Malmö. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Oj med underavd.312 

Oja Nativitet och mortalitet 

Hit t ex födelse- och dödstal. 

Ojc Flyttningar och befolkningsändringar 

Emigration och immigration  →  Ohd vilket föredrages i tveksamma fall. 

Ojd Befolkningssammansättning och -fördelning 

Hit t ex åldersfördelning, könsfördelning. 

Ojf Folkbokföring 

Husförhörslängder, mantalslängder, personregister etc som sådana  →  Lm. 

Ojp Befolkningspolitik 

Hit olika åtgärder för att påverka befolkningsutvecklingen, t ex 
familjeplaneringsåtgärder. 

Ok Försäkring 
Ok samt Okb--Oke med underavd uppdelas geografiskt enl N, t ex Okc-c 
Socialförsäkring: Sverige. 

Strecktillägg: 

Används på alla avd utom Oka och Okz.313 
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Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  →  resp 
underavd av Ok (tilläggsbeteckning :bf). 
Särsk institutioner med regionalt avgränsad verksamhet  →  Ok eller resp underavd 
(med geografiskt tillägg och tilläggsbeteckning :bf). 

:k historia 
Kan användas på tillämplig avd under Ok, t ex Okd-c:k Livförsäkring: 
Sverige: historia. 

:oe lagstiftning 
Kan användas på tillämplig avd under Ok, t ex Okca-c:oe Pensioner: 
Sverige: lagstiftning. 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

Används, efter geografisk strecktillägg, för att beteckna särsk ort.314 

Används även med särsk betydelse på avd Okz.315 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Ok med underavd.316 

Oka Försäkringsteknik 

Försäkringsmatematik  → Thj. 

Okb Försäkringsrätt 

Försäkringsrättsliga frågor rörande avd Okc--Oke förs i första hand till resp avd, 
t ex Okca-c:oe Pensioner: Sverige: lagstiftning; vid behov dubbelklassificering på 
Okb. 

Okc Socialförsäkring 

Okca Pensioner 

Hit ålderspension, allmän tilläggspension, sjukpension, invaliditetspension, 
efterlevandeförsäkring. 

Privata pensionsförsäkringar och allmänt om pensionsstiftelser  →  Okd. 

Okcb Allmän sjukförsäkring 

Hit även föräldraförsäkring. 

Okcc Yrkesskadeförsäkring 

Okcd Arbetslöshetsförsäkring 

Hit även arbetslöshetsförsäkring i privat eller facklig regi. 
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Okd Livförsäkring 

Hit även privata pensionsförsäkringar och allmänt om pensionsstiftelser. 

Oke Skadeförsäkring 

Hit privat sjuk- och olycksfallsförsäkring, samt brand-, sjö-, transport-, inbrotts- 
och avbrottsförsäkring m m. 

Okz Särskilda försäkringsföretag 

Om Kooperation 
Om med underavd kan uppdelas geografiskt enl N, t ex Om-c Kooperation: 
Sverige. 

Särsk kooperativa företag  →  Qz. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Om med underavd.317 

Oma Konsumentkooperation 

Bostadskooperation och egnahemsrörelse  →  Ohc; vid behov dubbelklassificering här. 

Omb Producentkooperation 

Hit arbetskooperation. 

Jordbrukets föreningsrörelse  →  Qd; vid behov dubbelklassificering här. 

Op Framtidsstudier 
Framtidsstudier = systematiska försök att förutsäga framtida utveckling rörande 
samhällsbundna företeelser. 

Hit allmänna arb samt arb som berör flera av klassifikationssystemets avd. 

Hit endast arb med minst ett femårigt framtidsperspektiv. 

Uppdelas geografiskt enl N efter det land studierna avser, t ex Sverige år 2020  →  
Op-c. 

Framtidsförutsägelser och planering avseende begränsade ämnesområden  →  resp avd, t ex 
konjunkturprognoser  →  Qac. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Op.318 
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P Teknik, industri och kommunikationer 

Avd P är uppdelad på: 

Pa Teknisk fysik 
Pb Maskinteknik 
Pc Elektroteknik och elektrisk industri 
Pd Bergsbruk 
Pe Metallbearbetning och metallindustri 
Pf Stenindustri 
Pg Glas, keramik, porslin 
Ph Träteknik och träindustri 
Pi Pappersindustri 
Pj Textil- och beklädnadsindustri 
Pk Läder- och pälsvaruindustri 
Pl Övriga produkter 
Pm Kemisk teknik och kemisk industri 
Pn Fotografi och filmteknik 
Po Tryckeri och bokbinderi 
Pp Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien 
Pr Transportmedel och kommunikationer 
Ps Brandteknik och brandväsen 
Pt Patentbeskrivningar 
Pu Datorer och databehandling 

Strecktillägg: 

Används på avd P med underavd efter de särsk tilläggsbeteckningarna .04, .05, .06, 
.07 och .08. I övrigt används strecktillägg endast där så uttryckligen anges i 
schemat. 

Forskningsbiblioteken kan vid behov använda strecktillägg överallt där den 
geografiska utbredningen eller begränsningen bedöms vara väsentlig. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  →  resp 
underavd av P (tilläggsbeteckning :bf). När så rekommenderas, tilläggs geografiskt 
strecktillägg före :bf för institutioner med regionalt avgränsad verksamhet. 

:k historia 
Allmän teknikhistoria betecknas P:k. Speciell teknikhistoria klassificeras 
med resp teknik, t ex Pbba:k Ångmaskiner: historia. 
Kan uppdelas geografiskt och kronologiskt, t ex P:ke.46 Teknikhistoria: 
England: 1800-talet, Pd:kc.3 Bergsbruk: historia: Sverige: medeltiden. På 
avd som kan uppdelas geografiskt med strecktillägg (se ovan) görs ingen 
geografisk uppdelning efter :k, t ex Pc.05-c:k Elektroteknisk industri: 
Sverige: historia, Prcd-c:k Sjöfart: Sverige: historia. 

:oe lagstiftning 
Ex: Pp:oe Byggnadslagstiftning. 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 
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z-tillägg: 

Används endast där så uttryckligen anges i schemat samt efter strecktillägg för att 
beteckna särsk ort. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på P med underavd.319 

Särskilda tilläggsbeteckningar: 

Särsk tilläggsbeteckningar läggs alltid före strecktillägg, t ex P.04-c Tjänsteföretag: 
Sverige. 

P med underavd kan i tillämpliga delar uppdelas: 

.01 Materiallära 
Hit även materialprovning. 

.011 Nanoteknik320 

.014 Hållfasthetslära 
Hit även elasticitetslära. 

.015 Korrosion 

.02 Mätteknik och mätinstrument 
Hit mätinstrumentens användning. 
Tillverkning av mätinstrument  →  Pel eller resp avd. 
Allmän instrumentlära  →  U.02. 

.03 Maskiner och redskap 
Hit maskiner och redskap i tillverkningen. 

.04 Allmän organisation: tjänsteföretag 
Hit arb ang tjänsteföretagens allmänna organisation. 
Företagsmonografier, bolagsordningar, års- och revisionsberättelser, samt priskuranter, 
där själva prislistan är det väsentliga → Qz. 
Företagsekonomi → Qb. 

.05 Allmän organisation: industri 
Hit arb ang resp industrigrens allmänna organisation. 
Hit även arb som behandlar såväl industri som hantverk och småindustri. 
Företagsmonografier, bolagsordningar, års- och revisionsberättelser samt priskuranter 
där själva prislistan är det väsentliga  →  Qz. 
Företagsekonomi  →  Qb. 

Kommentar 
P.05-cz Ort. Klassifikationer av denna typ innefattar också den 
historiska aspekten. 
(KKS-meddelanden 1987:4) 

.06 Allmän organisation: hantverk och småindustri 
Hit arb ang resp hantverksgrens allmänna organisation. 
Företagsmonografier, bolagsordningar, års- och revisionsberättelser samt priskuranter, 
där själva prislistan är det väsentliga  →  Qz. 
Företagsekonomi  →  Qb. 

.07 Allmän organisation: hemindustri 
Se även Ohafc. 

.08 Energiförsörjning 
Används endast på huvudsignaturen P. 
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.09 Amatör- och hobbyverksamhet 

P Teknik, industri och kommunikationer 
Tekniköverföring  →  Qadk. 

P.01 Materiallära 

Hit allmän materiallära. 

Hit även smörjmedel, kylmedel m m samt smörjning och kylning. 

Speciella material  →  resp avd, t ex textilmaterial  →  Pj.01, byggnadsmaterial  →  Ppac. 

Metallografi  →  Pdbc. 

Ytbehandling  →  Peg eller resp avd. 

P.011 Nanoteknik321 

Hit allmän nanoteknik 

Nanoteknikens speciella tillämpningar → resp avd, t ex  mikroelektronik Pcig.011, bioteknik 
Ued. 

P.014 Hållfasthetslära 

Hit allmän elasticitets- och hållfasthetslära. 

Hållfasthetsberäkningar för byggnader  →  Ppab. 

Mekanik  →  Ucb. 

P.015 Korrosion 

P.04 Tjänsteföretag 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex P.04-c Svenska tjänsteföretag. 

Tjänstesektorn från samhällsekonomisk synpunkt  →  Qadg. 

P.05 Industri 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex P.05-c Svensk industri. 

Speciell industri  →  resp avd, t ex svensk kemisk industri  →  Pm.05-c. 

Arbetslivssociologi  →  Oaba. 

Industri från samhällsekonomisk synpunkt  →  Qadh. 

P.06 Hantverk och småindustri 

Ang uppdelning se under P.05. 

P.08 Energiförsörjning 

Hit energipolitik. 

Hit allmänt om energiförsörjning och utnyttjande av olika energiformer och 
energikällor. 

Hit även energihushållning och energilagring. 

Rent tekniska arb  →  resp avd, t ex vindkraftteknik  →  Pbd, vilket föredrages i tveksamma 
fall. 
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P.081 Energi ur organiska bränslen 

Förädling och nyttiggörande av bränslen  →  Pmaa. 

P.0811 Biomassa 

Hit ved, flis, torv, vass, halm, energiskog. 

P.0812 Olja och gas 

Tekniska arb om olje-, och gaspannor för industriella ändamål  →  Pbb. 

Villapannor  →  Ppbca. 

P.0813 Kol 

Tekniska arb ang koleldade pannor för industriella ändamål  →  Pbb. 

Villapannor  →  Ppbca. 

P.082 Vattenkraft 

Hit vattenkraft ur vattendrag, vågkraft, tidvattenkraft. 

Tekniska arb ang utvinning av vattenkraft  →  Pbc. 

P.083 Vindkraft 

Tekniska arb ang utvinning av vindkraft  →  Pbd. 

P.084 Solenergi 

Tekniska arb ang utvinning av solenergi  →  Pbbö. 

Solvärmepaneler för hus  →  Ppbca. 

Tekniska arb ang solceller  →  Pcic. 

P.085 Geotermisk energi 

Hit jordvärme, utnyttjande av luft och vatten genom värmepumpar. 

Tekniska arb ang värmepumpar  →  Pbfa. 

P.086 Kärnenergi och kärnteknik 

Hit reaktorfysik, reaktorsäkerhet, bränslen. 

Hit fissionsenergi och fissionsreaktorer. 

Kärnfysik  →  Ucdg. 

P.0864 Fusionsenergi och fusionsreaktorer 

P.0868 Avfallsteknik 

Hit t ex hantering, förvaring, användning av radioaktivt avfall. 

P.09 Amatör- och hobbyverksamhet  

Hit endast allmänna arb. 

Arb i speciella ämnen  →  resp avd  (tilläggstal .09), t ex Pcjca.09 ”Gör din radio själv”. 

Pa Teknisk fysik 
Fysik  →  Ucc. 

Teknisk elektricitetslära (elektroteknik)  →  Pc. 
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Kärnfysikens tekniska tillämpning  →  P.086. 

Paa Teknisk akustik 

Hit akustikens tillämpning. 

Akustik  →  Ucca. 

Musikinstrument (även byggnad)  →  Ijc--Ijj. 

Paad Elektroakustiska apparater 

Hit t ex mikrofoner, hörtelefoner, fonografer, hi-fi anläggningar. 

Radio- och TV-apparater  →  Pcjca, Pcjda. 

Kommentar 
CD-spelare, minidisc-spelare och MP3-spelare klassificeras Paad när 
det är audiofunktionen som behandlas. ”Audiobrännare” (typ CD-
brännare som uteslutande bränner CD-audio) klassificeras Paad. 
Hit även CD-brännare om audioaspekten överväger. Om 
datoraspekten överväger, klassificeras arbetet Puag. 
CD-spelare och CD-brännare där datorbruket är det centrala 
klassificeras Puag. 
(KKS-meddelanden 2000:3/4) 

Paadb Bandspelare 

Hit även ljudinspelning. 

Apparater för uppspelning och inspelning av video ( VHS, DVD m fl)  →  Pcjda.322 

Paadc Grammofoner 

Hit även vevgrammofoner. 

Paadh Högtalare 

Pab Teknisk optik 

Hit optikens tillämpning. 

Hit fiberoptik. 

Hit även olika optiska instrument och apparater, t ex kikare, mikroskop. 

Kameror  →  Pnaab. 

Optik  →  Uccb. 

Optoelektronik  →  Pcic. 

Instrumentens användning  →  resp avd, t ex biologisk mikroskoperingsteknik  →  Ue.02, 
metallografisk mikroskoperingsteknik  →  Pdbc. 

Pabl Laserteknik 

Maserteknik  →  Pcif. 

Pac Teknisk värmelära 

Hit allmänna arb ang värmelärans tillämpning, t ex förbränning, värmeisolering, 
värmeöverföring, värmeåtervinning, termodynamik etc. 
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Värmelära  →  Uccc. 

Uppvärmning och isolering av byggnader  →  Ppbca, Ppbcd. 

Värmemotorer, värmepannor och ugnar  →  Pbb. 

Elektriska ugnar  →  Pcg. 

Pb Maskinteknik 
Hit allmän beskrivning av maskiner och apparater. 

Hit även maskinritning. 

Linearritning  →  Tek. 

Maskiner och anordningar som ingår i särsk system klassificeras i första hand med systemet, 
t ex bilmotorer  →  Prabaa, kylanläggningar på fartyg  →  Prca. 

Pba Maskinelement 

Pbaa Fästdetaljer  

Pbab Transmissioner (kraftöverföring) 

Pbac Lager (kullager), axlar, tappar 

Pbad Servomekanismer (automation) 

Hit arb om styr- och reglerteknik, numerisk styrning, industrirobotar m m. 

Hit även reglerteori. 

Datorstödd konstruktion och produktion (CAD/CAM)  →  Puh. 

Pbb Värmemotorer 

Hit även värmepannor och ugnar i industriell produktion. 

Värmepannor för husuppvärmning  →  Ppbca. 

Pbba Ångmaskiner 

Hit även ångpannor, kondensorer. 

Ånglok  →  Prba. 

Fartygsmaskiner  →  Prcab. 

Pbbb Förbränningsmotorer, gasturbiner, reaktionsmotorer 

Drivmedel  →  Pmaa. 

Fartygs-, bil- och flygmotorer  →  resp Prcab, Prabaa, Prdbaa. 

Raketer för rymdfart  →  Prde. 

Pbbö Övriga värmemotorer 

Hit varmluftmaskiner, solvärmemaskiner, solvärmeverk. 

Pbc Vattenmotorer och pumpar 

Pbca Vattenmotorer 

Hit vattenturbiner, vågkraft- och tidvattenkraftteknik. 

Vattenkraft från energiförsörjningssynpunkt  →  P.082. 
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Vattenkraftbyggnader  →  Ppcg. 

Pbcb Pumpar 

Hit pumpar i allmänhet samt vätskepumpar. 

Värmepumpar  →  Pbfa. 

Luftpumpar  →  Pbfb. 

Pbd Vindmotorer m m 

Hit vindkraftverk samt övriga ej under Pbb, Pbc och Pcc upptagna maskiner. 

Vindkraft från energiförsörjningssynpunkt  →  P.083. 

Pbe Transportanordningar 

Hit industriella transportanordningar såsom rörpost, löpande band, traverser, 
truckar, anordningar för transport av vätskor och gaser, t ex rörledningar, 
lufttrummor. 

Vattenledningar  →  Ppbcc, Ppda. 

Fordon och farkoster  →  Pr. 

Pbf Kylteknik, tryckluftsteknik, luftpumpar 

Pbfa Kylteknik 

Hit kylanläggningar, värmepumpar. 

Kylanordningar i hus (luftkonditionering)  →  Ppbcb. 

Pbfb Tryckluftsteknik, luftpumpar 

Hit komprimering och förtunning av luft och gaser. 

Hit även fläktar, tryckluftsmotorer, tryckluftsredskap. 

Pc Elektroteknik och elektrisk industri 
Elektrisk apparatur för särsk ändamål  →  resp avd, t ex bilens elektriska utrustning  →  
Prabae. 

Pca Elektrisk kraftproduktion 

Hit allmänna arb om starkströmsteknik. 

Generatorer  →  Pcc. 

Galvaniska element, ackumulatorer, batterier  →  Pch. 

Vattenkraftbyggnader  →  Ppcg. 

Pcb Elektrisk kraftöverföring och distribution 

Hit kraftledningar, transformator- och omformarstationer, elektriska installationer, 
skyddsanordningar m m. 

Transformatorer  →  Pcc. 

Pcc Elektriska maskiner 

Hit generatorer, motorer, transformatorer, omformare. 
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Pcf Elektrisk ljusteknik 

Hit elektricitetens omvandling till ljus (glödlampor, lysrör m m). 

Hit även elektrisk armatur. 

Gatu- och vägbelysning  →  Ppde. 

Pcg Elektrisk värmeteknik 

Hit elektriska ugnar, elspisar, radiatorer, termoelement, elpannor. 

Elsvetsning  →  Peead. 

Pch Teknisk elektrokemi 

Hit galvaniska element, ackumulatorer, batterier. 

Elektrolytisk polering och metallbeläggning  →  Peg. 

Pci Elektronik 

Elektronikens speciella tillämpningar  →  resp avd, t ex datorer  →  Pua, TV-teknik  →  
Pcjd. 

Pcia Kretsar 

Hit kretsar, oscillatorer, pulsteknik, förstärkare, modulering. 

Kretsteknikens speciella tillämpningar  →  resp avd, t ex mikrovågförstärkare  →  Pcif. 

Integrerade kretsar  →  Pcig. 

Pcib Komponenter 

Hit halvledare, transistorer, tyristorer. 

Komponenter för speciella tillämpningsområden  →  resp avd, t ex klystroner  →  Pcif. 

Pcic Optoelektronik 

Hit foto- och solceller. 

Pcid Röntgenteknik 

Pcif Mikrovågelektronik 

Hit bl a maserteknik, vandringsvågrör, magnetroner, klystroner. 

Pcig Mikroelektronik 

Hit bl a integrerade kretsar, chips. 

Pcj Radio- och teleteknik 

Hit även allmänna arb om svagströmsteknik. 

Hit även satellitkommunikationsteknik i allmänhet. 

Pcja Telegrafi 

Hit t ex telex, teleprinter, bildtelegrafi, telefax. 

Radiotelegrafi  →  Pcjc.323 

                                                 
323 Lokal utbyggnad genomförd av Tekniska museet 
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Pcjb Telefonteknik 

Radiotelefonteknik  →  Pcjc. 

Televäsen  →  Qjg.324 

Pcjba Apparater och utrustning 

Pcjc Radio 

Hit även radiotelefonteknik, radiotelegrafi, radiokommunikationer och 
privatradio. 

Radio som masskommunikationsmedel  →  Bua. 

Pcjca Apparater och utrustning 

Hit sändare, mottagare, radiolänkar. 

Pcjcaa Antenner 

Pcjcm Amatörradio 

Hit sändaramatörverksamhet. 

Hit även DX-lyssning. 

Pcjcp Fjärrstyrning och -kontroll 

Pcjcr Radar 

Pcjd Television 

Hit även videoteknik och satellit-TV. 

Television som masskommunikationsmedel  →  Bub. 

TV- och videofotografering  →  Pnbf. 

Bildtelegrafi  →  Pcja. 

Pcjda Apparater och utrustning 

Hit även apparater för uppspelning och inspelning av video (VHS, DVD m fl).325 

Kommentar 
DVD-spelare klassificeras Pcjda när det är videofunktionen som 
behandlas. Däremot klassificeras DVD-spelare Puag när 
datoraspekten är det centrala och Paad när audioaspekten är det 
centrala. 
 (KKS-meddelanden 2000:3/4) 

Pcjdaa Antenner 

Pcjö Övrig teleteknik 

Pd Bergsbruk 
Metallernas bearbetning  →  Pe. 

                                                 
324 Lokal utbyggnad genomförd av Tekniska museet 
325 SBKKSB 2007-12-05 
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Mineralogi  →  Udu. 

Pda Prospektering och mineralutvinning 

Hit prospektering/utvinning av metaller. 

Hit även prospektering/utvinning av övriga mineral, t ex kol, olja, salt. 

Arb om prospektering/utvinning av övriga mineral, som även behandlar dessas vidareförädling 
och nyttiggörande  →  i första hand tillämplig avd av Pf, Pg, Pm, vilket föredrages i tveksamma 
fall; vid behov dubbelklassificering på Pda med underavd. 

Arb som behandlar både prospektering/utvinning och hantering/nyttiggörande av kärnbränsle  
→  P.086, vilket föredrages i tveksamma fall; vid behov dubbelklassificering på Pda med 
underavd. 

Pdaa Prospektering 

Pdab Mineralutvinning 

Hit bl a gruvarbeten, brytningsmetoder, gruvventilation, vattenundanhållning 
(länsning), transporter under och över jord, uppfordring, gruvmekanik. 

Pdac Anrikning 

Hit även efterbehandling av anrikningsprodukter, lagring, placering av avfall. 

Pdb Metallurgi 

Hit metallernas utvinning ur malm, raffinering. 

Anrikning  →  Pdac. 

Pulvermetallurgi  →  Peca. 

Pdba Järnets metallurgi 

Hit framställning av järn och stål. 

Pdbb Övriga metallers metallurgi 

Pdbc Metallografi 

Metallografi = läran om metallers och legeringars struktur. 

Pe Metallbearbetning och metallindustri 
Hit även maskiner och metoder gemensamma för metall- och annan bearbetning. 

Verktygsmaskiner betecknas Pe (tilläggstal .03). 

Metallframställning  →  Pdb. 

Metaller som byggnadsmaterial  →  Ppacc. 

Pea Gjutning 

Pec Bearbetning och formning 

Peca Icke spånavskiljande bearbetning (plastisk bearbetning) 

Hit smidning, valsning, pressning, hamring, stansning, formdragning, 
pulvermetallurgi. 

Pecb Spånavskiljande (spånskärande) bearbetning 
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Hit svarvning, slipning, borrning, fräsning, hyvling, filning, sågning, gängning, 
kugghjulsskärning. 

Ped Värme- och köldbehandling 

Pee Svetsning, skärning, lödning, limning 

Peea Svetsning 

Peeab Gassvetsning 

Peead Elsvetsning 

Hit bågsvetsning. 

Peeb Skärning 

Mekanisk skärning  →  Pecb. 

Peec Lödning 

Peed Limning 

Peg Ytbehandling 

Målning  →  Pmh. 

Peh Metallprodukter 

Hit tillverkning av halvfabrikat, t ex plåt, tunnplåt, handelsjärn, bladmetall. 

Pej Metallmanufaktur och smideshantverk 

Hit tillverkning av tunnplåts- och vitblecksvaror, kätting, skärverktyg, samt diverse 
mindre föremål av metall (t ex spik, skruv, nit, bult, nålar, knappar). 

Hit även plåtslageri, låssmide, vapentillverkning m m samt tillverkning av 
maskiner för hushållsbruk, t ex symaskiner, hushållsassistenter, tvättmaskiner. 

Smideskonst från konsthistorisk synpunkt  →  Ihe. 

Kylskåp  →  Pbfa. 

Elektriska spisar  →  Pcg. 

Användning av maskiner för hushållsbruk  →  resp avd av Qc. 

Pel Finmekanik 

Hit bl a mätinstrumentbyggnad, tillverkning av kontorsmaskiner, kassaapparater, 
sorteringsapparater  m m. Hithörande apparater som huvudsakligen bygger på 
annan teknik än finmekanik, t ex elektronik, kan vid behov dubbelklassificeras på 
resp avd. 

Datorer och kringutrustning till datorer  →  Pua. 

Optiska instrument  →  Pab. 

Musikinstrument (även byggnad)  →  Ijc--Ijj. 

Användning av produkterna  →  resp specialavd. 

Pelk Urmakeri 

Hit tidmätningsapparater oavsett vilken teknik de bygger på. 
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Tidmätningens teori  →  Uaf. 

Pf Stenindustri 
Hit bearbetning (t ex svarvning, klyvning, sågning, slipning, polering) av  
natursten. 

Hit även tillverkning och bearbetning av konststen. 

Bearbetning av smyckesten  →  Pl. 

Pg Glas, keramik, porslin 
Arb där den konstnärliga synpunkten överväger  →  Ihf. 

Pga Glas 

Hit även mosaiktillverkning och glasmålning. 

Pgb Keramik och porslin 

Hit även porslinsmålning. 

Tegeltillverkning  →  Ppaca. 

Konststen  →  Pf. 

Emaljering  →  Peg. 

Ph Träteknik och träindustri 
Trä som byggnadsmaterial  →  Ppacb. 

Trä som bränsle eller drivmedel, kolning, trätjära  →  Pmaa. 

Pha Virkesframställning 

Hit bearbetning av den oförädlade råvaran (timret), t ex sågning. 

Phc Lagring av virke 

Phd Träbearbetning 

Hit vidareförädling av virket, t ex hyvling, torkning, impregnering. 

Phh Träprodukter 

Hit plywood, faner, wallboard, masonit, träfiberplattor, trälådor, förpackningar, 
tunnbinderi, korgmakeri, näverarbeten. 

Phi Finsnickeri 

Hit möbel- och inredningssnickeri. 

Hit även möbeltillverkning oavsett material. 

Konsthantverk i trä  →  Ihd. 

Möbelkonst  →  Ihhb. 

Byggnadssnickeri  →  Ppadd. 

Phj Kork och korkprodukter 

Hit även framställning av kork- och linoleummattor. 

Plastmattor  →  Pmib. 
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Pi Pappersindustri 

Pia Cellulosa- och pappersmasseindustri 

Särsk cellulosaprodukter  →  resp avd, t ex celluloid  →  Pmib. 

Textilcellulosa  →  Pjad. 

Pib Papper och papp 

Hit bl a framställning av skriv-, rit-, tryck-, omslags-, toalett- och hushållspapper, 
kartong, wellpapp. 

Pic Pappersprodukter 

Hit tillverkning av pappersförpackningar, kartonger, tapeter m m. 

Pj Textil- och beklädnadsindustri 

Pja Textil- och konstfiberindustri 

Beklädnadsvaror  →  Pjc. 

Textil konst  →  Ihc. 

Vävning i hemmet  →  Qccb. 

Pjaa Bastfibrer 

Hit fibrer av vegetabiliskt ursprung (utom fröhårsfibrer) t ex hampa, jute. 

Fröhårsfibrer  →  Pjab. 

Pjab Fröhårsfibrer 

Hit t ex bomull, kapok. 

Pjac Hårfibrer 

Hit hårfibrer av animaliskt ursprung, t ex ylle. 

Pjad Silke och konstfibrer 

Hit såväl natur- som konstsilke samt andra konstfibrer framställda på kemisk väg. 

Pjae Vävnader av andra fibrer 

Hit vävnader av glas, asbest, metall etc. 

Hit även gummivävnader och liknande produkter. 

Pjb Textilkemi 

Hit bl a förädling av textilfibrer såsom blekning, impregnering, appretur. 

Tvätt (även industriell)  →  Qcbb. 

Pjba Textilfärgning 

Pjbad Textiltryck och batik 

Hit även målning på textilier. 

Pjc Beklädnadsvaror 

Hit såväl konfektion som skrädderi. 
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Hemsömnad  →  Qccc. 

Skor  →  Pkc. 

Pjd Övriga textilprodukter 

Hit industriell tillverkning av täcken, gardiner, band, dukar, mattor, snören, 
tågvirke, vadd, vekar m m. 

Pk Läder- och pälsvaruindustri 

Pka Läderbearbetning 

Hit bearbetning av djurhudar. 

Hit även framställning av konstläder. 

Läderskrädderi  →  Pjc. 

Skor och andra lädervaror  →  Pkc. 

Pkb Pälsberedning 

Hit bearbetning av råpäls. 

Hit även framställning av syntetisk päls. 

Pälsskrädderi  →  Pjc. 

Pkc Skor och andra lädervaror 

Hit även tillverkning av skor, handskar, väskor och dylika artiklar oberoende av 
material. 

Pl Övriga produkter 
Hit tillverkning av produkter, som ej kan hänföras till annan avd i systemet, t ex 
prydnadsvaror och dekorationsartiklar, borstbinderi. 

Kommentar 
Hornarbeten föres till Pl. 
(SBKKSB 2002-09-25) 

Plb Leksaker 

Hit tillverkning av leksaker oavsett material. 

Icke yrkesmässig tillverkning av leksaker  →  Rdj. 

Plc Halm- och hårarbeten m m 

Hit bl a flätarbeten i obehandlade växtfibrer, t ex halm och vass. 

Korgmakeri och näverarbeten  →  Phh. 

Bastarbeten  →  Pjd. 

Pm Kemisk teknik och kemisk industri 
Hit samlade framställningar av kemisk teknik inom olika områden. 

Hit allmänt om kemiska processer och tekniker såsom filtrering, separering, 
destillation, oxidation. 

Arb i såväl teori som praktik  →  Uce som i tveksamma fall föredrages. 
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Metallurgi  →  Pdb. 

Glas, keramik och porslin  →  Pg. 

Kommentar 
Bioteknikindustri i Sverige klassificeras Pm.05-c. 
(SBKKSB 2005-02-11) 

 

Pma Bränslen och sprängämnen 

Pmaa Bränslen 

Hit bearbetning och användning av både naturliga och artificiella bränslen samt 
dessas destillationsprodukter. 

Bränslen från energiförsörjningssynpunkt  →  P.081. 

Kärnbränslen  →  P.086. 

Pmab Sprängämnen 

Hit även fyrverkeri, pyroteknik, tändämnen. 

Pmb Livsmedel och njutningsmedel 

Hit arb som behandlar industriell beredning. 

Hantering, beredning och tillverkning av livsmedel och njutningsmedel i hushållet  →  Qca. 

Etnografiska arb  →  Mxk. 

Pmba Drycker och njutningsmedel 

Konfektyrer  →  Pmbbb. 

Pmbaa Drycker och bryggerinäring 

Hit t ex kaffe, te, läskedrycker, juice. 

Mjölk  →  Pmbbe. 

Pmbaab Vin och öl 

Pmbaac Destillerade drycker 

Pmbab Tobaksvaror 

Hit även rökutensilier, t ex pipor, cigarettändare. 

Pmbb Livsmedel 

Hit livsmedelskemi. 

Vid tvekan mellan två eller tre av underavd föredrages den som kommer först i 
den alfabetiska följden. 

Pmbba Livsmedelstillsatser m m 

Hit tillsatser för smak, konsistens, utseende, hållbarhet etc, t ex kryddor, salt, 
ättika, pektin, gelatin, stärkelse, konsistensgivare, matolja och annat matfett, 
livsmedelsfärg, konserveringsmedel, jäst. 

Jäst för öl-, vin- och sprittillverkning  →  Pmbaa. 
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Socker  →  Pmbbb. 

Pmbbb Socker och sockerprodukter 

Hit även konfektyrer. 

Konditorivaror  →  Pmbbc. 

Pmbbc Spannmål och spannmålsprodukter 

Hit t ex mjöl, flingor, ris, bageriprodukter, pasta. 

Pmbbd Frukt och grönsaker 

Pmbbe Ägg och mejeriprodukter 

Hit t ex mjölk, grädde, smör, ost, glass. 

Mjölkproduktion  →  Qdg. 

Äggproduktion  →  Qdh. 

Pmbbf Fisk 

Pmbbg Kött 

Köttproduktion  →  Qdi. 

Pmc Läkemedel och kosmetika 

Pmca Läkemedel 

Apoteksvetenskap och drogkännedom  →  Vdd. 

Pmcb Kosmetika 

Hit även tvål- och tvättmedelstillverkning. 

Tvätt (även industriell)  →  Qcbb. 

Pmg Oljor, fetter och vaxer 

Hit vegetabiliska och animaliska oljor, fetter och vaxer samt därav framställda 
produkter, t ex stearinljus. 

Petroleum  →  Pmaa. 

Framställning av matfett  →  Pmbba. 

Pmh Färger och lacker 

Hit färgämnen, tryckfärg, trycksvärta, skrivredskap, bläck, kritor, fernissor. 

Hit även målningsteknik. 

Skrivredskapens historia  →  Aeb. 

Textilfärgning  →  Pjba. 

Pmi Gummi och plaster 

Konstfibrer för textilindustrin  →  Pjad. 

Pmia Gummiarter och -produkter 

Pmib Plaster och plastindustri 

Hit alla slags konstplaster. 
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Pmö Övrig kemisk-teknisk industri 

Hit glycerin, lim, gelatin, konstgödsel samt övriga industriella kemikalier, vilka ej 
kan föras till annan underavd av Pm, t ex svavelsyra, salpetersyra. 

Pn Fotografi och filmteknik 
Vid tvekan mellan två eller tre underavd föredrages den avd som kommer sist i 
den alfabetiska följden, t ex tecknad film i färg  →  Pnbdg [Pnbdb], utrustning för 
undervattensfotografering  →  Pnae [Pnaa]. 

Pna Fotografi 

Fotokonst  →  In. 

Pnaa Fotografisk utrustning och apparatur 

Hit t ex film, plåtar, fotopapper, kopierings- och framkallningsapparatur, 
skärapparater, torkapparater. 

Hit även lokaler, t ex ateljeer, mörkrum. 

Kopieringsapparater för kontorsändamål  →  Qbga. 

Pnaab Kameror 

Hit kameran och dess delar samt separata kameratillbehör, t ex blixtaggregat, 
exponeringsmätare, stativ. 

Hit även digitala kameror. 

Pnaabz Kameror: särskilda märken 

Ex: Pnaabz Hasselblad, Pnaabz Minolta. 

Pnaac Projektorer 

Pnac Mörkrumsteknik 

Hit t ex framkallning, kopiering, fixering. 

Hit även fotografik. 

Kopiering för kontorsändamål  →  Qbgf. 

Pnaca Mörkrumsteknik: färgfilm 

Pnad Färgfotografi 

Pnae Fotografering under speciella förhållanden 

Hit t ex konstljusfotografering, närbildsfotografering, inomhus- och 
utomhusfotografering,  nattfotografering, undervattensfotografering. 

Hit även fotografering med speciella metoder, t ex stereofotografering. 

Speciella metoder med vetenskapligt eller tekniskt syfte  →  Pnd. 

Pnaf Fotografering: speciella motiv 

Hit t ex porträtt-, barn-, djurfotografering. 

Pnb Filmteknik, TV- och videofotografering 

Filmkonst  →  Im. 
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Pnba Filmkameror 

Hit även för filmkameror speciella tillbehör samt film. 

Pnbb Klippning och redigering 

Pnbc  Filmprojektion  

Pnbd Speciella filmtekniker 

Hit t ex ljussättning, stereofilmning, specialeffekter, slow-motion. 

Pnbdb Färgfilm 

Pnbdd Ljudfilm 

Pnbdg Animerad film 

Hit t ex tecknad film. 

Pnbf TV- och videofotografering 

Hit även videokameror326 

Hit även handledningar för användande av TV- och videokameror. 

Pnd Vetenskaplig och teknisk fotografi 

Hit bl a mikrofotografi (både i betydelsen fotografering genom mikroskop och i 
betydelsen fotografering för framställande av mikromedier, t ex mikrofilm, 
mikrofiche), röntgen-, ultraviolett-, infraröd-, flyg-, höghastighetsfotografering, 
fotogrammetri, värmefotografering. 

Hit även fjärranalys (remote sensing). 

Särsk tillämpningsområden av vetenskaplig och teknisk fotografi  →  resp avd, t ex 
röntgenfotografering i medicinskt syfte  →  Veah. 

(Pni Fotokonst → In) 

Pny Fotografi och filmteknik: restaurering och konservering 

(Pnz Särskilda fotografer → Inz) 

Po Tryckeri och bokbinderi 
Hit endast de tekniska förfaringssätten. 

Bokhistoria, boktryckeri- och bokbinderihistoria  →  Ae. 

Poa Tryckeri 

Hit även tryck med offset, silk screen m m. 

Kontorsduplicering  →  Qbgf. 

Textiltryck  →  Pjbad. 

Redigeringsteknik  →  Aef. 

Poab Sättning 

Hit även reproduktionsteknik (klicheer, kemigrafi). 

                                                 
326 SBKKSB 2007-12-05 
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Poac Tryckförfaranden 

Pob Bokbinderi 

Pp Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien 
Byggnadslagstiftning betecknas Pp:oe. 

Ppa Byggnadsteknik 

Ppaa Geoteknik 

Hit dränering, mark- och grundarbeten. 

Ppab Byggnadsstatik 

Hit hållfasthetsberäkningar för byggnader. 

Ppac Byggnadsmaterial och -varor 

Hit även materialprovning. 

Ppaca Sten, tegel, murbruk 

Hit även tegel- och murbrukstillverkning. 

Ppacb Trä 

Ppacc Järn, stål och andra metaller 

Ppacd Cement och betong 

Hit även tillverkning av cement och betong. 

Ppace Plast 

Ppacö Övriga material 

Ppad Konstruktions- och arbetsteknik 

Målning  →  Pmh. 

Glasmästeri  →  Pga. 

Ppada Grundkonstruktioner 

Ppadb Betongkonstruktioner 

Hit även armeringsteknik. 

Ppadc Stål- och metallkonstruktioner 

Plåtslageri  →  Pej. 

Ppadd Träkonstruktioner 

Ppadö Övriga konstruktioner 

Ppb--Ppc Byggnadsproduktion 

Allmänna arb  →  Pp. 
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Ppb Husbyggnad 

Hit arb med huvudsakligen praktiskt syfte. 

Arb av huvudsakligen konsthistoriskt intresse  →  Ic; i tveksamma fall föredrages Ppb. 

Ppba Projektering, produktion 

Hit t ex arbetsplanering, ritningar, ekonomiska frågor, upphandling, kontroll, 
besiktning. 

Ppbb Byggnadsdelar 

Hit även prefabricerade hus. 

Ppbba Grunder 

Ppbbb Väggar och murar 

Ppbbc Valv och bågar 

Ppbbd Yttertak 

Ppbbe Bjälklag, golv, innertak 

Ppbbf Trappor, hissar 

Ppbbg Skorstenar, schakt, ventilationskanaler 

Ppbbh Dörrar, portar, fönster 

Ppbbi Altaner, balkonger, uterum 

Ppbc Värme, vatten, ventilation, kyla 

Ppbca Uppvärmning 

Hit öppna spisar. 

Ppbcb Ventilation och luftkonditionering 

Ppbcc Vatten och avlopp 

Hit vatten och avlopp inom byggnader. 

Yttre vatten- och avloppsanläggningar  →  Ppda. 

Ppbccb Badrum och bastu 

Hit även övriga våtutrymmen, t ex tvättstugor samt simbassänger. 

Ppbcd Isolering 

Hit isolering mot ljud, värme och kyla. 

Hit även röta och mögel i byggnader. 

Ppbd Byggnader för särskilda ändamål 

Hit eller till resp underavd förs även arb som behandlar underhåll, reparation, 
ombyggnad o dyl. 
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Underhåll, reparation etc av särsk byggnadsdelar  →  resp underavd av Ppbb, t ex 
fasadrenovering  →  Ppbbb. 

Arb som behandlar byggnader från andra synpunkter än rent byggnadstekniska i första hand  
→  resp avd, t ex biblioteksbyggnader  →  Abcba. 

Ppbda Bostadshus 

Hit även handikapp- och pensionärsbostäder. 

Vårdinstitutionsbyggnader, t ex ålderdomshem  →  Ppbde. 

Ppbdaa Slott, herresäten 

Ppbdab Flerfamiljshus 

Ppbdac Enfamiljshus 

Ppbdaf Fritidshus 

Ppbdak Komplement till bostadshus 

Hit t ex garage, förrådsutrymmen, lekstugor, inhägnader, staket. 

Simbassänger, bastu, tvättstugor o dyl  →  Ppbccb. 

Parkeringshus och garagebyggnader som ej utgör komplement till bostadshus  →  Ppbdb. 

Ppbdb Byggnader för industri, transport, lagring 

Affärsbyggnader  →  Ppbdd. 

Ppbdc Byggnader för religiösa ändamål 

Ppbdd Förvaltningsbyggnader, kontor, butiker 

Ppbde Byggnader för sjukvård, social omsorg 

Ppbdf Byggnader för undervisning, vetenskap, kultur 

Hit t ex museer, bibliotek, skollokaler. 

Teatrar, biografer, konserthus o dyl byggnader  →  Ppbdg. 

Ppbdg Byggnader för underhållning och rekreation 

Hit t ex biografer, teatrar, bad- och idrottsanläggningar (även 
utomhusanläggningar, t ex hoppbackar). 

Hit även hotell, restauranger o dyl byggnader. 

Ppbdö Byggnader för övriga ändamål 

Ppc Väg- och vattenbyggnad 

Hit sammanfattande arb inom väg- och vattenbyggnadsfacket. 

Ppca Väg- och gatubyggnad 

Ppcaa Landsvägar 

Hit huvudvägar, motorvägar etc. 
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Ppcab Gator 

Hit tätorternas vägnät. 

Hit även parkeringsplatser, torg, trottoarer, cykelvägar etc. 

Ppcb Järnvägsbyggnad 

Hit även högbanor, underjordiska banor, spårvägar. 

Ppcc Tunnelbyggnad 

Ppcd Brobyggnad 

Ppce Flygplatsbyggnad 

Hit start- och landningsbanor etc. 

Hangar- och andra flygplatsbyggnader  →  Ppbdb. 

Ppcf--Ppch Vattenbyggnad 

Allmänna arb  →  Ppcf. 

Ppcf Vattenbyggnad: allmänt 

Ppcfa Kanal- och slussbyggnad 

Ppcfb Hamnbyggnad 

Ppcfc Vattenbyggnad i floder och sjöar 

Hit t ex flod- och sjöreglering. 

Vattenkraftbyggnader  →  Ppcg. 

Flottningsteknik  →  Qfk. 

Ppcg Vattenkraftbyggnader 

Ppch Torrläggning och bevattning 

Hit torrläggning av sjöar, sjösänkning etc. 

Lantbruksteknik  →  Qdcb. 

Ppd Teknisk hygien, vatten och avlopp, värmeförsörjning m m 

Ppda Vattenförsörjning och avlopp 

Vatten och avlopp i byggnader  →  Ppbcc. 

Ppdb Renhållning och avfallshantering 

Hit även allmänt om återvinning. 

Ppdd Buller 

Hit t ex bullerbekämpning. 

Ppde Gatu- och vägbelysning 

Hit även belysning av torg, parkeringsplatser, fotbollsplaner etc. 

Ppdf Värmeförsörjning 
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Hit distribution av gas och fjärrvärme. 

Elvärme  →  Pcg. 

Pr Transportmedel och kommunikationer 
Kommunikationer och transporter från samhällsplaneringssynpunkt  →  Odgq. 

Transporter och transportväsen i allmänhet → Prt. 

Pra Landsvägsfordon och landsvägstrafik 

Pra.09 Modellarbeten 

Här samlas arb rörande modellbilar och andra modellbyggen av landsvägsfordon. 

Hit även miniracing. 

Praa Icke motordrivna fordon 

Hit t ex vagnar, cyklar, kälkar, slädar. 

Prab Motorfordon 

Brandbilar  →  Ps. 

Militära motorfordon  →  S (tilläggstal .07), t ex tanks  →  Sac.07. 

Ambulanser  →  Vpj. 

Lagstiftning  →  Prad:oe. 

Praba Konstruktion och verkningssätt 

Hit allmänna handböcker och reparationshandledningar. 

Arb som behandlar särsk fordonstyper  →  Prabb--Prabj, t ex traktorer  →  Prabe. 

Arb som behandlar särsk märken  →  Prabz. 

Prabaa Motorer 

Hit bensin-, diesel-, fotogen-, gas-, el- m fl motorer i motorfordon. 

Prabab Kraftöverföring 

Hit koppling, växellåda, kardanaxel, slutväxel, differentialväxel. 

Prabac Chassi 

Prabad Karosseri 

Prabae Elektroteknik 

Prabb--Prabj Motorfordon: särskilda typer 

Arb som avser särsk märke  →  Prabz. 

Prabb Personbilar 

Hit även tävlingsbilar. 

Prabc Bussar 

Buss = bil inrättad för befordran av fler än åtta personer utöver föraren. 
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Prabd Lastbilar 

Prabe Traktorer 

Traktor = motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen för att draga annat 
fordon eller arbetsredskap och som är konstruerat för en hastighet av högst 30 
kilometer i timmen. 

Motorredskap (= motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen som arbetsredskap)  →  
resp avd, t ex skördetröskor  →  Qdbb, renhållningsmaskiner  →  Ppdb.03, gaffeltruckar  →  
Pbe. 

Prabf Terrängmotorfordon 

Terrängmotorfordon = motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen för att 
självständigt användas till person- eller godsbefordran i terräng. 

Hit t ex snöskotrar. 

Svävare, amfibiefarkoster  →  Prf. 

Prabg Släpfordon 

Hit släpfordon som enbart är avsedda att dragas av motorfordon. 

Prabga Husvagnar 

Hit även husbilar. 

Prabi Motorcyklar 

Hit även tävlingsmotorcyklar. 

Prabj Mopeder 

Prabz Motorfordon: särskilda märken 

Prad Vägtrafik 

Lagstiftning ang vägtrafik och fordon betecknas Prad:oe, t ex Prad-c:oe 
Vägtrafik: Sverige: lagstiftning. 

Prad samt Pradb, Pradd uppdelas geografiskt enl N, t ex Pradd-c 
Vägtransportväsen: Sverige. 

Pradb Trafiksäkerhet 

Pradc Trafik- och körkortsundervisning 

Hit trafik- och körkortsundervisning för alla under Prabb--Prabj förekommande 
fordonstyper. 

Hit även allmänna handledningar i körteknik. 

Pradd Vägtransportväsen 

Hit bl a taxi- och åkeriverksamhet. 

Prb Järnvägar och spårvägar 

Prb.09 Modelljärnvägar 

Prba Rälsfordon 
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Hit lokomotiv, järnvägsvagnar, motorvagnar, spårvagnar. 

Järnvägsbyggnad  →  Ppcb. 

Prbd Järnvägs- och spårvägstrafik 

Hit även järnvägstransporter. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Prbd-c Järnvägs- och spårvägstrafik: Sverige. 

Prc Fartyg och sjöfart 

Prc.09 Modellbåtar 

Här samlas alla typer av modellbåtar. 

Prca Skeppsbyggeri 

Hit även varvsanläggningar. 

Byggnad av särsk fartygstyper  →  Prcb, fritidsbåtar  →  Prcc. 

Prcaa Skrovkonstruktioner 

Prcab Motorer 

Prcac Hjälpmaskiner 

Prcad Manöverorgan och instrument 

Hit navigeringsutrustning. 

Prcb Fartyg: särskilda typer 

Krigsfartyg  →  Sb (tilläggstal .07). 

Prcba Segelfartyg 

Hit även segelfartyg som passagerar- och lastfartyg. 

Hit även roddfartyg. 

Prcbb Passagerarfartyg 

Segelfartyg  →  Prcba. 

Prcbc Lastfartyg 

Segelfartyg  →  Prcba. 

Prcbcd Tankfartyg 

Prcbö Övriga särskilda fartygstyper 

Hit t ex bogserbåtar, isbrytare, fiskebåtar, polisbåtar. 

Prcc Fritidsbåtar. Småbåtar 

Prcca Segelbåtar 

Prccb Motorbåtar 

Prccd Kanoter, roddbåtar 
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Prcd Sjöfart 

Hit bl a hamnväsen, rederiverksamhet, skeppsmäkleri, färjetrafik. 

Prcd samt Prcdc, Prcdd uppdelas geografiskt enl N, t ex Prcd-c Sjöfart: Sverige. 

Prcda Navigation och manövrering. Sjömanskap 

Manövrering av särsk fartygstyper  →  resp avd, t ex manövrering av segelfartyg  →  Prcba. 

Prcdak Knopar och splitsar 

Prcdc Lots- och fyrväsen 

Prcdd Bärgnings- och dykeriväsen 

Hit sjöräddning. 

Prcddh Haverier 

Prcddi Vrak 

Prco Off-shoreteknik 

Hit byggande, drift och manövrering av anläggningar för utvinning av 
naturtillgångar från havsbotten. 

Hit även flytande fabriker. 

Prd Luft- och rymdfarkostteknik 

Prd.09 Modellflyg 

Här samlas alla typer av modellflyg. 

Prda Ballonger och luftskepp 

Hit luftfarkoster som är lättare än luften. 

Prdb Flygplan 

Hit luftfarkoster som är tyngre än luften. 

Krigsflygplan  →  Sc (tilläggstal .07). 

Prdba Flygplanskonstruktion 

Konstruktion av särsk kategorier och typer  →  Prdbb. 

Prdbaa Motorer 

Prdbab Manöverorgan och instrument 

Hit navigeringsutrustning. 

Prdbb Flygplan: särskilda kategorier och typer 

Hit flygplan indelade såväl efter tekniska kriterier (Prdbba--Prdbbf) som efter 
användningsområden (Prdbbl). 

Prdbba Segelflygplan, glidflygplan och fallskärmar 

Hit även övriga icke motordrivna luftfarkoster som är tyngre än luften. 
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Prdbbc Helikoptrar 

Hit även autogiror och övriga luftfarkoster som utnyttjar lyftkraften hos rotorer. 

Hit även översiktliga arb om farkoster konstruerade för vertikal start och landning 
(VTOL). 

Särsk VTOL-farkoster  →  resp avd, t ex jetplan konstruerade för vertikal start och landning  
→  Prdbbf. 

Prdbbd Propellerplan 

Hit kolvmotorplan och turbopropplan. 

Prdbbf Jetplan och raketplan 

Rymdfärjor  →  Prde. 

Prdbbl Flygplan för särskilda ändamål 

Hit företrädesvis översiktliga arb ang t ex trafikflygplan, sportflygplan, 
skolflygplan, privatflygplan etc. Vid tvekan mellan Prdbba--Prdbbf och Prdbbl 
föredrages Prdbba--Prdbbf; vid behov dubbelklassificering här. 

Krigsflygplan  →  Sc (tilläggstal .07). 

Prdd Flygtrafik 

Hit även flygets markorganisation. 

Hit även flyghaverier. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Prdd-c Flygtrafik: Sverige. 

Prdda Flyglära och navigation 

Prde Rymdteknik och rymdfart 

Ufo  →  Blg. 

Prdea Jordsatelliter 

Hit tekniken för uppsändandet och kontrollen av satelliter. 

Användningen av satelliter för speciella ändamål  →  resp avd, t ex TV-satelliter  →  Pcjd, 
vädersatelliter  →  Uba. 

Prdeb Månfärder 

Prdec Interplanetära rymdfärder 

Prf Svävare, amfibiefarkoster m m 

Hit även hydrokoptrar. 

Amfibiefarkoster klassificeras när så är möjligt i första hand efter huvudtyp, t ex 
amfibieflygplan  →  Prdbb; vid behov dubbelklassificering här. 

Prt Transportväsen 

Hit transporter och transportväsen i allmänhet. 

Prt med underavd uppdelas geografiskt enl N, t ex Prt-c Transportväsen: Sverige. 

De särsk transportmedlens transportväsen  →  resp avd, t ex flygtransporter  →  Prdd. 

Transportorganisation från företagsekonomisk synpunkt  →  Qbkc. 
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Transporträtt  →  Oeadb. 

Planering för kommunikationer och transporter  →  Odgq. 

Prtg Godstransporter 

Hit t ex containertrafik. 

Prtp Persontransporter 

Hit t ex kollektivtrafik. 

Ps Brandteknik och brandväsen 
Hit brandbekämpning, brandsäkerhet. 

Uppdelas i tillämpliga fall geografiskt enl N, t ex Ps-c Brandteknik och 
brandväsen: Sverige. För särsk orter bildas alfabetiskt ordnade avd, t ex Ps-cz 
Malmö. 

Katastrofberedskap i allmänhet  →  Odgo.327 

Pt Patentbeskrivningar 
Patentlagstiftning och patenthandböcker  →  Oeaeb. 

Pu Datorer och databehandling 
Hit elementära eller grundläggande framställningar omfattande hela ADB-
området. 

Pua Datorer och datorsystem 

Hit både analoga och digitala datorer. 

Puaa Superdatorer 

Superdatorer = datorer där mycket stor vikt lagts på höga prestanda, särskilt för 
numeriska beräkningar. 

Hit s k vektorprocessorer. 

Puab Stora datorer, minidatorer 

Puac Mikrodatorer 

Mikrodatorer = datorer som normalt betjänar en eller ett fåtal användare. 

Hit t ex persondatorer, såväl stationära (desktops = bordsdatorer) som bärbara 
(laptoppar = knädatorer).328 
329 

Fickdatorer, handdatorer, datormobiler etc  → Puacc.330 

Puacc Handdatorer och datormobiler331 

                                                 
327  SBKKSB 2010-06-02 
328 SBKKSB 2012-09-14  
329 SBKKSB 2012-09-14  
330 SBKKSB 2012-09-14 
331 SBKKSB 2012-09-14 
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Hit t ex fickdatorer, läsplattor och s k smarta mobiler. 
Hit även programmerbara räknedosor. 
Särsk funktioner och applikationer (appar), t ex radiomottagning, kamerafunktion etc, föres 
där så är möjligt till resp avd med dubbelklassificering här. 
Programmering → Pubb med underavd. 
Konventionella mobiltelefoner → Pcjba. 

Puaf Centralenheter 

Hit processorarkitektur. 

Primärminnen  →  Puag. 

Puag Minnen 

Hit alla typer av minnen, t ex primärminnen, sekundärminnen. 

Virtuella minnen  →  Pubdb. 

Kommentar 
CD-spelare, CD-brännare och DVD-spelare klassificeras Puag när 
datoraspekten är det centrala. 
CD-spelare och ”audiobrännare” klassificeras på Paad. 
CD-brännare klassificeras Puag om datoraspekten är det centrala. 
Om audioaspekten är det centrala klassificeras på Paad. 
DVD-spelare där videoaspekten är det centrala klassificeras Pcjda. 
(KKS-meddelanden 2000:3/4) 

Puah Kringutrustning 

Perifera minnen  →  Puag. 

Apparatur för datakommunikation  →  Puc. 

Puahe Terminaler 

Intelligenta terminaler  →  Puac med dubbelklassificering på Puahe. 

Ergonomi  →  Vnbfa. 

Puahi Skrivare 

Skrivande terminaler  →  Puahe. 

Puahö Övrig kringutrustning 

Hit t ex hålremsläsare, OCR-läsare. 

Kommentar 
Interactive whiteboards och liknande kringutrustning ska klassificeras 
Puahö.  
(SBKKSB 2009-11-11) 

Puaz Särskilda datorer och datorfabrikat 

Som klartext används fabrikatets namn, vid behov följt av modellbeteckning, t ex 
Puaz Luxor ABC 800. 

Pub--Puh Databehandling 

Allmänna arb  →  Pub. 
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Pub Databehandling: allmänt 

Hit även utvärderingsmetodik samt allmänna framställningar ang upphandling av 
system. 

Upphandling och utvärdering av speciella system  →  resp system, t ex 
datorkommunikationssystem →  Puc. 

Administrations- och organisationsfrågor  →  resp avd av Qb. 

Puba Systemutveckling 

Hit systemanalys, dokumentation etc. 

Systemvetenskap  →  Brb. 

Programdokumentation  →  Pubb. 

Pubb Programmering 

Hit metodik, programutveckling samt allmänt om programmering. 

Programmeringshandledningar för särsk datorer  →  Puaz; vid behov dubbelklassificering på 
Pubb eller Pubbz. 

Pubbz Särskilda programspråk 

Som klartext används programspråkets namn skrivet med versaler, t ex Pubbz 
BASIC, Pubbz PASCAL. Särsk dialekter förs till resp huvudspråk. 

Kommentar 
Versionsuppgift anges ej. Vid tveksamhet anges klartexten som den 
står på dokumentet. 
(SBKKSB 2002-12-04) 

Pubd Program och system 

Hit t ex systemprogram (= datorprogram av grundläggande betydelse för att ett 
datorsystem skall kunna utnyttjas), hjälpprogram. 

Program och system för särsk tillämpning föres där så är möjligt till resp avdelning 
med dubbelklassificering på Pubd med underavd. 

Pubdz  Särskilda program och system 

Som klartext används applikationsprogrammets namn, t ex Symphony. 
Versionsuppgift anges ej. 

Särsk ordbehandlingsprogram  →  Qbgf med dubbelklassificering på Pubdz. 

Särsk desktop publishing-program → Aef med dubbelklassificering på Pubdz.332 

Kommentar 
Versionsuppgift anges ej. Vid tveksamhet anges klartexten som den 
står på dokumentet. 
(SBKKSB 2002-12-04) 

Pubdb Operativsystem 

Hit även virtuella minnen. 

                                                 
332 SBKKSB 2006-10-02 
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Pubdbz Särskilda operativsystem 

Som klartext används operativsystemets namn, t ex CP/M. Versionsuppgift anges 
ej. 

Kommentar 
Versionsuppgift anges ej. Vid tveksamhet anges klartexten som den 
står på dokumentet. 
(SBKKSB 2002-12-04) 

Pubdd Kompilatorer 

Hit även tolkare (interpretatorer). 

Pubdh Databashanteringssystem 

Hit även enklare filhanteringssystem. 

Pubdhz Särskilda databashanteringssystem 

Som klartext används databashanteringssystemets namn, t ex dBASE. 
Versionsuppgift anges ej. 

Kommentar 
Versionsuppgift anges ej. Vid tveksamhet anges klartexten som den 
står på dokumentet. 
(SBKKSB 2002-12-04) 

Pubdi Informationsåtervinningssystem 

Hit konstruktion och teknisk beskrivning av informationsåtervinningssystem. 

Informationsteori  →  Brb. 

Bibliotekens användning av informationssökningssystem (informationssökning och -återvinning)  
→  Abfba. 

Pubdk Datorstödda konferenser 

Hit elektroniska diskussionslistor, videokonferenser och BBS. 

Hit även elektronisk post (= system för meddelandeöverföring). 

Pubdl Sociala medier333 

Hit sociala medier som tekniska plattformar, t ex bloggar, Internetforum, wikier 
och chattprogram. 

Elektronisk post → Pubdk. 

Internet → Pucb. 

Programmering → Pubb med underavd. 

Sociala medier som masskommunikationsmedel → Bs. 

Sociala medier som ett inslag i IT-samhället → Bv. 

Pubds Säkerhet och integritet 

Hit arb om anordningar och metoder för att förhindra obehörig åtkomst, 
obehöriga eller oönskade ändringar av program eller data. 

                                                 
333 SBKKSB 2012-12-06 
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Hit även databrott. 

Straffrätt  →  Oeb. 

Puc Datanät och datakommunikation 

Hit beskrivningar av datanät och datakommunikationssystem. 

Hit även apparatur för datakommunikation, t ex modem, multiplexorer. 

Pucb Internet 

Speciella tillämpningar av Internet  →  resp avd, t ex marknadsföring på Internet  →  Qblb. 

Internet som masskommunikationsmedel och kulturfaktor  →  Bv. 

Märkspråk  →  resp avd med dubbelklassificering på Pubbz. 

Sociala medier som masskommunikationsmedel → Bs.334 

Sociala medier som tekniska plattformar → Pubdl. 335 

Pucba Protokoll 

Pucbb Programmering och redigering 

Hit framställning av hemsidor. 

Sociala medier som tekniska plattformar → Pubdl. 336 

Pucbc Sökning 

Hit användning av sökmotorer.  

Internetsökning inom ramen för biblioteksverksamhet → Abfba.337 

Pud Artificiell intelligens 

Analys av bilder  →  Puea, vilket föredrages i tveksamma fall. 

Analys av ljud  →  Puga, vilket föredrages i tveksamma fall. 

Pue Bildbehandling 

Puea Analys av bilder 

Pueam Mönsterigenkänning 

Hit även sådan mönsterigenkänning som inte baseras på bilder. 

Mönsterigenkänning som baseras på ljud, dock  →  Puga. 

Pueb Produktion av bilder (datorgrafik) 

Puf  Multimedia 

Hit framställning av multimedia. 

Multimedia som masskommunikationsmedel och kulturfaktor  →  Bv. 

Pug Ljud- och talbehandling 
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Puga Analys av ljud 

Pugb Produktion av ljud 

Puh Datorstödd konstruktion och tillverkning (CAD/CAM) 

Arb som behandlar enbart datorstyrd tillverkning  →  Pbad. 

Puo Datorers påverkan på samhället 

Hit de problem och farhågor kring datateknikens samhällseffekter som förekom 
främst under 1970- och 1980-talen. 

Allmänna framställningar av IT-samhället  →  Bv. 

Puoh Datorers påverkan på yrkeslivet 

Datorers påverkan på speciella områden av yrkeslivet kan dubbelklassificeras på 
resp avd, t ex datorers påverkan på arbetstiden  →  Puoh [Ohad]. 
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Q Ekonomi och näringsväsen 

Avd Q är uppdelad på: 

Qa Nationalekonomi och finansväsen 
Qb Företagsekonomi 
Qc Hem och hushåll 
Qd Lantbruk 
Qe Trädgårdsskötsel 
Qf Skogsbruk 
Qg Jakt och fiske 
Qi Handel 
Qj Post- och televäsen 
Qm Hotell, restauranger och turism338 
Qz Särskilda företag 

Q Ekonomi och näringsväsen 

Qa Nationalekonomi och finansväsen 
Hit allmänna arb om samhällsekonomi. 

Deskriptiva framställningar av särsk länders samhällsekonomi  →  Qad (med geografiskt 
tillägg). 

Strecktillägg: 

Används endast där så uttryckligen anges i schemat. 

Forskningsbiblioteken kan vid behov använda strecktillägg överallt där den 
geografiska utbredningen eller begränsningen bedöms vara väsentlig. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  →  resp 
underavd av Qa (tilläggsbeteckning :bf). 
Särsk institutioner med regionalt avgränsad verksamhet  →  resp underavd av Qa 
(med geografiskt strecktillägg där så rekommenderas samt tilläggsbeteckning :bf). 

:k historia 
Nationalekonomins historia betecknas Qa:k, t ex Qa:kc.5 
Nationalekonomi: historia: Sverige: 1905 -. 
Används även på andra avd, t ex Qaeb-c:k Bankväsen: Sverige: historia. 

:oe lagstiftning 
Ex: Qafba-c:oe Skatter: Sverige: lagstiftning. 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

För användande av z-tillägg se resp avd av Qa. 
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Parentestillägg: 

(s) används ej på Qa med underavd.339 

Qaa Ekonomisk teori 

Hit makroteori, mikroteori samt allmänna arb om makro- och mikroekonomi. 

Qaaa Doktrinhistoria 

Hit arb som behandlar flera nationalekonomiska teorier, historiskt eller kritiskt. 

Ekonomisk historia  →  Kv (se detaljerade anvisningar under denna signatur). 

Qaab Ekonomiska teorier och system 

Arb som behandlar flera nationalekonomiska teorier, historiskt eller kritiskt  →  Qaaa. 

Qaaba--Qaabc Ekonomiska teorier 

Ekonomisk teori i allmänhet  →  Qaa. 

Qaaba Teorier före 1850 

Qaabac Merkantilismen 

Hit t ex Child, Colbert, Bodin. 

Qaabad Fysiokraterna 

Hit t ex Quesnay, Mirabeau, Turgot. 

Qaabae Klassiska skolan 

Hit t ex Smith, Malthus, Ricardo, Bastiat, Say. 

Qaabb Teorier 1850 - 

Teorier som helt hänför sig till tiden efter Keynes  →  Qaabc. 

Qaabba Socialistiska teorier 

Hit även neomarxistiska teorier och anarkosyndikalistiska ekonomiska teorier. 

Hit även Marx’ ekonomiska teorier före Kapitalet. 

Qaabbb Keynes 

Hit även neokeynesianska teorier. 

Qaabc Teorier efter Keynes († 1946) 

Qaabm--Qaabo Ekonomiska system 

Till Qaabm--Qaabo förs allmänna och teoretiska arb. 

Allmänna arb om ekonomiska system  →  Qaab. 

Arb om den praktiska tillämpningen i särsk länder  →  Qada--Qadc. 

Qaabm Marknadsekonomi 

Vanligen synonymt med kapitalism. 
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Qaabn Blandekonomi 

Qaabo Planekonomi 

Qaac Ekonomisk teori: speciella frågor 

Qaaca Värdeteori, pristeori 

Qaacab Tillgång och efterfrågan 

Qaacac Pristeori 

Qaacb Fördelningslära, allmän jämviktslära 

Hit t ex general equilibrium theory. 

Hit även allmänna arb om input-outputanalys. 

Qaacc Produktion 

Hit allmänna arb om samhällsekonomisk cost-benefit analys. 

Cost-benefit analys inom särsk områden  →  resp avd. 

Qaaccd Arbete och löner 

Konkreta lönefrågor  →  Ohac. 

Konkreta lönefrågor inom företaget  →  Qbfe. 

Qaacce Kapital 

Hit kapitalränta, kapitalbildning, vinst. 

Hit även vinstandelssystem. 

Vinstandelssystem inom företaget  →  Qbfe. 

Qaace Konsumtion 

Qaacea Sparande 

Hushållssparande  →  Qci. 

Qaaceb Investeringar 

Privatekonomiska investeringar  →  Qci. 

Qaacf Välfärdsteori 

Välfärdspolitik  →  Oh. 

Qaacg Ekonomisk tillväxt och utveckling 

Hit t ex teorier om utvecklingsländer. 

Deskriptiva arb om u-ländernas ekonomi i allmänhet  →  Qadu. 

Deskriptiva arb om enskilda u-länders ekonomiska förhållanden  →  Qad (med geografiskt 
tillägg). 

Qaach Handelsteori 

Handel  →  Qadi (ekonomiska aspekter), Qi (konkreta arb). 

(Qaacö Övriga speciella frågor → Qaac) 
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Qab Ekonometri 

Ekonometri = matematiska och statistiska modeller och metoder för att belysa 
och verifiera ekonomisk teori. I de fall ekonometriska modeller används inom ett 
särsk område väljs detta i första hand, med dubbelklassificering på Qab. 

Qac Konjunkturteori och konjunkturlära 

Hit även konjunkturpolitik. 

Uppdelas geografiskt enl N. 

Konjunkturutveckling inom särsk näringsgrenar  →  resp avd, t ex konjunkturutvecklingen 
inom stålindustrin  →  Pdba.05. 

Qad Ekonomiska förhållanden 

Hit deskriptiva framställningar av världsdelars och länders ekonomi i allmänhet. 

Qad med underavd uppdelas i tillämpliga delar geografiskt enl N, t ex Qad-c 
Ekonomiska förhållanden: Sverige. 

Mindre områdens ekonomi och näringsväsen  →  N (tilläggstal .04). 

Ekonomiska framställningar med utpräglat geografisk inriktning avseende särsk länder och 
världsdelar  →  N (tilläggstal .04). 

Handel (ekonomiska aspekter)  →  Qadi. 

Ekonomisk historia  →  Kv (se detaljerade anvisningar under denna signatur). 

Qada Privat äganderätt 

Hit den praktiska tillämpningen av marknadsekonomi. 

Allmänna och teoretiska arb om marknadsekonomi  →  Qaabm. 

Qadb Monopol och konkurrens 

Hit även monopolövervakning och näringsfrihetskontroll. 

Konkurrensrätt  →  Oeaae. 

Qadba Monopol och oligopol 

Qadbb Karteller och truster 

Qadc Statlig reglering av näringslivet 

Hit den praktiska tillämpningen av planekonomi. 

Hit även de särsk politiska åskådningarnas praktiska tillämpning på det 
ekonomiska området. 

Hit även avreglering av näringslivet. 

Hit även EU-bidrag till näringslivet. 

Allmänna och teoretiska arb om planekonomi  →  Qaabo. 

Statlig politik inom särsk områden  →  resp avd, t ex skogspolitik  →  Qf. 

Qadcb Regional- och lokaliseringspolitik 

Särsk mindre områdens ekonomi och näringsväsen  →  N (tilläggstal .04). 

Qadcc Industripolitik 

Qadcca Statligt företagande 
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Särsk företag  →  Qz. 

Qadck Krigs- och krisekonomi 

Qadd Internationellt ekonomiskt samarbete 

Särsk organisationer betecknas Qadd:bf. 

Europeiska gemenskaperna efter Europeiska unionens ikraftträdande  →  Qadd-ae. 

Qadd-ae Europeiska unionen340341 

Hit arb om det ekonomiska samarbetet inom Europeiska unionen efter 
Lissabonfördragets ikraftträdande 1/12 2009. 

Hit även arb om Europeiska gemenskaperna efter Europeiska unionens 
ikraftträdande (1  nov 1993).342 

Europeiska gemenskaperna före unionens ikraftträdande  →  Qadd-a:bf. 

Europeiska unionen → Obk-ae. 

Europeiska unionen som geografisk enhet → Nae. 

EES-avtalet → Qadd-a. 

Maastricht-avtalet → Obk-ae. 

Lissabonfördraget →Oeale.343 

Qade Världsekonomi 

Hit t ex den ekonomiska världsordningen, nord-syd-dialogen. 

Hit även världshushållning från moralisk synpunkt. 

Qadg Tjänster 

Hit tjänstesektorn från samhällsekonomisk synpunkt. 

Qadh Industri 

Hit  industrin från samhällsekonomisk synpunkt. 

Hit även hantverk och bergsbruk. 

Industri i allmänhet  →  P.05. 

Industripolitik  →  Qadcc. 

Qadi Handel 

Hit världshandeln, utrikeshandeln från ekonomisk synpunkt. 

Konkreta arb  →  Qi. 

Handelsteori  →  Qaach. 

Qadj Inkomst- och förmögenhetsfördelning 

Inkomster ur teoretisk synvinkel  →  Qaaccd. 

Qadk Tekniköverföring 
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Tekniköverföring som utvecklingsbistånd kan dubbelklassificeras på Obq. 

Uppdelas geografiskt enl N, i första hand efter givande land, i andra hand efter 
mottagande land. 

Qadn Naturresurser 

Hit allmänna arb om världens eller enskilda länders naturresurser. 

Arb som behandlar särsk naturresurser förs till resp avd, t ex biologiska resurser  →  Ue, 
energiresurser  →  P.08. 

Qadu U-länderna 

Hit allmänna arb om utvecklingsländernas ekonomi. 

Ekonomiska teorier om tillväxt och utveckling  →  Qaacg. 

Särsk utvecklingsländers ekonomi  →  Qad (med geografiskt tillägg). 

Qae Penning- och bankväsen344 

Qae med underavd uppdelas i tillämpliga delar geografiskt enl N. 

Qaea Penningväsen 

Qaeab Penningvärde 

Hit inflation, deflation, devalvering. 

Qaeac Myntfot 

Qaeae Ränta och diskonto 

Qaeaf Växelkurser 

Qaeb Bank- och kreditväsen345 

Särsk banker klassificeras Qaeb-cz--Qaeb-sz, t ex Qaeb-cz Handelsbanken. 

Qaeba--Qaebg Särskilda typer av banker 

Allmänt om bankväsen  →  Qaeb. 

Särsk banker  →  Qaeb-cz--Qaeb-sz. 

Bankservice, utförd av särsk typer av banker förs till tillämplig avd av  Qaeba--Qaebg, t ex 
sparbankernas bankservice  →  Qaebc. 

Qaeba Nationalbanker 

Qaebb Affärsbanker 

Qaebc Sparbanker 

Qaebd Hypoteksinstitut 

Qaebe Jordbruks- och föreningskassor 
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346 

Qaebg Finans- och investeringsbolag 

Qaebk Kreditväsen 

Särsk bankers kreditfunktioner  →  Qaeba--Qaebg. 

Qaebkh Handelsväxlar och andra kreditinstrument 

Hit växlar, checkar, kreditkort. 

Växel- och checkrätt  →  Oeacc. 

Qaec Börsväsen 

Hit även råvarubörser. 

Särsk börser klassificeras Qaec-cz--Qaec-sz, t ex Qaec-cz Stockholms fondbörs. 

Qaeca Aktier och obligationer 

Qaed Internationella kapitalrörelser 

Hit bl a internationella banker. 

Särsk institutioner betecknas Qaed:bf. 

Qaeda Utlandsinvesteringar 

Arb som behandlar två länder placeras i första hand på det land där 
investeringarna görs, i andra hand på det investerande landet. Dubbelklassificering 
rekommenderas. 

Qaedb Multinationella företag 

Hit multinationella företag och deras aktiviteter ur samhällsekonomisk synvinkel. 

Multinationella företags företagsekonomi  →  Qbana. 

Särsk företag  →  Qz. 

Qaf Finansväsen med finansrätt 

Qaf med underavd uppdelas i tillämpliga delar geografiskt enl N. 

Rättsliga aspekter betecknas :oe, t ex svensk skatterätt Qafba-c:oe. 

Qafa Statshushållning 

Hit statens budget, nationalräkenskaper, nationalprodukt, statsskuld. 

Qafb Finansförvaltning 

Qafba Skatter 

Skattelagstiftning: Sverige  →  Qafba-c:oe etc. 

Qafbaa Direkta skatter 

Hit t ex inkomst- och kapitalskatter. 

Qafbab Indirekta skatter 
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Hit t ex mervärdeskatt och punktskatter. 

Qafbac Arbetsgivaravgifter 

Qafbag Taxering och uppbörd 

Hit även deklaration. 

Qafc Tullväsen 

Hit även arb ang exportlättnader, exportkrediter, exportgarantier, importlicenser, 
frihamnsväsen och lagerhus. 

Särsk tullunioner  →  Qadd:bf. 

Qb Företagsekonomi 

Strecktillägg: 

Används endast på huvudsignaturen Qb. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  →  resp 
underavd av Qb (tilläggsbeteckning :bf). 
Särsk företag  →  Qz. 

:d teori, filosofi 
Företagsteori betecknas Qb:d. 

:dd metodlära 
Används endast på huvudsignaturen Qb. 
Besluts- och planeringsmetoder  →  Qbabba; i tveksamma fall föredrages alltid 
Qb:dd. 

:k historia 
Företagsekonomins historia betecknas Qb:k, t ex Qb:kc.5 
Företagsekonomi: historia: Sverige: 1905 -. 
Används även på andra avd, t ex Qbc:k Redovisning: historia. 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

Används ej på avd Qb. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Qb med underavd.347 

Qb-a--Qb-s Företagsekonomi: särskilda länder 

Hit endast arb vilka ger översiktliga presentationer av företagsekonomi i särsk 
land. 

Qba Företagsorganisation, företagsformer, företagsledning 
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Qbaa Organisation och administration 

Hit även arb ang personaltidningar. 

Firmaorgan och personaltidningar som sådana  →  Qz. 

Qbaab Organisationslära 

Organisationssociologi, företagssociologi  →  Oaba. 

Qbaaf Administrativ rationalisering 

Kontorsrationalisering  →  Qbg. 

Qbaaj Projektadministration 

Hit även projekt som arbetsmetod. 

Qbab Ledning, arbetsledning 

Qbabb Beslutsfattande 

Politiskt beslutsfattande  →  Oc:do. 

Qbabba Besluts- och planeringsmetoder 

Hit t ex operationsanalys och nätverksplanering. 

Qbac Informations- och kommunikationsfrågor 

Hit industrispionage. 

Hit även arb som behandlar informationen inom ett företag. 

Qbaj Företagsetablering och -avveckling 

Hit t ex arb av typen ”Hur man startar eget”. 

Qbak Konsultverksamhet 

Användande av konsulter inom särsk verksamheter  →  resp avd. 

Qban Företagsformer 

Hit företagsfusioner, företagssamarbete. 

Qbana Multinationella företag 

Hit multinationella företag ur företagsekonomisk synvinkel. 

Multinationella företag ur samhällsekonomisk synvinkel  →  Qaedb. 

Qbanb Små- och medelstora företag 

Hit även enmansföretag. 

Qbb Standardisering 

Hit arb ang standardisering i allmänhet eller på större områden, t ex SIS, DIN, 
ISO. 

Arb ang standardisering inom specialområden  →  resp specialavd, t ex blankettstandardisering  
→  Qbgd, standardisering av elektriska strömbrytare  →  Pcb. 

Qbc Redovisning 

Hit all redovisning, även om det avser en speciell näringsgren. 
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Hit ekonomistyrning. 

Qbca Handelsräkning 

Qbcb Bokföring 

Bokföringsmaskiner  →  Qbga. 

Qbcbk Kontoplaner 

Qbcc Kostnads- och intäktsfrågor 

Qbccb Budgetering 

Qbccc Investering och investeringskalkyl 

Qbccd Kostnader 

Hit t ex direkta och indirekta kostnader, löne-, material- och maskinkostnader. 

Qbcd Finansiering 

Qbce Balans, värdering, årsredovisning 

Qbcea Balans och värdering 

Qbceb Årsredovisning 

Qbcec Koncernredovisning 

Qbced Intern redovisning 

Qbcee Extern redovisning 

Qbcef Inflationsredovisning 

Qbceg Social redovisning 

Qbcem Miljöredovisning 

Qbcf Revision 

Qbcfa Intern revision och kontroll 

Qbcfb Extern revision 

Qbd Anläggningar och inventarier 

Qbda Lokalisering 

Qbdb Lokaler och inventarier 

Hit fastighetsförvaltning inom företag och andra organisationer. 

Förvaltning av bostadsfastigheter  →  Ohc. 

Fabriks- och kontorsbyggnader från byggnadsteknisk synpunkt  →  Ppbdb, Ppbdd; i 
tveksamma fall föredrages Qbdb. 
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Kontorsinventarier  →  Qbga. 

Qbf Personaladministration 

Hit endast personaladministration inom företaget eller organisationen. 

Qbfa Personalsocial verksamhet 

Hit arbetarskydd, arbetsmiljöfrågor, rådgivning (kuratorer), säkerhetstjänst, 
trivselfrågor, fritid, hobbyverksamhet, arbetstid. 

Arbetarskydd och arbetsmiljöfrågor i allmänhet  →  Ohae. 

Yrkesmedicin  →  Vnbf. 

Arbetstid i allmänhet  →  Ohad. 

Ergonomi  →  Vnbfa. 

Företagshälsovård  →  Vnbfb. 

Qbfb Rekrytering, anställning, personalutveckling 

Hit personalförändringar, t ex omplacering, befordran, personalavveckling. 

Arbetsförmedling  →  Ohak. 

Qbfbc Personalutveckling 

Hit t ex personalutbildning, introduktion, arbetsrotation, arbetsutvidgning. 

Hit även utbildning av arbetsledare. 

Yrkesutbildning i skolor  →  E. 

Qbfd Samarbetsfrågor 

Hit personalinflytande, företagsdemokrati, självstyrande grupper, 
styrelserepresentation, förslagsverksamhet, ansvarsfrågor, företagsnämndens 
arbete inom företaget. 

Medbestämmande i allmänhet  →  Ohal. 

Qbfe Löner och anställningsvillkor 

Hit arbetsvärdering, ackordsfrågor, vinstandel och sådana lönefrågor som bestäms 
inom företaget, sådana pensioner och försäkringar som ordnas inom företaget, 
lärlingar. 

Arbetstid i allmänhet → Ohad.348 

Försäkringar  →  Ok. 

Lönefrågor i allmänhet  →  Ohac. 

Vinstandelssystem i allmänhet  →  Qaacce. 

Qbg Kontorsteknik 

Qbga Kontorsinventarier och -maskiner 

Hit även räkne-, bokförings-, skriv-, ordbehandlings-, duplicerings- och 
kopieringsmaskiner. 

Hit även användning av räkne- och bokföringsmaskiner. 

Användning av skriv-, ordbehandlings-, duplicerings- och kopieringsmaskiner  →  Qbgf. 
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Qbgb Affärskorrespondens 

Byggs ut enl avd F, t ex Qbgbc Svensk affärskorrespondens,  Qbgbe Engelsk 
affärskorrespondens. 

Qbgc Registreringsteknik 

Qbgd Blanketteknik 

Qbge Stenografi 

Byggs ut enl avd F, t ex Qbgee Engelsk stenografi, Qbgef Tysk stenografi. 

Stenografins historia  →  Afa. 

Qbgf Ordbehandling, maskinskrivning och kopiering 

Hit särsk ordbehandlingsprogram, med dubbelklassificering på Pubdz. 

Skriv-, ordbehandlings-, duplicerings- och kopieringsmaskiner  →  Qbga. 

Qbi Driftsorganisation 

Hit all driftsorganisation även om den avser en speciell gren, t ex arbetsstudier 
inom jordbruket. 

Qbia Driftsplanering och -kontroll, arbetsanalys 

Operationsanalys, nätverksplanering  →  Qbabba. 

Qbiaa Arbetsformer 

Hit manuellt arbete, mekanisering, automatisering, datorisering. 

Projekt som arbetsmetod  →  Qbaaj. 

Qbiab Produktionskontroll 

Hit kvalitetskontroll. 

Qbic Arbetsstudier 

Hit tids- och frekvensstudier. 

Qbid Rationalisering 

Administrativ rationalisering  →  Qbaaf. 

Kontorsrationalisering  →  Qbg. 

Qbif Forsknings- och utvecklingsverksamhet 

Forsknings- och utvecklingsverksamhet inom särsk områden  →  resp avd. 

Qbifd Produktutveckling 

Marknadsforskning ang nya produkter  →  Qblbm. 

Qbk Materialadministration 

Hit all lager- och transportorganisation även om den avser en speciell gren. 

Qbka Lagerorganisation 

Lokaler  →  Qbdb, från byggnadsteknisk synpunkt  →  Ppbdb. 
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Qbkb Förpackning 

Hit även produktmärkning. 

Tillverkning av förpackningar  →  Phh, Pic. 

Förpackning från marknadsföringssynpunkt  →  Qblbm. 

Qbkc Transportorganisation 

Hit såväl interna som externa transporter. 

Transportväsen i allmänhet  →  Prt. 

Qbkd Inköpsorganisation 

Qbl Försäljningsorganisation. Marknadsföring 

Affärsbyggnader från byggnadsteknisk synpunkt  →  Ppbdd. 

Handel  →  Qi. 

Qbla Försäljningsorganisation 

Hit t ex försäljningsplanering, kundkontakter, prissättning. 

Qblb Marknadsföring 

Qblbc Industriell marknadsföring 

Qblbd Internationell marknadsföring 

Qblbe Marknadsföring av tjänster 

Qblbm Marknadsforskning och -analys 

Qblbmd Konsumentforskning 

Hit konsumentpsykologi, preferenser, attityder, reaktioner. 

Hit även särsk grupper av konsumenter, t ex kvinnor, barn. 

Qbln Distributionskanaler 

Försäljningsteknik  →  Qia. 

Qblna Partihandel 

Qblnb Detaljhandel 

Hit bl a varuhus, stormarknader, kioskhandel, butikskedjor, postorder. 

Hit även franchising. 

Franchising = form av hyra eller arrende på licensbasis som innebär att en 
leverantör ger ett annat företag rätt att mot viss ersättning utnyttja leverantörens 
namn, sortiment och service. 

Konkreta arb om t ex butiksutrustning o dyl  →  Qi. 

Qblnc Personlig försäljning 

Qblo Betalningsvillkor 

Hit t ex kontantförsäljning, kreditförsäljning, kassarabatt. 
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Qbm Reklam och PR (public relations) 

Hit reklamtexter och slogans.349 

Hit även annonsering. 

Konstnärliga affischer  →  Ifq. 

Reklamkonst  →  Ihq. 

Qbmc Reklam i tryckta medier 

Qbme Reklam i radio, TV, film 

Hit videoreklam. 

Qbmg Direktreklam 

Qbmm Reklamens utformning 

Hit t ex skylttextning, lay-out. 

Reklamtexter och slogans → Qbm.350 

Qbmo Reklamkontroll 

Hit reklamens effekt. 

Qbmp PR (public relations) 

Qc Hem och hushåll 
Hit allmänna konsumentfrågor och konsumentpolitik. 

Konsumentpsykologi, attityder och även särsk grupper av konsumenter  →  Qblbmd. 

Strecktillägg: 

Används endast där så uttryckligen anges i schemat. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  →  resp avd 
av Qc (tilläggsbeteckning :bf). När så rekommenderas, tilläggs geografiskt 
strecktillägg före :bf för institutioner med regionalt avgränsad verksamhet. 

Tidstillägg: 

Används ej på avd Qc. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Qc med underavd.351 

Qc-a--Qc-s Hem och hushåll: särskilda länder 

Qca Mat och dryck 

Hit även kulturhistoriska arb.  

                                                 
349 SBKKSB 2007-02-01 
350 SBKKSB 2007-02-01 
351 SBKKSB 2012-02-23 
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Uppdelas av forsknings- och specialbibliotek geografiskt och kronologiskt 
(tilläggsbeteckning :k). 

Industriell beredning av födoämnen och drycker  →  Pmb, vilket i tveksamma fall föredrages. 

Arb som samtidigt med att de behandlar växters insamling eller odling även ger anvisningar för 
deras användning i hushållet, i regel lämpligast  →  Uf, t ex svampböcker, innehållande även 
recept för tillagningen  →  Ufhe. 

Arb där den etnografiska aspekten får anses överväga  →  Mxk. 

Kulturhistoriska arb om drycker, t ex vinböcker  →  Qcaf. 

Qcaa Matlagning 

Qcaaa Förrätter 

Qcaab Smörgåsar 

Qcaac Soppor 

Qcaad Grönsaker och sallader 

Hit även rotfrukter. 

Se även Qcabc. 

Qcaae Pasta-, ost- och risrätter 

Hit pizzarätter. 

Qcaaf Såser och salladdressingar 

Qcaak Kötträtter 

Hit även fågelrätter. 

Qcaal Fiskrätter 

Hit även skaldjur, t ex krabba, räkor, samt övriga havsdjur, t ex bläckfisk. 

Qcaam Efterrätter 

Hit även konfekt. 

Qcaat Matlagning: särskilda tillagningsförfaranden 

Hit t ex stekning, kokning, fritering, grillning, gratinering. 

Hit allmänt om wokning. Tillagning av nationalrätter i wok klassificeras Qcabd 
med geografisk uppdelning och dubbelklassificering på Qcaat. 

Vid tveksamhet mellan Qcaaa--Qcaam och Qcaat föredrages Qcaat. 

Qcab Matlagning för speciella grupper och ändamål 

Qcaba Barnmat 

Qcabb Dietmat 

Hit receptböcker för bantare. Vid behov dubbelklassificering på Vmbb. 

Dietik (behandling av sjukdom med särsk kost)  →  Vmb. 

Bantning →  Vmbb; vid behov dubbelklassificering här. 
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Qcabc Vegetarisk mat 

Grönsaker annars  →  Qcaad. 

Qcabd Matlagning: särskilda länder 

Hit såväl nationalrätter, landskapsrätter som arb om t ex fransk mat, judisk mat. 

Nationalrätter o dyl som anpassats till annat land förs till resp avd av Qcaa, t ex 
”Sushi på svenska” → Qcaa.352 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Qcabd-db Matlagning: Norge. 

Qcad Hemkonservering och djupfrysning 

Qcada Hemkonservering 

Hit syltning. 

Industriell konservering  →  Pmbb. 

Qcadb Djupfrysning 

Qcae Bakning 

Industriell bakning  →  Pmbbc. 

Qcaf Drycker 

Hit t ex öl, vin, kaffe, te, drinkar. 

Hit även kulturhistoriska arb om drycker. 

Uppdelas av forsknings- och specialbibliotek geografiskt och kronologiskt 
(tilläggsbeteckning :k). 

Industriell beredning av drycker  →  Pmbaa. 

Qcai Dukning, servering 

Qcam Matberedningsmaskiner, husgeråd 

Qcb Hemmets vård 

Qcba Heminredning 

Rent konsthistoriska arb  →  Ihh. 

Qcbb Tvätt 

Hit strykning och mangling. 

Hit även industriell tvätt. 

Qcbc Bostadsvård. Rengöring 

Hit t ex diskning, dammsugning, fönsterputsning. 

Hit även industriell städning. 

Qcbu Utrotning av skadedjur 

Växternas skadedjur  →  Qdea. 

                                                 
352 SBKKSB 2007-04-25 
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Qcc Kläder och sömnad 

Hit även modetidningar. 

Rent konsthistoriska arb  →  Ihc, Ihk. 

Beklädnadsindustri  →  Pjc. 

Sömnad som hantverk (skrädderi)  →  Pjc. 

Qcca Handarbete 

Qccaa Stickning 

Qccab Virkning 

Qccac Knyppling 

Qccad Broderi 

Qccada Landskapssöm och sömmar från olika länder 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Qccada-ccb Hälsingland. 

Qccadb Märkning 

Qccadc Hopdragssöm 

Qccadd Korsstygn, tvistsöm 

Qccade Vitbroderi 

Qccb Vävning 

Qccba Linnevävning 

Hit t ex vävning av handdukar, dukar, lakan. 

Vävning i linnematerial  →  resp avd av Qccb. 

Qccbb Mattvävning 

Qccbc Bandvävning 

Qccbd Bildvävning 

Qccc Sömnad 

Qccca Klädsömnad 

Qcccaa Barnkläder 

Qcccab Manskläder 

Qcccac Kvinnokläder 

Qcccd Lappning och lagning 

Qcd Personlig hygien 
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Hit t ex skönhetsvård, fotvård. 

Barnavård  →  Vh med underavd. 

Egenvård  →  Vphc. 

Qcg Umgängeskonst, etikettfrågor och andra personliga förhållanden 

Hit praktiska råd för utlandsvistelse. 

Hit även borgerlig begravning. 

Qci Privatekonomi 

Hit sparsamhet ur privatekonomisk synpunkt, hushållssparande, 
privatekonomiska investeringar. 

Förvaltning av bostadshus  →  Ohc. 

Qd Lantbruk 
Hit jordbrukspolitik och agrarfrågor. 

Hit även sådana allmänna framställningar ang lantbruket som också behandlar 
trädgårdsskötsel, skogsbruk osv. 

Strecktillägg: 

Används endast på huvudsignaturen Qd.  

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  →  resp avd 
av Qd (tilläggsbeteckning :bf). När så rekommenderas, tilläggs geografiskt 
strecktillägg före :bf för institutioner med regionalt avgränsad verksamhet. 

:k historia 
Lantbrukets historia betecknas Qd:k, t ex Qd-c:k.4 Lantbruk: Sverige: 
historia: nya tiden. 
Lantbruksforskningens historia betecknas Qd:k, t ex Qd:kc.5 
Lantbruksforskningens historia: Sverige: 1905 -. 

:oe lagstiftning 
Ex: Qd-c:oe Lantbruk: Sverige: lagstiftning. 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

z-tillägg för särsk orter används, alltid efter geografiskt strecktillägg, för att 
uttrycka lokala förhållanden, t ex Qd-jz Provence. 

I övrigt används z-tillägg endast där så uttryckligen anges i schemat. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Qd med underavd.353 

Qd-a--Qd-r Lantbruk: särskilda länder 

                                                 
353 SBKKSB 2012-02-23 



Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
 

e-SAB 2015:1  369 

Qda Lantbruksekonomi 

Lantbrukets redovisning  →  Qbc. 

Qdb Lantbrukets byggnader, redskap och maskiner 

Qdba Lantbruksbyggnader 

Lantbruksbyggnader från byggnadsteknisk synpunkt  →  Ppbdö; i tveksamma fall föredrages 
Qdba. 

Qdbb Lantbruksredskap och -maskiner 

Qdc Jordbrukslära 

Qdca Marklära 

Hit markkemi, markfysik, markbiologi. 

Qdcb Jordens bearbetning 

Hit nyodling, plöjning, dikning, bevattning och jordförstöring. 

Qdcc Gödselmedel och gödsling 

Konstgödselframställning  →  Pmö. 

Qdd Växtodlingslära 

Hit arb med praktiskt syfte. 

Arb av huvudsakligen naturvetenskapligt intresse  →  Uf. 

Qdda Skörd, lagring, fröodling, frökontroll, växtförädling 

Qddb Alternativa odlingsformer 

Hit biodynamisk odling. 

Hit ekologisk odling. 

Alternativ trädgårdsodling  →  Qe med underavd, med dubbelklassificering här. 

Qddd Åkerbruksväxterna 

Qddda Sädesslagen 

Qdddb Trindsäd 

Hit ärtor, bönor, linser. 

Qdddc Rotfrukter och potatis 

Qdddd Vallväxter och andra grönfoderväxter 

Qddde Olje- och spånadsväxter 

Qdddf Njutningsmedel och medicinalväxter 

Hit t ex kaffe, kakao, te, tobak. 

Kryddgårdar och kryddor  →  Qedk. 

Medicinalväxters användning  →  Vdf. 
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Qde Växternas sjukdomar och skadedjur, växtskydd 

Hit även hagelskador, frostskador. 

Sjukdomar, skadedjur och växtskydd hos trädgårdsväxter och skogsträd  →  Qe resp Qfd. 

Arb av huvudsakligen naturvetenskapligt intresse  →  Uf. 

Qdea Växternas sjukdomar och skadedjur 

Skadedjur i hemmet  →  Qcbu. 

Qdeh Växtskydd 

Hit bekämpning av växtsjukdomar och växtskador, besprutning samt 
bekämpningsmedel som biocider och pesticider. 

Hit även biologisk bekämpning. 

Qdf Husdjurslära 

Hit husdjurens anatomi och morfologi. 

Arb av huvudsakligen naturvetenskapligt intresse  →  Ug. 

Djurskydd  →  Uhg. 

Qdfa Betes- och utfodringsfrågor 

Qdfb Veterinärmedicin 

Hit allmänna arb. 

Arb om sjukdomar hos särsk djur  →  resp avd, t ex hästens sjukdomar  →  Qdfd. 

Kommentar 
Djurläkemedel förs hit. 
(KKS-meddelanden 1987:4) 

Qdfd Hästar 

Qdfe Nötkreatur 

Qdff Renar 

Hit även renskötsel. 

Qdfg Får och getter 

Qdfh Svin 

Qdfi Fjäderfä 

Äggproduktion  →  Qdh. 

Ägg och äggprodukter i livsmedelsindustrin  →  Pmbbe. 

Qdfj Hundar och katter 

Qdfja Hundar 

Särsk hundraser betecknas Qdfjaz, t ex Qdfjaz Schäfer. 
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Qdfjb Katter 

Särsk kattraser betecknas Qdfjbz, t ex Qdfjbz Siames. 

Qdfk Bin 

Qdfl Pälsdjur 

Hit kaniner som pälsdjur. 

Hit mink- och rävfarmar. 

Qdfm Akvarier, terrarier, burfåglar 

Hit även arb gemensamma för Qdfm--Qdfn. 

Qdfma Akvarier 

Qdfmb Terrarier 

Hit ormar, sköldpaddor. 

Qdfmc Burfåglar 

Qdfn Övriga sällskapsdjur 

Hit kaniner, marsvin och hamstrar. 

Kaniner som pälsdjur → Qdfl.  

Qdfö Övriga husdjur 

Hit t ex brevduvor, jakar, kameler som husdjur. 

Qdg Mjölkproduktion 

Mejeriprodukter  →  Pmbbe. 

Qdh Äggproduktion 

Ägg och äggprodukter i livsmedelsindustrin  →  Pmbbe. 

Qdi Köttproduktion 

Slakteri  →  Pmbbg. 

Qe Trädgårdsskötsel 
Hit även kommersiell odling av trädgårdsväxter vid handelsträdgårdar samt odling 
i växthus. 

Hit alternativ trädgårdsodling, med dubbelklassificering på Qddb. 

Hit även trädgårdsplanering och trädgårdsdesign för hemträdgården.354 

Arb av huvudsakligen naturvetenskapligt intresse  →  Uf. 

Trädgårdskonst (landskapsarkitektur)  →  Icu.355 

Strecktillägg: 

Används endast på huvudsignaturen Qe. 

                                                 
354  SBKKSB 2010-06-02 
355  SBKKSB 2010-06-02 
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Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  →  resp avd 
av Qe (tilläggsbeteckning :bf). När så rekommenderas, tilläggs geografiskt 
strecktillägg före :bf för institutioner med regionalt avgränsad verksamhet. 

:k historia 
Trädgårdsskötselns historia betecknas Qe:k, t ex Qe-c:k.5 
Trädgårdsskötsel: Sverige: historia: 1905 -. 
Trädgårdsforskningens historia betecknas Qe:k, t ex Qe:kc 
Trädgårdsforskningens historia: Sverige. 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

Används med särsk betydelse på Qefz och Qefkz. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Qe med underavd.356 

Qe-a--Qe-r Trädgårdsskötsel: särskilda länder 

Qec Trädgårdsarbete 

Qeca Trädgårdens marklära 

Qecb Jordens bearbetning 

Qecc Trädgårdsgödsling 

Qed Köksväxtodling 

Hit odling av rotfrukter och bladgrönsaker. 

Qedk Kryddväxter 

Hit kryddgårdar. 

Qee Frukt- och bärodling 

Qef Prydnadsväxtodling 

Hit även odling av prydnadsträd och prydnadsbuskar samt parkvård. 

Särsk prydnadsväxter betecknas Qefz, t ex Qefz Ros. Namn på särsk 
prydnadsväxter anges i singularis. 

Trädgårdsarkitektur  →  Icu. 

Qefk Inomhusväxter 

Särsk inomhusväxter betecknas Qefkz, t ex Qefkz Kaktus. Namn på särsk 
inomhusväxter anges i singularis. 

                                                 
356 SBKKSB 2012-02-23 
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Arb om särsk prydnadsväxter som odlas både inomhus och utomhus  →  Qefz, vilket 
föredrages i tveksamma fall. 

Qf Skogsbruk 
Hit skogspolitik. 

Arb av huvudsakligen naturvetenskapligt intresse  →  Uf. I tveksamma fall föredrages Qf. 

Strecktillägg: 

Används endast på huvudsignaturen Qf. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  →  resp avd 
av Qf (tilläggsbeteckning :bf). När så rekommenderas, tilläggs geografiskt 
strecktillägg före :bf för institutioner med regionalt avgränsad verksamhet. 

:k historia 
Skogsbrukets historia betecknas Qf:k, t ex Qf-c:k.55 Skogsbruk: Sverige: 
historia: 1945 -. 
Skogsforskningens historia betecknas Qf:k, t ex Qf:kc.5 
Skogsforskningens historia: Sverige: 1905 -. 

:oe lagstiftning 
Ex: Qf-c:oe Skogsbruk: Sverige: lagstiftning. 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

z-tillägg för särsk orter används, alltid efter geografiskt strecktillägg, för att 
uttrycka lokala förhållanden, t ex Qf-cz Tiveden. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Qf med underavd.357 

Qf-a--Qf-r Skogsbruk: särskilda länder 

Qfb Skogsekonomi 

Skogsbrukets redovisning  →  Qbc. 

Qfd Skogsbotanik 

Hit arb om skogsträden och skogens växtsamhällen samt relationerna mellan 
träden och övriga organismer. 

Hit även arb ang skogsträdens sjukdomar. 

Arb av huvudsakligen naturvetenskapligt intresse  →  Uf. 

Qfe Skogsvård 

Hit beståndsgrundläggning, föryngring, röjning, gallring, gödsling, dikning. 

Qfh Avverkning och transport 
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Hit manuell och maskinell avverkning och därmed sammanhängande arbeten. 

Hit arb om skogsmaskiner, motorsågar o dyl. 

Hit även skogskörning och transport av virke från skogen. 

Qfj Skogsuppskattning och virkesmätning 

Hit mätning av stamdimensioner och volym av enskilda träd, bestånd, hela skogar 
och av fällt virke. 

Hit även åldersbestämning samt skogsbeståndens utveckling och struktur. 

Qfk Flottning och sortering 

Flottning i särsk vattendrag dubbelklassificeras på resp underavd av N. 

Qg Jakt och fiske 
Hit även handböcker för amatörjägare och -fiskare. 

Strecktillägg: 

Används endast på avd Qg, Qga, Qgb. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  →  resp avd 
av Qg (tilläggsbeteckning :bf). När så rekommenderas, tilläggs geografiskt 
strecktillägg före :bf för institutioner med regionalt avgränsad verksamhet. 

:k historia 
Jaktens historia betecknas Qga:k, t ex Qga-c:k.4 Jakt: Sverige: historia: 
nya tiden. 
Fiskets historia betecknas Qgb:k med samma uppdelning. 

:oe lagstiftning 
Ex: Qga-c:oe Jakt: Sverige: lagstiftning. 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

z-tillägg för särsk orter används, alltid efter geografiskt strecktillägg, för att 
uttrycka lokala förhållanden, t ex Qgb-cz Klarälven. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Qg med underavd.358 

Qga Jakt 

Jakt på havsdäggdjur (t ex säljakt)  →  Qgbo. 

Qgac Jaktmetoder och -redskap 

Qgad Viltvård 

Qgah Jaktskildringar 
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Hit skildringar, vilka huvudsakligen har intresse från sportsynpunkt. 

Jaktskildringar av huvudsakligen zoologiskt intresse  →  Ug. 

Ren skönlitteratur med jaktmotiv  →  H. 

I tveksamma fall föredrages Qgah. 

Qgb Fiske 

Qgba Sportfiske 

Qgbaa Sportfiske: metoder och redskap 

Hit t ex flugfiske, pimpelfiske, spinnfiske. 

Qgbb Fiskodling 

Qgbc Fiskemetoder och -redskap 

Hit metoder och redskap för yrkesfiske. 

Hit även metoder och redskap gemensamma för sport- och yrkesfiske. Vid 
tveksamhet föredrages alltid Qgbc. 

Sportfiske  →  Qgbaa. 

Qgbd Fiskevård 

Qgbh Fiskeskildringar 

Hit skildringar, vilka huvudsakligen har intresse från sportsynpunkt. 

Fiskeskildringar av huvudsakligen zoologiskt intresse  →  Ug. 

Ren skönlitteratur med fiskemotiv  →  H. 

I tveksamma fall föredrages Qgbh. 

Qgbo Fångst av havsdäggdjur 

Hit fångst av sälar, valar, delfiner. 

Qgbp Fångst och odling av skaldjur, kräftdjur m m 

Hit även utvinning av övriga havsprodukter, t ex pärlfiske. 

Qi Handel 
Hit praktiska arb. 

Handelsteori  →  Qaach. 

Handelsrätt  →  Oead. 

Försäljning och marknadsföring  →  Qbl. 

Strecktillägg: 

Används endast där så uttryckligen anges i schemat. 

Kommentar 
I fall av typen "handel med Indonesien" bör den geografiska 
tilläggsbeteckningen användas för det land, som arb är inriktat på att 
beskriva. 
(KKS-meddelanden 1986:1) 
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Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  →  resp avd 
av Qi (tilläggsbeteckning :bf). När så rekommenderas, tilläggs geografiskt 
strecktillägg före :bf för institutioner med regionalt avgränsad verksamhet. 

:k historia 
Handelns historia betecknas Qi:k, t ex Qi-c:k.4 Handel: Sverige: historia: 
nya tiden. 
Forsknings- och specialbibliotek, som så önskar, för handelns historia till 
Kv. 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

z-tillägg för särsk orter används, alltid efter geografiskt strecktillägg, för att 
uttrycka lokala förhållanden, t ex Qi-cz Malmö. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Qi med underavd.359 

Qi-a--Qi-s Handel: särskilda länder 

Hit allmänna arb. 

Hit även marknadsguider, ev med dubbelklassificering på tillämplig avd av Qim. 

Särsk affärsföretag  →  Qz. 

Qia Handelsteknik 

Hit t ex försäljningsteknik. 

Hit även arb som utom ren handelsteknik också behandlar varukännedom och 
affärskorrespondens. 

Affärskorrespondens enbart  →  Qbgb. 

Qik Varukännedom 

Hit endast allmänna arb. 

Arb angående särsk varor  →  resp avd. 

Materiallära  →  P (tilläggstal .01). 

Qil Handelskalendrar och -lexikon 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Qil-c(p) Sveriges handelskalender. 

Qim Handel med speciella varor 

Hit endast allmänna arb. 

Uppdelas enl systemet, t ex Qimqd Handel med jordbruksprodukter. 

Qis Marknader och varumässor 

Uppdelas geografiskt enl N. 
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Qiv Handelskammare, handelsrepresentation 

Uppdelas geografiskt enl N. 

Qj Post- och televäsen 

Strecktillägg: 

Kan användas på alla avd under Qj. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  →  resp 
underavd av Qj (tilläggsbeteckning :bf). 
Särsk institutioner med regionalt avgränsad verksamhet  →  resp underavd av Qj 
(med geografiskt strecktillägg och :bf), t ex Qjf-c:bf Postverket. 

:k historia 
Ex: Qjf-c:k Postväsen: Sverige: historia. 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

Används på avd Qj efter strecktillägg för att beteckna särsk ort. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Qj med underavd.360 

Qjf Postväsen 

Qjfb Frimärken 

Qjg Televäsen 

Radio och television som masskommunikationsmedel  →  Bu. 

Teleteknik  →  Pcj. 

Radio- och TV-licenser  →  Bu. 

Satellitkommunikationsteknik  →  Pcj. 

Privatradio  →  Pcjc. 

Qm Hotell, restauranger och turism361 
Hit arb om t ex  resebranschen, hotellväsen, campingplatser, vandrarhem.362 

Arb som behandlar turismens betydelse och inverkan på ett samhälles ekonomiska 
och sociala struktur dubbelklassificeras alltid på lämplig avd av t ex N, O, Q. 

Uppdelas geografiskt enl N. 

Särsk turistföreningar betecknas Qm-c--Qm-s (tilläggsbeteckning :bf). 
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361 SBKKSB 2009-02-23 
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Särsk hotell m m klassificeras Qm-cz--Qm-sz med ortsalfabetisk uppdelning, t ex 
Qm-cz Stockholm: Grand hôtel.363 

Reseskildringar →  N (tilläggstal .07).364 

Resehandböcker  →  N (tilläggstal .08). 

Kommentar 

Hit även arb som behandlar både hotell och restauranger. 

En hotellrestaurang klassificeras på hotellet även för arb om 
restaurangverksamheten, t ex Qm-cz Lund: Grand hotel. 
Hit även andra verksamheter med såväl inkvartering som möjlighet till 
näringsintag, t ex bed & breakfast, fjällstationer, gästgiverier, 
pensionat, värdshus etc. 
(SBKKSB 2009-02-23) 

 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Qm med underavd.365 

Qmb Restauranger366 

Hit alla typer av näringsställen. 
Hit även catering. 

Uppdelas geografiskt enl N. 

Särsk restauranger  m m klassificeras Qmb-cz--Qmb-sz med ortsalfabetisk 
uppdelning, t ex Qmb-cz Stockholm: Blå porten. 
Arb om både hotell och restauranger → Qm. 

Kommentar 
Hit även barer, kafeér, konditorier, korvkiosker, krogar, pubar, 
salladsbarer, ölhallar. 
Nöjesetablissemang med restaurangverksamhet klassificeras Iköa med 
dubbelklassificering på Qmb, t ex Berns salonger Iköa-cz Stockholm: 
Berns salonger, Qmb-cz Stockholm: Berns salonger. 
(SBKKSB 2009-02-23) 

Qz Särskilda företag 
Hit t ex företagsmonografier, firma- och personaltidningar, års- och 
revisionsberättelser, bolagsordningar, priskuranter. 

Avd Qz ordnas alfabetiskt efter företagens namn. 

Svenska och utländska företag inordnas i samma svit. 

Arb av rent tekniskt intresse  →  P. 

Särsk företag inom bokförlag och bokhandel, musikförlag och musikhandel alltid  →  Ad-cza--
Ad-sza. 
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364 SBKKSB 2009-02-23 
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Särsk boktryckerier → Aec-cz--Aec-sz.  

Särsk konsthandelsföretag alltid  → Iiu-cza--Iiu-sza. 

Särsk försäkringsbolag → Okz.  

Särsk banker → Qaeb-cz--Qaeb-sz.  

Särsk börser → Qaec-cz--Qaec-sz.  

Särsk hotell → Qm-cz--Qm-sz.  

Särsk restauranger → Qmb-cz--Qmb-sz.367 

Särsk apotek → Vdp-cz--Vdp-sz.  

Parentestillägg: 

(s) används ej på Qz.368 

 

 

                                                 
367 SBKKSB 2009-02-23 
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R Idrott, lek och spel 

Avd R är uppdelad på: 

Ra--Rb Gymnastik, idrott och sport 
Rc Danslekar och dans 
Rd Spel och tidsfördriv 
Re Lotteri, vadhållning, tips 
Rh Scoutrörelsen 

Strecktillägg: 

Används endast där så uttryckligen anges i schemat. 

Forskningsbiblioteken kan vid behov använda strecktillägg överallt där den 
geografiska utbredningen eller begränsningen bedöms vara väsentlig. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Institutioner med aktivt utövande idrotts- eller liknande verksamhet, som faller inom 
avd Ra eller Rb, t ex gymnastikföreningar, fotbollsklubbar, motorsportklubbar  →  
Ra-cz--Ra-sz, Rb-cz--Rb-sz. 
Institutioner av förbundskaraktär  →  resp avd (tilläggsbeteckning :bf), t ex 
Rbbaa:bf Svenska fotbollförbundet. 
Särsk tävlingar → resp avd (tilläggsbeteckning :bf), t ex Rbgaa:bf Vasaloppet 
(folkbibl), Rbgaa-c:bf Vasaloppet (forskbibl).369 

:do psykologi 
Idrottspsykologi betecknas Rb:do. 

:k historia 
I betydelsen forskningshistoria, vetenskapshistoria kan en uppdelning 
göras geografiskt och kronologiskt, t ex Rb:kc.5 Idrottsforskningens 
historia: Sverige: 1905 -. 
Särsk verksamheters historia kan betecknas :k, t ex Ra-c:k Gymnastik: 
Sverige: historia, Rbbaa:k Fotboll: historia. 

:oa sociologi 
Idrottssociologi betecknas Rb:oa. 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

Används vid Rbz för att beteckna särsk idrottsutövare samt efter strecktillägg för 
att beteckna särsk ort. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på R med underavd.370 
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R Idrott, lek och spel 

Ra Gymnastik 
Arb som behandlar både gymnastik och idrott  →  Rb. 

Särsk gymnaster  →  Rbz. 

Sjukgymnastik  →  Vma. 

Ra-c--Ra-s Gymnastik: särskilda länder 

Ra-cz--Ra-sz Gymnastik: särskilda orter 

Hit även särsk institutioner med aktivt utövande gymnastikverksamhet. 
Institutionsnamn föregås av ort, t ex Ra-cz Stockholm: Sofiaflickorna. 

Institutioner av förbundskaraktär  →  resp avd av Ra (tilläggsbeteckning :bf), t ex Ra-c:bf 
Svenska gymnastikförbundet. 

Rag Motion 

Hit motionsgymnastik samt allmänna arb om kroppsrörelse med syfte att hålla 
kroppen i trim. 

Arb med tyngdpunkt på särsk idrottsgren  →  resp avd, t ex joggning  →  Rbaac. 

Rah Bodybuilding 

Hit även allmänt om styrketräning. 

Styrketräning med inriktning på särsk idrottsgren  →  resp avd, t ex tyngdlyftning  →  Rbl. 

Rai Yoga 

Arb i vilka filosofiska aspekter överväger  →  Dadde, Dbdde. 

Raj Akrobatik 

Akrobatik inom cirkus  →  Iköe. 

Rb Idrott och sport 
Hit arb som behandlar såväl gymnastik som idrott och sport. 

Hit även dragkamp. 

Modern femkamp  →  Rbad. 

Rb-c--Rb-s Idrott och sport: särskilda länder 

Rb-cz--Rb-sz Idrott och sport: särskilda orter 

Hit även särsk institutioner med aktivt utövande idrotts- eller liknande verksamhet 
som faller inom avd Rb. 

Institutionsnamn föregås av ort, t ex Rb-cz Malmö: Malmö fotbollförening. 

Institutioner av förbundskaraktär  →  resp avd (tilläggsbeteckning :bf), t ex Svenska 
fotbollförbundet  →  Rbbaa:bf Svenska fotbollförbundet. 

Rba Allmän idrott. Friidrott 

Rbaa Gång och löpning 
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Rbaaa Gång 

Hit endast gång som idrottsgren. 

Fotvandringar  →  Rbo. 

Rbaac Löpning 

Hit även joggning och terränglöpning. 

Orientering  →  Rbm. 

Rbab Hopp 

Rbac Kast 

Hit även kast med frisbee, bumerang samt casting. 

Rbad Mångkamp 

Hit även modern femkamp och militär femkamp. 

Rbb Boll- och kägelsport 

Kulspel och bollekar  →  Rddf. 

Biljard, carambole, snooker, nummerboll (pool) o dyl spel  →  Rdca. 

Ishockey och bandy  →  Rbgc. 

Vattenpolo  →  Rbcg. 

Hästpolo  →  Rbeac. 

Inlinehockey  →  Rbh.371 

Rullskridskohockey  →  Rbh. 

Rbba Fotboll och rugby 

Rbbaa Fotboll 

Rbbab Rugby 

Hit även amerikansk fotboll. 

Rbbb Handboll, basketboll, volleyboll 

Hit även övriga lagbollsporter, i vilka bollen kastas eller slås med händerna, och 
som ej kan föras till annan avd. 

Rundboll  →  Rbbc. 

Rbbba Handboll 

Rbbbc Basketboll 

Rbbbe Volleyboll 

Rbbc Baseboll, cricket, golf 

Hit även övriga lagbollsporter, i vilka bollen drivs med klubba eller slagträ, och 
som ej kan föras till annan avd, t ex landhockey. 

Hit även rundboll. 
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Hit även krocket. 

Hästpolo  →  Rbeac. 

Pärk  →  Rbbb. 

Ishockey och bandy  →  Rbgc. 

Inlinehockey  →  Rbh.372 

Rullskridskohockey  →  Rbh. 

Rbbcg Golf 

Hit även bangolf (minigolf). 

Rbbd Racketsport 

Hit även court handball, rugby fives, jai alai, pelota. 

Rbbda Tennis 

Rbbdb Squash 

Rbbdd Badminton 

Rbbde Bordtennis 

Rbbe Bowling m fl precisionsspel 

Hit precisionsspel med käglor och/eller kastklot, t ex boccia. 

Hit även varpa. 

Rbc Simning, simhopp, dykning m m 

Hit även livräddning. 

Hit även arb som behandlar både livräddning och konstgjord andning. 

Konstgjord andning  →  Vpj. 

Rbca Simning 

Rbcc Simhopp 

Rbce Dykning 

Yrkesmässig dykning  →  Prcdd. 

Rbcg Vattenpolo 

Rbd Sjösport. Båtsport 

Fritidsbåtar  →  Prcc, vilket föredrages i tveksamma fall. 

Rbda Kanotsport 

Rbdb Rodd 

Rbdc Segling 
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Rbdci Brädsegling (windsurfing) 

Rbdd Motorbåtsport 

Rbde Surfing, vattenskidåkning 

Windsurfing  →  Rbdci. 

Rbe Djursport 

Rbea Hästsport 

Hästens skötsel  →  Qdfd, vilket föredrages i tveksamma fall. 

Rbeaa Galoppsport 

Rbeab Travsport m m 

Hit även spannkörning och annan körning med hästfordon. 

Rbeac Ridsport 

Hit även hästpolo. 

Galoppsport  →  Rbeaa. 

Rbej Hundsport 

Hundens skötsel  →  Qdfja, vilket föredrages i tveksamma fall. 

Rbem Duvsport 

Rbf Cykel-, motor- och flygsport 

Rbfa Cykelsport 

Cyklar  →  Praa, vilket föredrages i tveksamma fall. 

Rbfb Motorcykelsport 

Motorcyklar  →  Prabi, vilket föredrages i tveksamma fall. 

Rbfc Bilsport 

Bilar  →  Prabb, vilket föredrages i tveksamma fall. 

Rbfd Flygsport 

Hit även hängflygning och fallskärmshoppning. 

Luftfarkoster  →  Prd, vilket föredrages i tveksamma fall. 

Rbg Vintersport 

Draghundsport  →  Rbej. 

Motorcykel- och biltävlingar på is  →  Rbfb, Rbfc. 

Rbga Skidsport 

Rullskidåkning  →  Rbh. 

Skidorientering  →  Rbm. 

Skidskytte  →  Rbqb. 



Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
 

e-SAB 2015:1  385 

Rbgaa Längdåkning 

Rbgac Utförsåkning 

Rbgae Backhoppning 

Rbgb Skridskoåkning 

Rbgba Konståkning 

Rbgbc Hastighetsåkning 

Rbgc Ishockey och bandy 

Rbgcb Ishockey 

Rbgcd Bandy 

Hit även rinkbandy (hockey-bockey). 

Rbgd Övrig issport 

Rbgj Kälk- och bobsleighåkning 

Rbh Rullskridskor, skateboard (rullbräda), rullskidor373 

Hit inlines, quads.374 

Hit även inlinehockey och rullskridskohockey.375 

Rbi Budo och andra kampsporter376 
377 

Hit allmänna arb om kampsport.378 

Hit även taekwondo (koreansk budo).379 

Hit även allm litteratur om självförsvar. 

Brottning → Rbj. 380 

Sumo  →  Rbj. 

Boxning → Rbk. 381 

Rbia Kendo 

Hit även iaido, jodo, kyudo och naginatado. 382 

Rbib Judo 
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Rbic Karate 
383 

Hit även ninpo taijutsu (ninjutsu, bujinkan, budo taijutsu), taido och 
shorinjikempo. 384 

Rbid Aikido 

Rbie Jujutsu385 

Rbif Kung-fu (wushu)386 

Rbiö Övriga kampsporter387 

Hit thaiboxning (Muay Thai), kickboxning, capoeira, krav maga, shootfighting, 
filippinska kamparter (FMA), mixed martial arts (MMA), brasiliansk jiu-jitsu (BJJ), 
submission wrestling, sambo, systema och andra kampsporter som inte kan 
inordnas under ovanstående avd. 

Brottning → Rbj. 

Boxning → Rbk. 

Rbj Brottning 

Hit även glima, sumo och catch-as-catch-can. 

Rbk Boxning 

Rbl Tyngdlyftning 

Hit även styrkelyft. 

Rbm Orienteringssport 

Hit även skidorientering. 

Kartläsning i allmänhet  →  Ny. 

Rbn Alpinism 

Hit endast arb av rent sportslig karaktär. 

Hit även grottklättring. 

Fotvandring i fjällen  →  Rbo. 

Rbo Friluftsliv 

Hit fotvandring, camping. 

Gång som idrottsgren  →  Rbaaa. 

Rbp Fäktning 

Kendo  →  Rbia. 

Rbq Skytte 
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Rbqb Skytte med eldhandvapen 

Hit även skytte med luftgevär och liknande. 

Hit även skidskytte. 

Rbqd Bågskytte 

Hit även armborstskytte, kyudo, dart, pilkastning. 

Rbr Handikappidrott 

Arb med tyngdpunkt på särsk gren, dubbelklassificeras på resp gren, t ex basket för 
rullstolsbundna  →  Rbr [Rbbbc]. 

Rbv Olympiska spelen 

Särsk grenar  →  resp avd. 

Rbz Särskilda idrottsutövare 

Hit monografier som behandlar personer med huvudsaklig verksamhet under Ra, 
Rb. 

Kommentar 
Under Rbz personbiografier över personer som utövat tävlingsidrott. 
(KKS-meddelanden 1999:1/2) 

Rc Danslekar och dans 
Rc med underavd kan i tillämpliga delar uppdelas geografiskt enl N. 

Rca Sång- och danslekar 

Hit bl a folklekar, ringlekar. 

Allmänt om lekar  →  Rdd. 

Rcb Dans 

Hit sällskapsdans. 

Konstnärlig dans (balett m m)  →  Iky. 

Rcba Folkdans 

Hit även gammaldans. 

Rcbb Modern dans 

Rd Spel och tidsfördriv 
Uppdelas geografiskt enl N, t ex Rd-c Spel och tidsfördriv: Sverige. 

Rda Schack 

Rdb Kortspel 

Hit alla spel med den vanliga kortleken. 

Kortkonster  →  Rddd. 

Rdba Bridge 
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Rdbj Patienser 

Rdc Sällskapsspel 

Rdca Biljard 

Hit även carambole, snooker, nummerboll (pool). 

Rdcb Dataspel388 

Kommentar 
Tillämpningsanvisningar vid klassifikation av Elektroniska 
resurser 
Programmering av dataspel klassificeras Rdcb, vid behov med 
dubbelklassificering på tillämplig avd under Pu. 
(KKS-meddelanden 1999:3 ; 1999:4) 

Rdd Lekar 

Sång- och danslekar, folklekar, ringlekar  →  Rca. 

Rdda--Rddd Inomhuslekar 

Allmänna arb  →  Rdd. 

Rdda Frågesport 

Rddb Gåtor, charader, rebusar 

Samlingar av gåtor, charader, rebusar av folkloristiskt intresse  →  H (tilläggstal .07). 

Rddc Korsord 

Rddd Trollkonster, kortkonster 

Rddf Utomhuslekar 

Hit även kulspel, bollekar o dyl. 

Sång- och danslekar, folklekar, ringlekar  →  Rca. 

Boll- och kägelspel  →  Rbb. 

Rdj Leksaker 

Hit även tillverkning av leksaker. 

Industriell eller i övrigt yrkesmässig tillverkning av leksaker  →  Plb. 

Rds Samlarverksamhet 

Hit allmänt om samlande som hobby, samt sådana samlargrenar, som ej kan föras 
till särsk fackavd. 

Övrigt speciellt samlande  →  resp avd, t ex silversamlande  →  Ihea, myntsamlande  →  Kyh, 
frimärkssamlande  →  Qjfb. 

Re Lotteri, vadhållning, tips 
Uppdelas geografiskt enl N, t ex Re-c Lotteri, vadhållning, tips: Sverige. 

                                                 
388 Ang. klassifikation av elektroniska resurser, se även appendix. 
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Hasardspel som även förekommer som sällskapsspel  →  resp avd, t ex poker  →  Rdb, 
roulette  →  Rdc. 

Rh Scoutrörelsen 
Uppdelas geografiskt enl N, t ex Rh-c Scoutrörelsen: Sverige. 

Friluftsliv  →  Rbo, vilket föredrages i tveksamma fall. 
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S Militärväsen 

Hit arb av utpräglat teknisk och strategisk karaktär om militärväsen och 
krigföring. 

Krigshistoria i övrigt  →  resp avd av K. 

Försvarsfrågor från politisk synpunkt  →  K. 

Militärmedicin  →  Vx. 

Nedrustningsfrågor  →  Obbb. 

Försvars- och krigslagstiftning  →  Oes. 

Krigshistoria:  
Krigshistoria och historiska framställningar även om särskilda krig förs till avd K, 
särsk perioder eller länder. Till avd S (tilläggsbeteckning :k) förs endast arb av 
utpräglat teknisk och/eller teoretisk karaktär, såsom krigskonstens historia (läran 
om krigföring, operationskonst och taktik) och krigsväsendets inre historia. Vid 
tveksamhet föredrages K. Vid tveksamhet alltid dubbelklassificering. 

Strecktillägg: 

Kan användas på alla avd under S. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  →  resp 
underavd av S (tilläggsbeteckning :bf). 
Särsk institutioner med uttalat regionalt avgränsad verksamhet  →  resp avd av S 
(med geografiskt strecktillägg samt :bf). 
Särsk militära förband och enheter  →  S-cza--S-sza. 

:do psykologi 
Används endast på huvudsignaturen S. 

:k historia 
Vid behov av geografisk uppdelning görs denna alltid före :k, t ex Sb-c:k 
Sjökrigsväsen: Sverige: historia, Sv-c:k Vapen: Sverige: historia. 

:oa sociologi 
Används endast på huvudsignaturen S. 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

Används på huvudsignaturen S efter strecktillägg, dels för att med za beteckna 
särsk förband och enheter i särsk länder, dels för att med zb beteckna orter. 

För exemplifiering se S-cza--S-sza, S-czb--S-szb nedan. 

Används även på avd Se--Sk efter strecktillägg, för att beteckna verksamhet på 
särsk ort. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på S med underavd.389 
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Särskilda tilläggsbeteckningar: 

Särsk tilläggsbeteckningar läggs alltid efter strecktillägg, t ex S-c.04 
Värnpliktsutbildning: Sverige. 

S--Si kan uppdelas: 

.01 Strategi och taktik 

.02 Organisation och ledning 

.03 Personal 
Hit arb ang olika personalkategorier, t ex officerare, kvinnor i försvaret 
etc. 
Utbildning  →  .04. 

.04 Utbildning 
Hit endast militär yrkesutbildning och värnpliktsutbildning. 
Undervisning i militära ämnen i civila skolor  →  Eabs. 

.05 Ekonomisk förvaltning 

.06 Anläggningar 

.07 Materiel och utrustning 
Ang vapen se under S.07 nedan. 

.075 Uniformer 

S Militärväsen 

S.07 Materiel och utrustning 

Allmänt om vapen  →  Sv. 

Användning av vapen inom särsk vapengren, särsk truppslag etc samt övriga arb om vapen, som 
klart låter sig infogas under Sa--Sc  →  resp avd av Sa--Sc (tilläggstal .07); vid behov 
dubbelklassificering på tillämplig avd av Sv. 

Speciella vapen som ej klart låter sig infogas under Sa--Sc  →  resp avd av Sv. 

S-c--S-s Militärväsen: särskilda länder 

S-cza--S-sza Särskilda militära förband och enheter 

Till resp land förs särsk förband och enheter oavsett vapenslag, t ex S-cza 
Värmlands regemente. 

Hit även särsk FN-förband. 

Allmänt om FN:s fredsbevarande styrkor  →  Obfaa. 

Militära institutioner i övrigt  →  resp avd av S (tilläggsbeteckning :bf). 

Frivilliga i andra staters krig klassificeras på det särsk krigets historia, t ex Svenska 
frivilliga i finska inbördeskriget Kdd.51. Rent militärhistorisk litteratur som 
behandlar, t ex särsk militära förband och enheter eller olika personalkategorier 
klassificeras på S, t ex S-ddza Svenska brigaden. 

Frivilligt försvarsarbete inom det egna landet  →  Sk. 

S-czb--S-szb Militärväsen: särskilda orter 

Särsk orter ordnas alfabetiskt under resp land, t ex S-czb Göteborg. 

Sa Lantkrigsväsen 
Hit markoperationer, armén. 
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Uppdelas geografiskt enl N, t ex Sa-c Lantkrigsväsen: Sverige. 

Amfibieoperationer  →  Sbm. 

Saa Infanteri 

Saak Flygburet infanteri 

Hit fallskärmstrupper. 

Sab Kavalleri 

Till avd Sab, Kavalleri, ska föras litteratur om truppslag till häst. 
Kavalleri används också i överförd mening om andra truppslag, men 
dessa förs ej till Sab.  

(SBKKSB 2011-05-19) 

 

Sac Pansartrupper 

Sad Artilleri 

Sadl  Luftvärnsartilleri  

Sadm Kustartilleri 

Sae Fortifikation och ingenjörsväsen 

Saf Signalväsen 

Sag Underhållsväsen 

Saga Träng 

Sagb Intendentur 

Sagc Tygväsen 

Sb Sjökrigsväsen 
Hit sjöoperationer, marinen. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Sb-c Sjökrigsväsen: Sverige. 

Kustartilleriet  →  Sadm. 

Marinflyg  →  Sc. 

Sbk Ubåtsvapnet 

Sbl Minvapnet 

Sbm Amfibieoperationer 

Sc Luftkrigsväsen 
Hit flygoperationer, flygvapnet. 
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Hit även rymdkrigföring. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Sc-c Luftkrigsväsen: Sverige. 

Luftvärnsartilleri  →  Sadl. 

Scm Marktjänst 

Scr Fjärrstyrda projektiler 

Hit robotvapen och raketvapen. 

Se Total krigföring 
Uppdelas geografiskt enl N, t ex Se-c Total krigföring: Sverige. 

Terrorism som politiskt kampmedel  →  Oclb. 

Seg Gerillakrigföring 

Sei Underrättelseverksamhet 

Hit spionage och kontraspionage. 

Industrispionage  →  Qbac. 

Sf Kärnvapenkrigföring 
Uppdelas geografiskt enl N, t ex Sf-c Kärnvapenkrigföring: Sverige. 

Kärnvapenkontroll och kärnvapenbegränsning  →  Obbb. 

Kärnfysik  →  Ucdg. 

Sg Kemisk och biologisk krigföring 
Uppdelas geografiskt enl N, t ex Sg-c Kemisk och biologisk krigföring: Sverige. 

Sh Psykologiskt försvar 
Hit även psykologisk krigföring. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Sh-c Psykologiskt försvar: Sverige. 

Si Civilförsvar 
Uppdelas geografiskt enl N, t ex Si-c Civilförsvar: Sverige. 

Katastrofberedskap i allmänhet  →  Odgo.390 

Sj Ekonomiskt försvar 
Uppdelas geografiskt enl N, t ex Sj-c Ekonomiskt försvar: Sverige. 

Sk Frivilligt försvarsarbete 
Uppdelas geografiskt enl N, t ex Sk-c Frivilligt försvarsarbete: Sverige. 

Röda korset  →  Obr. 

Frivilliga i andra staters krig  →  anvisningarna under S-cza--S-sza. 

                                                 
390  SBKKSB 2010-06-02 
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Sv Vapen 
Hit allmänt om vapen. 

Till Sv med underavd förs även arb om speciella vapen, som ej klart låter sig 
infogas under Sa--Sc (jfr anm under S.07). 

Vapenhistoria betecknas Sv:k, t ex Sve:k Skjutvapen: historia. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Sv-c Vapen: Sverige. 

Vapentillverkning  →  Pej. 

Jaktvapen  →  Qgac. 

Vapen för sportbruk  →  resp avd av Rb. 

Vapenbärande fordon och farkoster  →  resp avd av Sa--Sc (tilläggstal .07), t ex 
pansarskyttebilar  →  Sac.07. 

Kärnvapen  →  Sf.07. 

Kemiska och biologiska vapen  →  Sg.07. 

Sva Armborst och bågar 

Hit även kastmaskiner, slungor och liknande vapen. 

Svb Blankvapen 

Hit t ex bajonetter, svärd, stridsyxor. 

Hit även stångvapen (t ex spjut, lans) och slagvapen (t ex stridsklubba). 

Svd Skyddsvapen 

Hit t ex gasmasker, hjälmar, rustningar, sköldar. 

Sve Skjutvapen 

Skjutvapen = vapen med vilket kula, hagel, harpun eller annan projektil kan 
skjutas ut med hjälp av krutladdning, kolsyreladdning, komprimerad luft eller 
annat liknande utskjutningsmedel. 

Hit t ex gevär, pistoler, kulsprutor, kanoner. 

Armborst, bågar, kastmaskiner och liknande vapen  →  Sva. 

Svh Ammunition, projektiler, sprängvapen 

Hit t ex kulor, granater, bomber. 

Sprängämnestillverkning  →  Pmab. 

Kärnvapen  →  Sf.07.  
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T Matematik 

Endast rubrik. Används ej vid klassificering. 

Allmänna arb  →  Ta. 

Strecktillägg: 

Används ej på avd T. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner betecknas i regel Ta:bf. 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  →  resp 
underavd av T (tilläggsbeteckning :bf). 

:d matematikens filosofi 
Används endast på huvudsignaturen Ta. 
Matematisk teori inom särsk områden  →  resp underavd. 
Matematisk logik  →  Dca. 

:k historia 
Matematikens historia betecknas Ta:k. Kan vidareuppdelas geografiskt 
och kronologiskt, t ex Ta:kc.4 Matematik: historia: Sverige: nya tiden. 
:k kan vid behov användas även på underavd till T, t ex Tf:k. 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

Används ej på avd T. 

Parentestillägg: 

(t) matematiska tabeller 
Alla matematiska tabeller samlas på Ta(t). 

 (s)  används ej på T med underavd.391 
 

Ta Matematik: allmänt 
Hit allmänna och elementära läroböcker i matematik (grundskola, gymnasium), 
även sådana som huvudsakligen behandlar aritmetik. 

Handelsräkning  →  Qbca. 

Matematisk logik  →  Dca. 

Matematik tillämpad inom ett visst område  →  resp avd (tilläggsbeteckning :t). 

Tac Mängdlära 

Tad Ordnade algebraiska strukturer och lattices 

Tag Grafteori 

Hit nomografi. 
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Tak Numerisk analys 

Numerisk analys = numerisk lösning av problem med hjälp av datorer. 

Grafteori och nomografi  →  Tag. 

Takk Approximationer 

Tal Tillämpad matematik 

Hit bl a allmänna arb om operationsanalys. 

Tala Matematisk programmering 

Matematisk programmering = teori och teknik för bestämning av extremvärden 
till funktioner av flera variabler, varvid variablerna är underkastade vissa villkor, 
vanligen i form av ekvationer eller olikheter. 

Talaa Linjär programmering 

Talk Kryptering 

Tam Matematiska lekar 

Tas Matematisk simulering 

Hit matematiska modeller och algoritmer. 

Matematisk simulering och matematiska modeller inom ett visst område  →  resp avd 
(tilläggsbeteckning :t). 

Tb Aritmetik 

Tc Algebra 
Hit bl a elementär algebra. 

Tce Kombinatorik 

Grafteori  →  Tag. 

Tch Abstrakt algebra 

Hit även invariantteori. 

Tchb Ekvationsteori 

Hit elementär ekvationsteori. 

Tche Linjär och multilinjär algebra 

Hit moduler, vektorer, kvaternioner och matriser. 

Tchet Topologisk och besläktad algebra 

Hit kategorier och homologisk algebra, samt Banach-, Hopf-, Lie-, von Neumann-
algebror med grupper. 

Tchf Gruppteori 

Jfr Tchet. 
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Tchg Kroppar, ringar 

Hit galois-teori, abstrakt algebraisk geometri. 

Tck Talteori 

Hit elementär, analytisk och algebraisk talteori. 

Td Analys 
Hit bl a elementär funktionslära och analys. 

Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik  →  Th. 

Tda Reella funktioner 

Hit funktioner av en och flera reella variabler. 

Mängdlära  →  Tac. 

Tdb Serier 

Tdbf Fourieranalys och abstrakt harmonisk analys 

Tdc Integral- och differentialkalkyl 

Tdca Integralkalkyl och -ekvationer 

Tdcaa Integrationsteori och måtteori 

Tdcab Integralekvationer 

Tdcb Differentialkalkyl och -ekvationer 

Tdcbb Differentialekvationer 

Tdcbba Ordinära differentialekvationer 

Tdcbbb Partiella differentialekvationer 

Tdd Variationskalkyl och optimering 

Tde Potentialteori 

Tdf Finita differenser och funktionalekvationer 

Tdg Funktionalanalys 

Operatorkalkyl  →  Tdgb. 

Tdgb Operatorkalkyl 

Tdh Funktioner av komplexa variabler 

Tdö Speciella funktioner 

Bl a gammafunktioner, legendrefunktioner, besselfunktioner, ortogonalpolynom 
och zetafunktion. 

Analytisk talteori  →  Tck. 



Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
 

e-SAB 2015:1  398 

Te Geometri 

Tea Euklidisk geometri 

Teaa Planimetri 

Teab Stereometri 

Teh Icke-euklidisk geometri 

Tej Trigonometri 

Tek Deskriptiv geometri 

Hit bl a geometrisk ritning. 

Tel Analytisk geometri 

Tele Algebraisk geometri 

Telf Differential- och integralgeometri 

Hit även projektiv geometri. 

Tep Topologi 

Tepb Algebraisk topologi 

Tepc Analytisk topologi 

Tepd Global analys och analys på mångfalder 

Tf Mått, mål och vikt 

Th Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik 

Tha Sannolikhetskalkyl 

Sannolikhetskalkyl tillämpad inom särsk områden  →  resp avd (tilläggsbeteckning :t). 

Sannolikhetskalkyl tillämpad inom matematisk statistik  →  Thi. 

Thab Stokastiska processer 

Thabb Markovprocesser 

Hit markovkedjor. 

Thac Spelteori och beslutsteori 

Thi Matematisk statistik 

Jfr även Oi. 

Hit statistisk teori, statistisk vetenskap. 

Statistiska tabeller  →  Oi. 

Statistik inom särsk områden  →  resp avd (tilläggsbeteckning :oi). 
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Statistiska metoder inom särsk områden  →  resp avd (tilläggsbeteckning :t). 

Thib Stickprovsteori 

Thic Deskriptiv statistik och multivariat analys 

Hit t ex frekvensfördelning, standardavvikelse, regressions- och 
korrelationsanalys, faktoranalys, hypotesprövning. 

Thid Statistisk inferens 

Hit slutledning med statistiska metoder. 

Hit skattningsteori. 

Thie Tidsserieanalys 

Thj Försäkringsmatematik 
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U Naturvetenskap 

Avd U är uppdelad på: 

Ua Astronomi 
Ub Geofysik 
Uc Fysik och kemi 
Ud Geologi och paleontologi 
Ue Biologi 
Uf Botanik 
Ug Zoologi 
Uh Miljöfrågor och naturskydd 

U Naturvetenskap 

Strecktillägg: 

Används ej på huvudsignaturen U. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner betecknas U:bf. 

:k historia 
Naturvetenskapens historia betecknas U:k. Kan uppdelas geografiskt och 
kronologiskt, t ex U:kc.5 Naturvetenskap: historia: Sverige: 1905 -. 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på U.392 

Särskilda tilläggsbeteckningar: 

.02 instrumentlära 
U.02 betecknar allmän instrumentlära. 

Ua Astronomi 
Hit astrokemi, astrobiologi, liv i universum. 

Hit även populära allmänna framställningar. 

Astronomiska kartor och stjärnkataloger betecknas Ua (tilläggsbeteckning (ya) 
eller /K). 

Celest mekanik  → Uag. 

Särsk himlakroppars rörelser och egenskaper  → resp avd. 

Astrofysik: allmänt  → Uai. 

Strecktillägg: 

Används ej på avd Ua. 
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Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Används endast på huvudsignaturen Ua för såväl astronomiska 
observatorier som föreningar och institutioner. 

:k historia 
Astronomins historia samt astrologi som en del av astronomins 
vetenskapshistoria betecknas Ua:k. Kan uppdelas geografiskt och 
kronologiskt, t ex Ua:kda.4 Astronomi: historia: Danmark: nya tiden. 
Himlakroppars utvecklingshistoria förs till resp avd, utan :k. 
Övrig astrologi (horoskop etc)  → Blca. 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

Används ej på avd Ua. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Ua med underavd.393 

Särskilda tilläggsbeteckningar: 

.02 instrumentlära 
Används endast på huvudsignaturen Ua. 

Uaa Universum 

Hit hypoteser om universums uppkomst, utveckling och byggnad (kosmologi). 

Kosmisk strålning  → Uaaf. 

Uaab Galaxer 

Hit galaxhopar, galaxgrupper, radiogalaxer, särsk galaxer, intergalaktisk materia. 

Hit även kvasarer. 

Uaaba Vintergatan 

Uaabb Magellanska molnen 

Uaac Stjärnhopar och associationer 

Uaaf Det interstellära mediet 

Hit kosmisk och elektromagnetisk strålning. 

Uab Solsystemet 

Hit solsystemets fysiska egenskaper. 

Hit även sol- och månförmörkelser. 

Uaba Solen 
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Hit solens storlek, rörelse, fotosfär, kromosfär, korona, magnetiska fält, massa, 
parallax, protuberanser m m. 

Zodiakalljus och solvind  → Uabg. 

Solförmörkelser  → Uab. 

Uabb Planeter (utom Jorden) 

Jorden  → Uabd. 

Månen  → Uabe. 

Månar och ringar  → resp planet. 

Uabba Merkurius 

Uabbb Venus 

Uabbc Mars 

Uabbd Småplaneter 

Hit även småplaneter utanför asteroidbältet, t ex Trojanerna och Kuiperbältet.394 

Uabbe Jupiter 

Uabbf Saturnus 

Uabbg Uranus, Neptunus och Pluto 

Uabd Jorden 

Hit Jorden som himlakropp (massa, vikt, täthet, avstånd från solen, parallax, 
dimensioner, bana, rotation). 

Arb som behandlar Jorden från såväl astronomisk som geodetisk och geologisk 
synpunkt hit. 

Geodesi  → Ubc. 

Uabe Månen 

Hit t ex månens rörelse, yta, storlek, täthet, gravitation, parallax. 

Månförmörkelser  → Uab. 

Uabf Kometer 

Uabg Meteorer, zodiakalljus och solvind 

Meteoriter (meteorstenar)  → Uduc. 

Uac Stjärnor 

Hit allmänt om stjärnor och deras egenskaper. 

Stjärnsystemet  → Uaa. 

Galaxer  → Uaab. 

Vintergatan  → Uaaba. 

Nebulosor  → Uaaf. 

                                                 
394 SBKKSB 2007-12-05 
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Stjärnhopar och associationer  → Uaac. 

Uacc Dubbel- och multipelstjärnor 

Hit visuella, spektroskopiska och astrometriska dubbelstjärnor. 

Uacd Variabla stjärnor 

Hit roterande och pulserande variabler (t ex cepheider och RR Lyraevariabler). 

Uacda Eruptiva variabler 

Hit novor, supernovor, flare-stjärnor, rekurrenta novor. 

Uae Praktisk astronomi 

Hit observationsteknik samt utforskandet av rymden med satelliter och 
rymdsonder. 

Hit även arb om observationsteknik, vilka även behandlar de astronomiska 
instrumenten. 

Astronomiska instrument enbart  → Ua.02. 

Särsk observatorier  → Ua:bf. 

Observationer av särsk himlakroppar  → resp avd. 

Uaeo Optisk astronomi 

Uaer Radio- och radarastronomi 

Uaeö Övriga observationsmetoder 

Hit t ex infraröd-, ultraviolett-, röntgen-, gamma-, neutrinoastronomi. 

Uaf Tidmätning 

Hit tidmätningens och tidmätningsintrumentens teori. 

Historisk kronologi  → Kyg. 

Tidmätningsapparater  → Pelk. 

Uafa Almanackor 

Almanackor och kalendrar av olika slag, där den däri införda almanackan är en bisak  → 
resp specialavd. 

Uag Celest mekanik 

Hit t ex störningsteori, banbestämningar, gravitation. 

Arb som behandlar en särsk himlakropp  → resp avd. 

Uah Sfärisk astronomi och positionsastronomi 

Hit t ex koordinater, astronomiska konstanter, precession, nutation, aberration, 
astrometri. 

Uai Astrofysik 

Hit allmänna arb. 

Arb som behandlar en särsk himlakropp  → resp avd. 

Uaia Relativistisk astrofysik 
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Hit t ex pulsarer, neutronstjärnor, svarta hål. 

Ub Geofysik 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  → resp 
underavd av Ub (tilläggsbeteckning :bf). 

:k historia 
Används endast i betydelsen vetenskapshistoria och kan användas på 
tillämpliga avd av Ub. Kan uppdelas geografiskt och kronologiskt, t ex 
Ubba:kc.5 Oceanografi: historia: Sverige: 1905 -. 

Strecktillägg: 

Används på alla avd utom Ubaa--Ubah, Ubd. 
Anvisningar angående geografiska strecktillägg för hav se Nt. 
Ex: Ubba-ta Oceanografi: Atlanten. 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

z-tillägg för särsk orter används, alltid efter geografiskt strecktillägg, för att 
uttrycka lokala förhållanden, t ex Ubbbc-cz Erken, Ubbbd-cz Klarälven. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Ub med underavd.395 

Särskilda tilläggsbeteckningar: 

.02 instrumentlära 
Används på tillämplig avd av Ub. 

Uba Meteorologi 

Ubaa Atmosfärens sammansättning, struktur, mekanik 

Atmosfärens magnetiska egenskaper  → Ubdd. 

Ubab Lufttemperatur och strålning 

Ubac Lufttryck 

Ubad Luftströmmar och vindsystem 

Hit t ex monsuner, passadvindar. 

Stormar  → Ubae. 

Ubae Stormar 

Hit cykloner, tornados, tyfoner. 
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Ubag Luftfuktighet 

Hit moln, dimma, regn, snö, hagel, dagg, frost. 

Ubah Speciella fenomen i atmosfären 

Hit åska, norrsken, hägring, regnbåge. 

Ubai Praktisk meteorologi 

Hit väderleksobservationer och förutsägelser. 

Ubaj Klimatologi 

Hit även paleoklimatologi.  

Antropogena klimatförändringar → Uhd.396 

Växthuseffekten → Uhd.397 

Ubb Oceanografi och hydrologi 

Hit även allmänna arb om vatten, vilka inte enbart behandlar vattnets kemi. 

Havets och sötvattnens växt- och djurvärld  → Ue.08, Uf.08, Ug.08. 

Isberg och is på t ex sjöar och vattendrag  → Udacg. 

Vattnets kemi  → Ucea. 

Ubba Oceanografi 

Hit t ex oceaner, hav, saltsjöar, fjordar, vikar, laguner. 

Ubbaa Havsvattnets egenskaper 

Hit fysisk och kemisk oceanografi (densitet, salinitet, temperatur, akustiska och 
optiska egenskaper). 

Havsvattnets föroreningar  → Uhcb. 

Ubbab Maringeologi 

Hit t ex havsbottnens topografi, sammansättning, sediment. 

Sedimentologi i allmänhet  → Udac. 

Ubbad Havsströmmar, vågor, tidvatten 

Ubbb Hydrologi 

Hit det hydrologiska kretsloppet samt sötvattnets egenskaper. 

Hydrometeorologi  → Ubag. 

Ubbbc Sjöar 

Ubbbd Floder, älvar, åar 

Ubbbg Grundvatten 

Hit även geohydrologi, hydrogeologi. Dubbelklassificering kan vid behov göras på 
tillämplig avd av Ud. 

Gejsrar  → Ubea. 
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Grundvattenförekomster  → Udxf. 

Ubc Geodesi 

Hit arb ang jordens uppmätning, såväl jordklotets form, storlek och 
massafördelning som uppmätning av länder eller delar av länder. 

Hit även arb ang gradmätning och ortbestämning. 

Jorden som himlakropp  → Uabd. 

Kartritning  → Ny. 

Navigationsteori  → Prcda. 

Ubcf Fotogrammetri 

Hit endast fotogrammetri använd inom geodesi. 

Fotogrammetri i allmänhet  → Pnd. 

Ubcg Gravitationsmätning 

Ubci Lantmäteri och fältmätning 

Ubd Jordmagnetism 

Hit även paleomagnetism. 

Ubdd Magnetosfär, jonosfär 

Hit Van Allen-bältena. 

Atmosfären från meteorologisk synpunkt  → Ubaa. 

Ube Vulkaner och jordbävningar 

Platt-tektonik  → Udaa. 

Ubea Vulkaner 

Hit gejsrar, fumaroler och heta källor. 

Ubeb Jordbävningar 

Hit seismologi. 

Uc Fysik och kemi 

Strecktillägg: 

Används ej på avd Uc. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  → resp 
underavd av Uc (tilläggsbeteckning :bf). 

:k historia 
Används endast i betydelsen forskningshistoria, vetenskapshistoria på Uc 
med underavd. Kan uppdelas geografiskt och kronologiskt, t ex Uce:kj.4 
Kemi: historia: Frankrike: nya tiden.398 
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Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

Används för att beteckna särsk grundämnen på Uceaz. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Uc med underavd.399 

Särskilda tilläggsbeteckningar: 

.02 instrumentlära och mätteknik 
Kan användas på tillämplig avd av Uc. 

Ucb Mekanik 

Hit teoretisk mekanik, statik, kinematik och dynamik. 

Hållfasthetslära  → P (tilläggstal .014). 

Tillämpad mekanik  → resp specialavd, t ex byggnadsstatik  → Ppab, celest mekanik  → 
Uag. 

Ucba Fasta kroppars mekanik 

Ucbaa Stelkroppsmekanik 

Ucbab Deformerbara kroppars mekanik 

Ucbb Fluidmekanik 

Ucbba Vätskors mekanik 

Ucbbb Gasdynamik och aerodynamik 

Ucc Fysik 

Hit arb som behandlar såväl mekanik (Ucb) som fysikens övriga områden (Ucca--
Uccd, Ucd). 

Teknisk fysik  → Pa. 

Mekanik  → Ucb. 

Teoretisk och matematisk fysik  → Ucce. 

Ucca Akustik 

Hit uppkomst, utbredning och mätning av akustiska svängningar. 

Musikinstrument och deras tillverkning  → Ijc--Ijj. 

Teknisk akustik  → Paa. 

Buller  → Ppdd. 

Uccb Optik 

Hit ljuset, färger, infraröd och ultraviolett strålning, luminiscens, spektroskopi. 

                                                 
399 SBKKSB 2012-02-23 
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Speciella instrument  → resp avd (tilläggstal .02), t ex astronomiska tuber  → Ua.02, 
biologisk mikroskoperingsteknik  → Ue.02. 

Teknisk optik  → Pab. 

Optoelektronik  → Pcic. 

Laserteknik  → Pabl. 

Spektroskopi inom särsk områden  → resp avd. 

Uccc Värmelära 

Hit allmän termodynamik, överföring av värme, ämnenas termodynamiska 
egenskaper, temperatur och temperaturmätning, mycket höga och mycket låga 
temperaturer, kalorimetri (mätning av värmemängd). 

Kemisk termodynamik och kalorimetri  → Uceefe. 

Teknisk värmelära  → Pac. 

Uccd Elektricitet och magnetism 

Hit elektromagnetiska fält och vågor. 

Atmosfärisk elektricitet  → Ubah. 

Uccdb  Elektronik 

Hit t ex kvantelektronik, röntgenelektronik, mikrovågelektronik. 

Elektronikens tekniska tillämpningar  → Pci. 

Uccdm Magnetism 

Hit t ex magnetiska egenskaper, magnetisk resonans, magnetohydrodynamik, 
kärnspinnresonans (NMR). 

Geomagnetism  → Ubd. 

Ucce Teoretisk och matematisk fysik 

Uccea Relativitetsteori 

Hit tid och rum, fjärde dimensionen. 

Relativistisk kvantfysik  → Ucceb. 

Relativistisk statistisk mekanik  → Uccec. 

Relativistisk fältteori  → Ucceb. 

Ucceb Kvantfysik och fältteori 

Kvantstatistik  → Uccec. 

Uccec Statistisk mekanik 

Hit kvantstatistik och statistisk termodynamik. 

Ucced Fysikens matematiska metoder 

Uccg Fasta tillståndets fysik 

Elektriska och magnetiska egenskaper  → Uccd. 

Uccgc Ytor, gränsytor, tunna skikt 
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Ucch Vätskors fysik 

Ucci Gasfysik 

Uccj Plasmafysik 

Ucd Molekyl-, atom-, kärn- och partikelfysik400 

Ämnenas kemiska struktur, kemisk molekylstruktur  → Uceeb. 

Arb som behandlar såväl Ucca--Uccd som Ucd  → Ucc. 

Instrument- och mätteknik (t ex acceleratorer, detektorer, räknare)  → Ucd.02. 

Kärnfysikens tekniska tillämpningar samt kärnkraften som energikälla  → P.086. 

Ucdb Strålningsfysik: allmänt 

Arb som behandlar särsk typ av strålar  → resp avd, t ex ultravioletta och infraröda strålar  
→ Uccb, kosmisk strålning  → Uaaf. 

Ucdc Atom- och molekylfysik 

Hit atom- och molekylstruktur. 

Ucdg Kärn- och partikelfysik 

Ucdga Partikelfysik 

Hit elementarpartiklar och växelverkan mellan dessa, partikelacceleration, 
partikelstrålning. 

Ucdgaa Leptoner 

Hit elektroner, positroner, muoner, neutriner, antineutriner. 

Ucdgab Hadroner 

Hit baryoner och mesoner. 

Ucdgc Atomkärnor och kärnstruktur 

Ucdge Kärnreaktioner 

Hit kedjereaktioner, fusion, fission. 

Ucdgf Radioaktivitet 

Hit t ex alfa-, beta-, gammasönderfall. 

Uce Kemi 

Kemisk teknik  → Pm. 

Metallurgi  → Pdb. 

Metallografi  → Pdbc. 

Hushållskemi  → Qca. 

Farmaceutisk kemi  → Vd. 

Fysikalisk kemi  → Uceef. 

                                                 
400 Ang. Euratom, se även appendix. 
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Ucea Oorganisk kemi 

Hit det periodiska systemet. 

Särsk grundämnen betecknas Uceaz, t ex Uceaz Magnesium. 

Uceb Organisk kemi 

Biokemi  → Ue.0482. 

Medicinsk kemi  → Vcbb. 

Uceba Synteser och reaktioner 

Hit t ex alkylering, polymerisation, kondensation, oxidation, reduktion. 

Ucebb Organiska föreningar: allmänt 

Hit t ex kolvätens, halogenföreningars, metallorganiska föreningars 
gruppegenskaper. Vid tveksamhet mellan Ucebb och Ucebc föredrages Ucebb. 

Ucebc Alifatiska och cykliska föreningar 

Hit alicykliska, heterocykliska och aromatiska föreningar. 

Ucebh Naturämnen 

Ucebha Steroider 

Hit hormoner. 

Ucebhc Proteiner 

Hit aminosyror. 

Hit även enzymer. 

Ucebhe Kolhydrater 

Ucebj Polymerer 

Ucebö Övriga organiska substanser 

Ucee Teoretisk och fysikalisk kemi 

Uceea Aggregationstillståndens kemi 

Hit fasta, flytande, gasformiga tillståndets kemi samt plasmakemi. 

Uceeb Molekyl- och atomstruktur 

Hit t ex molekylvikt, atomvikt, stereokemi, kemisk bindning, valens. 

Uceee Kvantkemi 

Uceef Fysikalisk kemi 

Uceefa Elektrokemi och lösningar 

Hit t ex kolloidkemi, ytkemi, elektrolyter, elektroder, joner, magnetokemi. 

Uceefc Fotokemi 
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Hit kemiska reaktioner, som åstadkommes genom ljusets inverkan, t ex genom 
ultraviolett ljus. 

Uceefe Termokemi 

Hit förändringar genom inverkan av värme, t ex förbränning, fasomvandlingar, 
högtemperaturkemi. 

Hit även kemisk termodynamik. 

Uceeff Kärnkemi 

Hit de kemiska egenskaperna beroende av de radioaktiva elementens 
kärnomvandlingar. 

Uceefg Kemiska reaktioner och kemisk syntes 

Ucef Analytisk kemi 

Hit kvantitativ och kvalitativ analys. 

Hit även analys av födoämnen, drycker, droger, mediciner, gifter m m. 

Ucefa Optiska metoder 

Hit t ex spektrokemisk analys. 

Ucefb Termiska metoder 

Ucefc Elektromagnetiska metoder 

Ucefd Radiokemiska metoder 

Ucefe Kromatografi 

Hit t ex gaskromatografi, papperskromatografi. 

Ucefs Gasanalys 

Ud Geologi och paleontologi 

Strecktillägg: 

Används på Ud--Udxö, utom på avd Udt. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  → resp avd 
av Ud (tilläggsbeteckning :bf). När så rekommenderas, tilläggs geografiskt 
strecktillägg före :bf för institutioner med regionalt avgränsad verksamhet. 

:k historia 
Geologins och paleontologins historia betecknas Ud:k. Kan uppdelas 
geografiskt och kronologiskt, t ex Ud:kc.5 Geologi och paleontologi: 
historia: Sverige: 1905 -. 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 
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z-tillägg: 

z-tillägg för särsk orter används, alltid efter geografiskt strecktillägg, för att 
uttrycka lokala förhållanden, t ex Ud-jz Provence. 

z-tillägg används även på Udub och Udx för att beteckna särsk mineral och 
förekomster av särsk geologiskt material av ekonomiskt värde. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Ud med underavd.401 

Särskilda tilläggsbeteckningar: 

.02 instrumentlära 
Används endast på Ud. Jfr Udb där .02 har betydelsen preparering och 
restaurering. 
Särsk tilläggsbeteckningar används i övrigt endast under Udb. Se denna 
signatur. 

Ud-a--Ud-s Geologi och paleontologi: särskilda länder 

Uda Allmän och historisk geologi 

Udaa Endogena processer 

Hit processer som har sitt ursprung i jordens inre. 

Hit t ex arb om kärnan, manteln, jordskorpan, Mohorovičić diskontinuitet, 
kontinentaldrift (platt-tektonik), bergskedjeveckning. 

Hit även strukturell geologi. 

Arb som behandlar jorden från såväl astronomisk som geodetisk och geologisk synpunkt  → 
Uabd. 

Vulkaner och jordbävningar  → Ube. 

Udac Exogena processer 

Hit arb om vittring, erosion, transport och avlagring av sediment genom vind, 
vatten och is. 

Hit frostens inverkan. 

Hit även torvmossars uppkomst och sammansättning. 

Maringeologi  → Ubbab. 

Havsbottnens topografi, sammansättning, sediment  → Ubbab. 
402 

Udacg Glaciologi 

Hit arb om glaciäris i alla former, dess bildning, rörelse etc. 

Hit även övriga former av is, t ex is på sjöar. 

Glaciäravlagringar  → Udac. 

Istiden  → Udaghb. 

Udad Geomorfologi 

                                                 
401 SBKKSB 2012-02-23 
402 Lokal utbyggnad genomförd av Geobiblioteket, Uppsala universitet 
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Hit arb om jordytans landformer, deras ursprung och utveckling. 

Arb som huvudsakligen behandlar den process, vilken lett till uppkomsten av landformerna  → 
Udaa, Udac. 
403 

Udada Kontinenter 

Kontinentaldrift  → Udaa. 

Udadb Öar, korallrev 

Udadc Berg, kullar 

Udadd Grottor, dalar 

Udade Slätter, öknar, stäpper 

Hit även deltan, kuster, tundror m m. 
404 

Udag Historisk geologi 

Historisk geologi = kronologisk redogörelse för händelser i jordens historia. 

Hit stratigrafi. 

Udaga Prekambriska eran 

Udagb Paleozoiska eran 

Udagba Kambrium 

Udagbb Ordovicium 

Udagbc Silur 

Udagbd Devon 

Udagbe Karbon 

Udagbf Perm 

Udagf Mesozoiska eran 

Udagfa Trias 

Udagfb Jura 

Udagfc Krita 

Udagh Kenozoiska eran 

Udagha Tertiärtiden 

                                                 
403 Lokal utbyggnad genomförd av Geo-biblioteket, Uppsala universitet 
404 Lokal utbyggnad genomförd av Geo-biblioteket, Uppsala universitet  
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Udaghb Kvartärtiden 

Udb Paleontologi 

Paleontologi = läran om fossila, utdöda växt- och djurformer. 

Hit även subfossil. 

Vid uppdelning analogt med Uf och Ug under Udba och Udbb tas tillägg fr o m 
tredje bokstaven i de förra, t ex Udbae Paleobotanik: Fanerogamer (från Ufe 
Fanerogamer), Udbbe Paleozoologi: Vertebrata (från Uge Vertebrata). 

Strecktillägg: 

Kan användas även efter de särsk tilläggsbeteckningarna .01--.08, t ex Udb.05-c. 

Särskilda tilläggsbeteckningar: 

Streck- och z-tillägg används efter .01--.08. 

Udb med undergrupper kan i tillämpliga delar uppdelas: 

.01 Systematik 

.02 Preparering och restaurering 
Hit även rekonstruktioner. 

.03 Anatomi 
Hit även evolution. 
Allmänna och principiella arb om evolution  → Ueaa. 

.035 Fossila pollen och sporer 
Hit paleopalynologi. 

.036 Fossila frukter och frön 

.05 Paleoekologi 

.08 Fossila plankton 

Udba Paleobotanik (växter) 

Udbae Paleobotanik: fanerogamer 

Kan i tillämpliga delar uppdelas enl Uff--Ufg, t ex Udbafa Paleobotanik: 
Magnoliopsida. 

Udbah Paleobotanik: kryptogamer 

Kan i tillämpliga delar uppdelas enl Ufh--Ufhe, t ex Udbahb Paleobotanik: 
Bryophyta. 

Udbb Paleozoologi (djur) 

Udbbe Paleozoologi: Vertebrata 

Kan i tillämpliga delar uppdelas enl Ugf--Ugi, t ex Udbbhf Paleozoologi: 
Amphibia. 

Udbbj Paleozoologi: Evertebrata 

Kan i tillämpliga delar uppdelas enl Ugja--Ugjk, t ex Udbbjea Paleozoologi: 
Cephalopoda. 

Udt Geokemi 

Hit endast allmänna arb. 
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Särsk minerals och bergarters geokemi  → resp avd, t ex Udu--Udv. 

Markkemi  → Qdca. 

Udu Mineralogi 

Metallurgi  → Pdb. 

Udua Allmän kristallografi och mineralogi 

Kristallografi = vetenskapen om kristallernas natur (uppkomst, inre struktur, yttre 
form). 

Mineralogi = vetenskap, som beskriver och klassificerar olika mineral. 

De särsk mineralen och deras kristallografi  → Udub. 

Udub Särskilda mineral 

Särsk mineral betecknas Udubz, t ex Udubz Agat. 

I första hand klassificeras på mineral, i andra hand på ev ort i fråga. 

Uduc Meteoriter 

Meteorer  → Uabg. 

Udv Petrologi 

Petrologi = studiet av sammansättning, struktur och historia för de bergarter som 
bildar jordskorpan. 

Hit petrografi (bergartslära) och litologi. 

Udva Eruptiva bergarter 

Udvd Metamorfa bergarter 

Udve Sedimentära bergarter 

Udx Ekonomisk geologi 

Hit förekomst och uppkomst av geologiskt material av ekonomiskt värde. 

Prospektering  → Pdaa. 

Udxb Förekomster av mineraliska brännmaterial 

Hit t ex förekomster av kol, naturgas, petroleum, torv. 

Udxc Järnmalmsförekomster 

Udxd Förekomster av metaller och halvmetaller 

Särsk metaller och halvmetaller betecknas Udxdz, t ex Udxdz Uran. 

Udxe Förekomster av värdefull sten 

Särsk stenarter betecknas Udxez, t ex Udxez Marmor. 

Udxf Vattenförekomster 

Udxg Förekomster av värdefulla jordarter 

Särsk värdefulla jordarter betecknas Udxgz, t ex Udxgz Gips. 
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Udxh Förekomster av ädelstenar 

Särsk ädelstenar kan betecknas Udxhz, t ex Udxhz Diamant. 

Udxö Förekomster av övriga värdefulla mineral 

Hit t ex förekomster av ädelgaser, fosfor. 

Ue Biologi 
Botanik  → Uf. 

Zoologi  → Ug. 

Hit arb av generellt intresse. I tveksamma fall dubbelklassificering på Uf eller Ug. 
Arb av huvudsakligen medicinskt intresse förs till V. 

Strecktillägg: 

Används endast på avd Ue.07 och Ueb. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  → resp 
underavd av Ue (tilläggsbeteckning :bf). 

:k historia 
Biologins historia betecknas Ue:k. Kan uppdelas geografiskt och 
kronologiskt, t ex Ue:ke.5 Biologi: historia: Brittiska öarna: 1914 - . 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

z-tillägg för särsk orter används, alltid efter geografiskt strecktillägg, för att 
uttrycka lokala förhållanden, t ex Ue.07-cz Komosse. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Ue med underavd.405 

Särskilda tilläggsbeteckningar: 

För användandet av de särsk tilläggsbeteckningarna se Ue.02--Ue.08 samt 
anvisningar under Uec. 

Ue.02 Biologisk teknik 

Hit bl a mikroskoperingsteknik. 

Bioteknik (= det tekniska utnyttjandet av biologiska processer)  → Ued. 

Ue.03 Anatomi 

Växtanatomi  → Uf.03. 

Djuranatomi  → Ug.03. 

Husdjurens anatomi → Qdf med underavd.  

Människans anatomi  → Vb. 

                                                 
405 SBKKSB 2012-02-23 
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Ue.033 Histologi 

Hit histokemi. 

Ue.034 Embryologi 

Ue.039 Cytologi (cellbiologi) 

Hit protoplasma och dess ultrastruktur, cellkolonier. 

Ue.0391 Cellkärnan 

Hit nukleoler, kromatintrådar, cellkärnemembran. 

Ue.03912 Kromosomer 

Hit fysiologisk genetik, cytogenetik, biokemisk genetik. 

Ue.03916 Nukleinsyror 

Hit DNA, RNA, molekylärgenetik, nukleotider, nukleoproteider. 

Genteknik  → Ueaba. 

Ue.0393 Cytoplasma 

Hit golgi-apparaten, centrosomer, ribosomer, endoplasmanätverket, mitokondrier 
och plastider. 

Ue.0395 Cellmembran och cellvägg 

Ue.0397 Cellfysiologi 

Hit cellens ämnesomsättning, utveckling, reproduktion, rörelse m m. 

Särsk områden av cellfysiologi se även Ue.0391--Ue.0395. 

Ue.04 Fysiologi 

Växtfysiologi  → Uf.04. 

Djurfysiologi  → Ug.04. 

Människans fysiologi  → Vc. 

Ue.041 Cirkulation 

Ue.042 Respiration 

Ue.043 Näringsfysiologi och ämnesomsättning 

Hit katabolism och anabolism. 

Ue.044 Sekretion och exkretion 

Ue.046 Reproduktion 

Ue.047 Rörelse, sinnen, kontrollprocesser 

Ue.048 Biofysik och biokemi 

Särsk processers och organismers fysik och kemi klassificeras alltid med processen eller 
organismen, t ex respirationens fysik  → Ue.042, cellkärnans kemi  → Ue.0391. 
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Ue.0481 Biofysik 

Hit såväl fysikaliska förlopp och egenskaper hos organismer som effekter av 
fysiska krafter på organismer. 

Hit t ex effekter av gravitation, ljud, strålning, hetta. 

Hit även bioastronautik. 

Ue.0482 Biokemi 

Organisk kemi  → Uceb. 

Ue.04821 Vätskor, pigment, oorganiskt material 

Ue.04822 Organiska föreningar 

Hit allmänt om organiska föreningar samt organiska föreningar som ej kan föras 
till Ue.04823--Ue.04828. 

Organiska vätskor och pigment  → Ue.04821. 

Ue.04823 Proteiner 

Hit aminosyror. 

Enzymer  → Ue.04824. 

Ue.04824 Enzymer 

Ue.04825 Vitaminer 

Ue.04826 Hormoner 

Ue.04827 Lipider 

Ue.04828 Kolhydrater 

Ue.049 Molekylärbiologi 

Särsk processers och organismers molekylärbiologi klassificeras med resp process eller organism. 

Ue.05 Ekologi 

Ekologi = vetenskapen om organismernas allmänna livsbetingelser och relationer 
till omgivningen. 

För arb med ekologisk grundsyn, där den miljövårdande aspekten dominerar 
föredrages Uh med underavd. 

Paleoekologi  → Udb.05. 

Växtekologi  → Uf.05. 

Djurekologi  → Ug.05. 

Ue.051 Autekologi 

Hit enskilda arters krav på och beroende av miljön. 

Hit även bioklimatologi och biogeokemi. 

Autekologi i särsk miljöer  → Ue.055--Ue.056. 

Ue.052 Synekologi 

Hit växt- och djursamhällens inbördes relationer samt relationerna till omvärlden. 
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Synekologi i särsk miljöer  → Ue.055--Ue.056. 

Ue.055 Ekosystem i vatten 

Hit ekosystem i söt- och saltvatten. 

Hit även våtmarker och havs- och sjöstränder. 

Vattnens växt- och djurvärld → Ue.08. 

Ue.056 Ekosystem på land 

Hit t ex berg, skogar, prärier, tundror, öknar, öar. 

Hit även urbana omgivningar. 

Ue.07 Biogeografi 

Hit även arb om djur och växter i särsk länder. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Ue.07-c Biogeografi: Sverige. 

Växtgeografi  → Uf.07. 

Djurgeografi  → Ug.07. 

Ue.08 Vattnens växt- och djurvärld 

Oceanografi och hydrologi  → Ubb. 

Ekosystem i vattnet  → Ue.055. 

Ue.082 Havens växt- och djurvärld 

Hit biologisk oceanografi. 

Ue.084 Sötvattnens växt- och djurvärld 

Hit sötvattensbiologi (limnologi). 

Uea Utvecklingslära och genetik 

Ueaa Utvecklingslära 

Hit allmänna och principiella arb om utvecklingsläran. 

Hit människans utveckling. 

Paleontologi  → resp underavd av Udb (tilläggstal .03). 

Växter  → resp underavd av Uf (tilläggstal .03). 

Djur  → resp underavd av Ug (tilläggstal .03). 

Ueab Genetik 

Hit arb som behandlar ärftlighetsförhållandena hos såväl växter som djur, när de 
är av mera principiellt intresse. I tveksamma fall föredrages Ueab. 

Arb med huvudsakligen praktiskt intresse  → resp specialavd, t ex jordbruksväxterna  → 
Qdd, husdjuren  → Qdf. 

Paleontologi  → Udb. 

Växter  → Uf med underavd (tilläggstal .045). 

Djur  → Ug med underavd (tilläggstal .045). 

Människan  → Vaa. 

Ueaba Genteknik 
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Ueb Fysisk antropologi 

Hit arb ang människosläktets gemensamma biologiska egenskaper och dess 
variation. 406 

Hit även antropometri. 
Hit även rasbiologi. 407 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Ueb-a Fysisk antropologi: Europa.408 

Utvecklingslära  → Ueaa. 

Eugenik → Vaa.409 

Människans anatomi  → Vb, fysiologi  → Vc. 

Ueba Den förhistoriska människan 

Hit t ex Pekingmänniskan, Cro-Magnon, Neanderthalmänniskan. 

Uec Mikrobiologi 

Kan i tillämpliga delar uppdelas enl Ue.02--Ue.08. För systematik används som 
tillägg .01, för genetik .045. 

Medicinsk mikrobiologi  → Vab. 

Bakteriernas betydelse för lantbruket  → Qda, för industrin  → Pmb. 

Ueca Bakteriologi 

Uecb Virologi 

Ued Bioteknik 

Bioteknik = det tekniska utnyttjandet av biologiska processer. 

Bioteknik använd inom särsk områden  → resp avd. 

Uf Botanik 
Hit även allmänna arb ang olika slags gagnväxter. 

Växterna i folktron  → Mz. 

Växtpaleontologi  → Udba. 

Utvecklingslära och genetik  → Uea. 

Framställningar med praktiskt syfte ang lantbruks-, trädgårds- och skogsväxter  → Qdd, Qe, 
Qfd, vilka avd i tveksamma fall föredrages. 

Arb ang vilda växters användning i hushållet  → Qca. 

Arb ang insamling och användning av medicinalväxter  → Vdf. 

Arb ang spånads- och färgväxters användning  → resp avd av Pj, Pmh. 

Strecktillägg: 

Kan användas på alla avdelningar, dock endast efter tilläggsbeteckningen .07. 

                                                 
406 SBKKSB 2009-02-23 
407 SBKKSB 2009-02-23 
408 SBKKSB 2009-02-23 
409 SBKKSB 2009-02-23 
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Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  → resp 
underavd av Uf (tilläggsbeteckning :bf). 

:k historia 
Botanikens historia betecknas Uf:k. Kan uppdelas geografiskt och 
kronologiskt, t ex Uf:kc.4 Botanik: historia: Sverige: nya tiden. 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

z-tillägg för särsk orter används, alltid efter geografiskt strecktillägg, för att 
uttrycka lokala förhållanden, t ex Uf.07-cz Frösön. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Uf med underavd.410 

Särskilda tilläggsbeteckningar: 

Uf med underavd kan i tillämpliga fall uppdelas: 

För anm jfr Ue. 

.01 Systematik 

.02 Växtkonservering, -preparering 

.03 Växtanatomi och -morfologi 

.033 Histologi 

.034 Embryologi 

.035 Palynologi 

.039 Cytologi 
(för ytterligare uppdelning se Ue.039) 

.04 Växtfysiologi 

.041 Cirkulation 

.042 Respiration 

.043 Näringsfysiologi och ämnesomsättning 

.044 Sekretion och exkretion 

.045 Genetik  

.046 Reproduktion 

.047 Rörelse och kontrollprocesser 

.048 Biofysik och biokemi 
(för ytterligare uppdelning se Ue.048) 

.05 Växtekologi 

.051 Autekologi 

.052 Synekologi 

.055 Ekosystem i vatten 

.056 Ekosystem på land 

.06 Växtpatologi 
Hit växtsjukdomar och missbildningar (teratologi). 
Åkerbruksväxternas, trädgårdsväxternas och skogsträdens sjukdomar och skadedjur, 
växtskydd  → Qde eller resp avd. 

                                                 
410 SBKKSB 2012-02-23 
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.07 Växtgeografi 
Hit även arb om växtarter i särsk länder. 
Hit även floror. 
Uppdelas geografiskt enl N, t ex Uf.07-c Växtgeografi: Sverige. 

.08 Vattnens växtvärld 

.082 Havens växtvärld 

.084 Sötvattnens växtvärld 

Ufa Särskilda grupper av växter 

Till Ufa med underavd förs endast allmänna arb. 

Hit även grupper som inte har särsk avd under Ufaa--Ufac. 

Ufaa Vedartade växter 

Hit t ex allmänna arb om träd och buskar. 

Ufab Nyttoväxter 

Hit arb som inte placeras under Qd--Qf eller Vdf. 

Hit även bärplockning. 

Ufac Giftiga växter 

Giftiga svampar  → Ufhea. 

Ufe--Ufg Fröväxter (Fanerogamer) 

Allmänna arb  → Ufe. 

Ufe Fröväxter (Fanerogamer): allmänt 

Uff Gömfröiga (Magnoliophytina) 

(Angiospermer) 

Uffa Tvåhjärtbladiga (Magnoliopsida) 

(Dikotyledoner) 

Uffaa Kaktusväxter (Cactaceae) 

Uffab Korsblommiga (Brassicaceae) 

(Cruciferae) 

Uffac Rosväxter (Rosaceae) 

Uffad Ärtväxter (Fabaceae) 

(Leguminosae) 

Uffae Flockblommiga (Apiaceae) 

(Umbelliferae) 

Uffaf Korgblommiga (Asteraceae) 

(Compositae) 

Uffag Potatisväxter (Solanaceae) 
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Uffah Kransblommiga (Lamiaceae) 

(Labiatae) 

Uffaö Övriga tvåhjärtbladiga 

Särsk familjer, som inte kan föras till någon av avd Uffaa--Uffah kan betecknas 
Uffaöz och inordnas alfabetiskt efter familjenamnet, t ex Uffaöz 
Johannesörtväxter. 

Uffb Enhjärtbladiga (Liliopsida) 

(Monokotyledoner) 

Uffba Palmer (Palmae) 

Uffbb Tågväxter (Juncaceae) och halvgräs (Cyperaceae) 

Uffbc Gräs (Poaceae) 

(Gramineae) 

Uffbd Liljeväxter (Liliaceae) 

Uffbe Orkidéer (Orchidaceae) 

Uffbö Övriga enhjärtbladiga 

Särsk familjer, som inte kan föras till någon av avd Uffba--Uffbe kan betecknas 
Uffböz och inordnas alfabetiskt efter familjenamnet, t ex Uffböz Kallaväxter. 

Ufg Nakenfröiga (Pinophytina) 

(Gymnospermer) 

Ufga Barrväxter (Pinopsida) 

(Coniferae) 

Ufh Kryptogamer 

Ufha Ormbunksväxter (Pteridophyta)411 

Ufhb Mossor (Bryophyta) 

Ufhba Bladmossor (Bryopsida) 

(Musci) 

Hit även vitmossor (Sphagnum). 

Ufhbb Levermossor (Hepaticopsida) 

(Hepaticae) 

(Ufhbc Vitmossor (Sphagnopsida) → Ufhba) 

Ufhbd Nålfruktmossor (Anthocerotopsida) 

Ufhc Alger (Algae) 

                                                 
411 SBKKSB 2007-12-05 
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Ufhca Grönalger (Chlorophycota) 

(Chlorophyta) 

Ufhcb Euglenor (Euglenophyceae) och Dinoflagellater (Dinophyceae) 

(Euglenophyta, Pyrrophyta) 

Ufhcc Brunalger (Phaeophyceae) 

(Phaeophyta) 

Ufhcd Rödalger (Rhodophyceae) 

(Rhodophyta) 

Ufhce Guldalger (Chrysophyceae), gulgrönalger (Xanthophyceae) och kiselalger 
(Bacillariophyceae) 

(Chrysophyta, Xanthophyta, Bacillariophyta) 

Ufhcf Blågrönalger (Cyanophycota) 

(Cyanophyta) 

Ufhd Lavar (Lichenes) 

Ufhe Svampar (Fungi) 

Ufhea Giftiga svampar 

Hit endast allmänna arb. 

Ufhed Basidiesvampar (Basidiomycota) 

(Basidiomycetes) 

Ufhee Sporsäckssvampar (Ascomycota) 

(Ascomycetes) 

Ufhef Ofullständiga svampar (Fungi imperfecti) 

Ufheg Algsvampar (Phycomycetes) 

Ufheh Slemsvampar (Mycetozoa) 

(Myxomycetes) 

Ug Zoologi 
Djuren i folktron  → Mz. 

Djurpaleontologi  → Udbb. 

Utvecklings- och ärftlighetslära  → Uea. 

Arb med praktiskt syfte ang husdjuren  → Qdf. 

Arb ang för åkern, trädgården och skogen skadliga djur  → Qde, Qe, Qfd. 

Arb ang djurens användning i hushållet  → Qca. 

Arb med praktiskt syfte ang jaktbara djur och fiskar  → Qg. 
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Strecktillägg: 

Kan användas på alla avdelningar, dock endast efter tilläggsbeteckningen .07. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  → resp 
underavd av Ug (tilläggsbeteckning :bf). 

:k historia 
Zoologins historia betecknas Ug:k. Kan uppdelas geografiskt och 
kronologiskt, t ex Ug:kc.4 Zoologi: historia: Sverige: nya tiden. 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

z-tillägg för särsk orter används, alltid efter geografiskt strecktillägg, för att 
uttrycka lokala förhållanden, t ex Ug.07-cz Sarek. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Ug med underavd.412 

Särskilda tilläggsbeteckningar: 

Ug med underavd kan i tillämpliga fall uppdelas: 

För anm jfr Ue. 

.01 Systematik 

.02 Djurkonservering, -preparering 

.03 Djuranatomi och –morfologi 
Husdjurens anatomi och morfologi → Qdf med underavd.  

.033 Histologi 

.034 Embryologi 

.039 Cytologi 
(för ytterligare uppdelning se Ue.039) 

.04 Djurfysiologi 

.041 Cirkulation 

.042 Respiration 

.043 Näringsfysiologi och ämnesomsättning 

.044 Sekretion och exkretion 

.045 Genetik 

.046 Reproduktion 

.047 Rörelse, sinnen, kontrollprocesser 

.048 Biofysik och biokemi 
(för ytterligare uppdelning se Ue.048) 

.05 Djurekologi och -psykologi 

.051 Autekologi 

.052 Synekologi 

.055 Ekosystem i vatten 

.056 Ekosystem på land 

.059 Etologi 

                                                 
412 SBKKSB 2012-02-23 
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.06 Djurpatologi 
Hit djursjukdomar och missbildningar (teratologi). 
Husdjurens sjukdomar  → resp avd av Qdf. 

.07 Djurgeografi 
Hit även arb om djurarter i särsk länder. 
Hit även faunor. 
Kan uppdelas geografiskt enl N, t ex Ug.07-c Djurgeografi: Sverige. 

.08 Vattnens djurvärld 
Ekosystem i vattnet  → .055. 

.082 Havens djurvärld 

.084 Sötvattnens djurvärld 

Uge--Ugi Ryggradsdjur 
Allmänna arb  → Uge. 

Uge Ryggradsdjur (Vertebrata) 

Ugf Däggdjur (Mammalia) 

Ugfa Primater (Primates) 

Ugfb Rovdjur (Carnivora) 

Ugfbb Säldjur (Pinnipedia) 

Ugfc Partåiga och uddatåiga hovdjur (Artiodactyla och Perissodactyla) 

Ugfd Elefantdjur (Proboscidea) och hyraxar (Hyracoidea) 

Ugfe Valar (Cetacea) 

Ugff Fladdermöss (Chiroptera), pälsfladdrare (Dermoptera) och insektsätare 
(Insectivora)413 

Ugfg Gnagare (Rodentia) och hardjur (Lagomorpha) 

Ugfh Myrkottar (Pholidota) och tandfattiga (Edentata) 

Ugfi Pungdjur (Marsupialia) 

Ugfj Kloakdjur (Monotremata) 

Ugfk Sirendjur (Sirenia) 

Ugfl Jordsvin (Tubulidentata) 

Ugg Fåglar (Aves) 

Ugga Tättingar (Passeriformes) 

Uggb Hackspettar (Piciformes) 
                                                 
413 SBKKS 2006-10-02 
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Uggc Musfåglar (Coliiformes), trogoner (Trogoniformes) och blåkråkefåglar 
(Coraciiformes) 

Uggd Seglarfåglar (Apodiformes)414 

Hit kolibrier (Trochiliformes). 

Ugge Skärrfåglar (Caprimulgiformes) och ugglor (Strigiformes) 

Uggf Gökfåglar (Cuculiformes) 

Uggg Papegojfåglar (Psittaciformes) 

Uggh Duvfåglar (Columbiformes) 

Uggi Vadarfåglar (Charadriiformes) 

Uggj Tran- och rallfåglar (Gruiformes) 

Uggk Hönsfåglar (Galliformes) 

Uggl Rovfåglar (Falconiformes) 

Uggm Andfåglar (Anseriformes) 

Uggn Storkfåglar (Ciconiiformes) 

Uggo Pelikanfåglar (Pelecaniformes) och stormfåglar (Procellariiformes) 

Uggp Doppingar (Podicipediformes) och lommar (Gaviiformes) 

Uggr Stubbstjärthöns (Tinamiformes) och ratiter (Ratitae) 

Uggs Pingviner (Sphenisciformes) 

Uggt Flamingoer (Phoenicopteriformes) 

Ugh Kräldjur (Reptilia) och groddjur (Amphibia) 

Ugha--Ughe Kräldjur (Reptilia) 

Allmänna arb  → Ugha. 

Ugha Kräldjur (Reptilia): allmänt 

Ughb Krokodiler (Crocodylia) 

Ughc Sköldpaddor (Chelonia) 

Ughd Ormar (Serpentes) 

Ughe Ödlor (Lacertilia) och bryggödlor (Rhynchocephalia) 

Ughf--Ughh Groddjur (Amphibia) 

                                                 
414 SBKKSB 2006-10-02 
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Allmänna arb  → Ughf. 

Ughf Groddjur (Amphibia): allmänt 

Ughg Stjärtgroddjur (Urodela) och maskgroddjur (Gymnophiona) 

Ughh Stjärtlösa groddjur (Anura) 

Ugi Fiskar (Pisces) och rundmunnar (Cyclostomi) 

Ugia Benfiskar (Teleostei) 

Ugib Benganoider (Holostei), broskganoider (Chondrostei) och lungfiskar 
(Dipnoi) 

Ugic Hajfiskar (Elasmobranchii) 

Ugid Fengäddor (Polypteridae) och kvastfeningar (Crossopterygii) 

Ugie Rundmunnar (Cyclostomi) 

Ugj Ryggradslösa djur (Evertebrata) 

Ugja Deuterostomia (utom Vertebrata) 

Ugjaa Cephalochordata 

Hit lancettfiskar och manteldjur (Tunicata). 

Ugjab Pilmaskar (Chaetognatha) och skäggmaskar (Pogonophora) 

Ugjac Tagghudingar (Echinodermata) 

Ugjad Hemichordata 

Hit Enteropneusta (ollonmaskar), Pterobranchia och Planctosphaeroidea. 

Ugjb Insekter (Insecta) 

Ugjba Steklar (Hymenoptera) 

Ugjbb Fjärilar (Lepidoptera), nattsländor (Trichoptera) och näbbsländor 
(Mecoptera) 

Ugjbc Tvåvingar (Diptera) och loppor (Siphonaptera) 

Ugjbd Skalbaggar (Coleoptera) och vridvingar (Strepsiptera) 

Ugjbe Nätvingar (Neuroptera) 

Ugjbf Halvvingar (Hemiptera) 

Ugjbg Tripsar (Thysanoptera) 

Ugjbh Löss (Phthiraptera) och stövsländor (Psocoptera) 
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Ugjbi Hopprätvingar (Orthoptera) 

Ugjbj Bäcksländor (Plecoptera) och spinnfotingar (Embioptera) 

Ugjbk Kackerlackor och bönsyrsor (Dictyoptera) 

Ugjbl Trollsländor (Odonata) och dagsländor (Ephemeroptera) 

Ugjbm Primärt vinglösa (Apterygota) 

Ugjc Tusenfotingar (Myriapoda), Pararthropoda och spindeldjur (Chelicerata) 

Ugjca Tusenfotingar (Myriapoda) 

Ugjcb Pararthropoda 

Ugjcc Palpkäkar (Chelicerata) 

Hit spindeldjur. 

Ugjd Kräftdjur (Crustacea) 

Ugjda Sköldkräftor (Eucarida) 

Ugjdb Övriga högre kräftdjur (Malacostraca) 

Ugjdc Rankfotingar (Cirripedia) och  karplöss (Branchiura) 

Ugjdd Hoppkräftor (Copepoda) och Mystacocarida 

Ugjde Musselkräftor (Ostracoda) 

Ugjdf Bladfotingar (Phyllopoda), Anostraca och Cephalocarida 

Ugje Blötdjur (Mollusca) 

Ugjea Bläckfiskar (Cephalopoda) 

Ugjeb Snäckor (Gastropoda) och elefanttandsnäckor (Scaphopoda) 

Ugjec Urmollusker (Monoplacophora), ledsnäckor (Polyplacophora) och 
maskmollusker (Solenogastres) 

Ugjed Musslor (Bivalvia) 

Ugjf Armfotingar (Brachiopoda), mossdjur (Bryozoa) och Phoronida 

Ugjfa Armfotingar (Brachiopoda) 

Ugjfb Mossdjur (Bryozoa) 

Ugjfc Phoronida 

Ugjg Maskar (Vermes) 
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Ugjgb Havsborstmaskar (Polychaeta) 

Hit Myzostomida och Archiannelida. 

Ugjgc Glattmaskar (Oligochaeta) 

Ugjgd Iglar (Hirudinea) 

Ugjge Övriga ringmaskar (Annelida) 

Ugjgf Trådmaskar (Nematoda) och tagelmaskar (Nematomorpha) 

Ugjgg Hjuldjur (Rotatoria) 

Ugjgh Övriga Aschelminthes samt Entoprocta 

Ugjgi Plattmaskar (Platyhelminthes) och slemmaskar (Nemertini) 

Ugji Nässeldjur (Cnidaria), kammaneter (Ctenophora) och mesozoer (Mesozoa) 

Ugjia Koralldjur (Anthozoa) 

Ugjib Maneter (Scyphozoa) 

Ugjic Hydroider (Hydrozoa) 

Ugjid Kammaneter (Ctenophora) 

Ugjie Mesozoer (Mesozoa) 

Ugjj Svampdjur (Porifera) 

Ugjk Protozoer (Protozoa) 

Ugjka Infusionsdjur (Ciliata) 

Ugjkb Gisseldjur (Flagellata) 

Ugjkc Rotfotingar (Rhizopoda) 

Ugjkd Spordjur (Sporozoa) 

Hit Cnidosporida. 

Uh Miljöfrågor och naturskydd 
Hit arb med ekologisk grundsyn, där miljöfrågorna dominerar. 

Hit miljövård i allmänhet, miljödebatten, miljöpolitik m m. 

Arb med tonvikt på samhällsplanering  → Odg. 

Strecktillägg: 

Kan användas på varje avd av Uh. 

Kolontillägg: 

:bf institutioner 
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Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  → resp 
underavd av Uh (tilläggsbeteckning :bf). 
Särsk institutioner med regionalt avgränsad verksamhet  → Uh med underavd (med 
geografiskt strecktillägg och :bf). 

:k historia 
Används både för miljöhistoria och miljövetenskapshistoria. 

:oe lagstiftning 
Miljörätt betecknas Uh:oe, t ex Uh-c:oe. 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

z-tillägg för särsk orter används, alltid efter geografiskt strecktillägg, för att 
uttrycka lokala förhållanden, t ex Uhe-cz Sarek. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Uh med underavd.415 

Uha Miljöekonomi 

Hit de samhällsekonomiska aspekterna på miljöfrågorna. 

Hit även föroreningarnas samhällsekonomiska aspekter. 

Miljöarbete gällande företagsekonomi  →  Qb med underavd. 

Föroreningsfrågor från företagsekomomisk synpunkt  →  Qb med underavd. 

Miljöredovisning  →  Qbcem. 

Uhb Humanekologi 

Hit människans relationer till den fysiska omgivningen. 

Uhc Föroreningsfrågor 

Hit föroreningarnas konsekvenser för miljön. 

Vid tvekan mellan två eller tre underavd föredrages den som kommer först i den 
alfabetiska följden. 

Uhca Luftföroreningar 

Hit även tekniska aspekter. 

Uhcb Vattenföroreningar 

Hit även tekniska aspekter. 

Uhcc Markföroreningar 

Hit även tekniska aspekter. 

Uhcd Förorenande ämnen 

Hit miljögifter, kvicksilver, bly, tungmetaller, insekticider och pesticider som 
förorenande ämnen. 

                                                 
415 SBKKSB 2012-02-23 
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Uhch Föroreningskällor 

Hit t ex olika typer av industrier och lantbruket som miljöförorenande faktorer. 

Uhd  Antropogena klimatförändringar416 

Hit endast klimatförändringar som anses orsakade av mänsklig aktivitet. 

Hit den s k växthuseffekten. 

Hit även arb om antropogena klimatförändringar som även behandlar klimatologi, 
med dubbelklassificering på Ubaj. 

Hit även debatten om orsakerna till de senaste hundra årens klimatförändringar. 
Hit även effekterna av antropogena klimatförändringar. 
Hit även åtgärder för att motverka antropogena klimatförändringar. 

Klimatologi → Ubaj. 

Samhällsekonomiska konsekvenser av klimatförändringarna → Uha. 

Uhe--Uhg Naturskydd 

Allmänna arb  → Uhe. 

Uhe Naturskydd 

Uhef Naturskydd - växter417 

Uheg Naturskydd - djur418 

Hit även djurskydd ang husdjuren; vid behov dubbelklassificering på Qdf med 
underavd.419 
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418 SBKKSB 2012-09-14 
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V Medicin 

Avd V är uppdelad på: 

Va Medicinsk genetik, mikrobiologi, immunologi m fl icke kliniska 
discipliner 

Vb Anatomi 
Vc Medicinsk fysiologi, biofysik och kemi 
Vd Farmakologi 
Ve Allmän medicin 
Vf Kirurgi och anestesi 
Vg Gynekologi och andrologi 
Vh Pediatrik420 
Vi Oftalmologi 
Vj Otorinolaryngologi 
Vk Odontologi 
Vl Psykiatri421 
Vm Terapimetoder 
Vn Samhällsmedicin, miljö- och yrkesmedicin, sexologi 
Vo Rättsmedicin 
Vp Hälso- och sjukvård 
Vs Gerontologi och geriatrik 
Vt Flyg- och navalmedicin, rymdmedicin 
Vu Idrottsmedicin 
Vx Militärmedicin 

Strecktillägg: 

Används endast där så uttryckligen anges i schemat.  

Forskningsbiblioteken kan vid behov använda strecktillägg överallt där den 
geografiska utbredningen eller begränsningen bedöms vara väsentlig. 

Kolontillägg: 

:b forskning 
:bf institutioner 

Särsk institutioner med uttalat avgränsad verksamhet inom ett område  →  resp 
underavd av V (tilläggsbeteckning :bf), t ex Vnd:bf Riksförbundet för sexuell 
upplysning. När så rekommenderas, tilläggs geografiskt strecktillägg före :bf för 
institutioner med regionalt avgränsad verksamhet. 
Sjukhus och andra vårdanstalter  →  Vp-cz--Vp-sz ort: institution, t ex Vp-cz 
Huddinge: Huddinge sjukhus. 

:d medicinens filosofi 
Används endast på huvudsignaturen V. 

:dd forskningsmetodik 
Används endast på huvudsignaturen V. 

:k historia 
Kan uppdelas geografiskt och kronologiskt. 
:k läggs efter den avd eller underavd som behandlas, t ex Spanska sjukan 
Veba:k.5. 
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:oe lagstiftning 
Kan användas på tillämpliga avd under V, t ex Vd:oe för 
läkemedelslagstiftning. 

Tidstillägg: 

Används endast tillsammans med :k. 

z-tillägg: 

Används endast där så uttryckligen anges i schemat. 

Parentestillägg: 

(s) används ej på V med underavd.422 

V Medicin 
Hit disciplinen Allmänmedicin. 

Allmänna arb i sjukdomslära (patologi) och allmänna arb i internmedicin → Ve. 

Va Medicinsk genetik, mikrobiologi, immunologi m fl icke kliniska 
discipliner 

Vaa Medicinsk genetik 

Hit humangenetik. 

Allmänna arb i genetik  →  Ueab. 

Särskilda genetiskt betingade sjukdomar → resp avd.423 

Genetiskt betingade syndrom och sjukdomar som inte kan föras till särsk avd → Vebv.424 

Vab Medicinsk mikrobiologi 

Hit läran om mikroorganismer hos människan. 

Hit även klinisk mikrobiologi (= medicinsk laboratoriespecialitet för diagnostik av 
sjukdomar orsakade av mikroorganismer). 

Infektionssjukdomar  →  Veba. 

Allmänna arb i mikrobiologi  →  Uec. 

Vaba Medicinsk bakteriologi 

Vabb Medicinsk virologi 

Vabc Medicinsk mykologi 

Vac Medicinsk parasitologi 

Vad Immunologi 

Hit allergi. 

Immunologiska sjukdomar  →  Vebr. 
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Allergiska sjukdomar →  Vebr. 

Vae Toxikologi 

Hit läran om gifter och deras verkningssätt. 

Förgiftningssjukdomar  →  Vebg. 

Vaf Experimentell patologi 

Hit medicinska experiment på levande organismer. 

Hit försöksdjurskunskap. 

Arb som rör speciella organ eller sjukdomar  →  resp avd. 

Klinisk patologi (diagnosmetod)  →  Veac. 

Vb Anatomi 
Hit allmänna arb. 

Särsk organs anatomi, histologi och embryologi  →  resp organ, t ex andningsorganen  →  Vei. 

Allmänna arb i patologisk anatomi  →  Veac. 

Jämförande anatomi  →  Ug.03. 

Vbb Histologi, embryologi, teratologi 

Vbba Histologi (vävnadslära) 

Hit även cytologi. 

Allmänna arb i cytologi  →  Ue.039. 

Klinisk cytologi  →  Veag. 

Vbbb Embryologi (fosterutvecklingslära) 

Vbbc Teratologi (missbildningslära) 

Hit teratologi i allmänhet.425 

Hit även missbildningar av särsk kroppsorgan med dubbelklassificering på resp 
avdelning av Veb med underavd, Ved--Veo med underavd eller Vla med unde-
ravd. 426 

Genetiskt betingade syndrom och sjukdomar som inte kan föras till särsk avd → Vebv. 427 

Vc Medicinsk fysiologi, biofysik och kemi 

Vca Medicinsk fysiologi 

Hit allmänna arb. 

Hit även klinisk fysiologi (= medicinsk laboratoriespecialitet för bedömande av 
kroppens och organens funktioner). 

Särsk organs fysiologi  →  resp organ, t ex andningsorganen  →  Vei. 

Vcb Medicinsk biofysik och kemi 
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Vcba Medicinsk biofysik 

Hit de fysikaliska förloppen i människokroppen. 

Allmän biofysik  →  Ue.0481. 

Vcbb Medicinsk kemi 

Hit de kemiska förloppen i människokroppen samt biokemi med medicinska 
tillämpningar. 

Allmän biokemi  →  Ue.0482. 

Vcbba Klinisk kemi 

Klinisk kemi = medicinsk laboratoriespecialitet för diagnos av sjukdomar med 
hjälp av kemiska metoder. 

Vcc Näringslära (nutrition) 

Vd Farmakologi 
Toxikologi  →  Vae. 

Vdd Farmaci och farmakognosi (apoteksvetenskap och drogkännedom) 

Industriell tillverkning av läkemedel  →  Pmca. 

Vde Farmakodynamik och farmakokinetik (läkemedelseffektlära och 
läkemedelsomsättningslära) 

Hit läkemedels användning vid sjukdomsbehandling i allmänhet samt allmänt  

om klinisk prövning av läkemedel. 

Läkemedels användning vid behandling av särsk sjukdomar  →  resp avd. 

Allmänt om klinisk prövning → V:dd. 

Klinisk prövning vid särsk sjukdomar eller av andra behandlingsmetoder → resp avd.  

Läkemedelsadministration (metoder för tillförsel av läkemedel)  →  Vmf. 

Vdf Medicinalväxter 

Vdp Apoteksväsen 

Uppdelas geografiskt enl N.  

Särsk apotek klassificeras Vdp-cz--Vdp-sz med ortsalfabetisk uppdelning, t ex 
Vdp-cz Malmö: Apoteket Lejonet. 

Ve Allmän medicin 
Hit allmänna  arb i sjukdomslära (patologi) och allmänna arb i intern medicin. 

Populära framställningar som berör större delen av medicinområdet (t ex läkarböcker)  →  V. 

Allmänna arb ang terapimetoder  →  Vm. 

Arb om disciplinen allmänmedicin → V. 

Vea Symtomlära och undersökningsmetodik 

Hit allmänna arb i symtomlära och diagnostik. 

Hit även allmänna arb i laboratorieteknik. 

Diagnos av särsk sjukdomar  →  resp organ eller klinisk specialitet. 



Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
 

e-SAB 2015:1  437 

Klinisk mikrobiologi  →  Vab. 

Klinisk fysiologi  →  Vca. 

Klinisk kemi  →  Vcbba. 

Paramedicinsk diagnostik  →  Vml. 

Veac Klinisk patologi 

Klinisk patologi = medicinsk laboratoriespecialitet för diagnos av sjukdomar 
genom studiet av sjuka vävnaders makroskopiska och mikroskopiska anatomi. 

Hit även allmänna arb i patologisk anatomi. 

Experimentell patologi  →  Vaf. 

Veag Klinisk cytologi 

Klinisk cytologi = medicinsk laboratoriespecialitet för diagnos av sjukdomar 
genom undersökning av celler eller delar av celler. 

Veah Diagnostisk radiologi 

Diagnostisk radiologi = diagnosmetod med hjälp av röntgenstrålning. 

Oral radiologi  →  Vkb. 

Veal Ultraljudsdiagnostik 

Ultraljudsdiagnostik = diagnosmetod med hjälp av ljudvågor. 

Veb Särskilda sjukdomar 

Endast rubrik. Används ej vid klassificering. 

Till Veba--Vebv428 föres arb utgående från sjukdomars orsaker. Hit även arb om 
sjukdomars diagnostik och terapi. 

Allmänt om yrkessjukdomar  →  Vnbf. 

Veba Infektionssjukdomar 

Vebaa Sexuellt överförda sjukdomar 

(Tidigare Vemd) 

Vebb Bristsjukdomar 

Vebe Ämnesomsättningssjukdomar 

Vebg Förgiftningssjukdomar 

Toxikologi  →  Vae. 

Vebl Psykosomatiska sjukdomar 

Hit stressrelaterade sjukdomar. 

Vebr Immunologiska sjukdomar 

Hit allergiska sjukdomar. 

Hit även allmänt om systemsjukdomar. 
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Immunologi  →  Vad. 

(Vebt Sjukdomar som beror på fysiska faktorer → Vnbb resp Vnbf.) 

Vebv Genetiskt betingade syndrom och sjukdomar429 

Hit endast syndrom och sjukdomar som inte kan placeras på annan avdelning 
under Veb, Ved---Veo eller Vla med underavd. 

Hit t ex Downs syndrom, Aicardis syndrom, Fragil X-syndrom. 

Vid behov dubbelklassificeras på Vla med underavd. 

Medicinsk genetik → Vaa. 

Teratologi (missbildningslära) → Vbbc. 

Nervystemet (neurologi) →Vef med underavd. 
Psykiatri → Vl med underavd. 

Ved--Veo Kroppsorganen och deras sjukdomar 

Hit organ, organsystem, kroppsdelar och deras anatomi, fysiologi och sjukdomar 
(inklusive diagnostik och terapi). 

Allmänna arb i intern medicin  →  Ve. 

Allmänna arb i anatomi  →  Vb. 

Allmänna arb i fysiologi  →  Vca. 

Gynekologi och andrologi  →  Vg. 

Oftalmologi  →  Vi. 

Otorinolaryngologi  →  Vj. 

Odontologi  →  Vk. 

Kirurgi  →  Vf. 

Ved Blodet och de blodbildande organen (hematologi) 

Hit blodet, lymfan, benmärgen, mjälten, retikuloendoteliala systemet. 

Vef Nervsystemet (neurologi) 

Hit organiska sjukdomar i centrala, perifera och autonoma nervsystemet. 

Psykiatri  →  Vl. 

Kirurgi  →  Vfnf. 

Vefa Demens 

Vefb Epilepsi 

Vefc Smärta 

Hit även migrän. 

Vefd Stroke 

Vefe Sömn och sömnstörningar 

Veh Cirkulationsorganen (kardiologi och angiologi) 

Hit hjärtat och blodkärlen. 
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Blodsjukdomar  →  Ved. 

Lymfsystemet  →  Ved. 

Kirurgi  →  Vfnh. 

Vei Andningsorganen (respirationsorganen) 

Hit luftvägarna och lungorna. 

Kirurgi  →  Vfni. 

Luftstrupen och de större luftvägarna  →  Vjj. 

Vej Medicinsk gastroenterologi (matspjälkningsorganen) 

Hit munhålan, matstrupen, magsäcken, tarmarna, levern, gallblåsan och 
bukspottkörteln (pancreas). 

Bukspottkörtelns cellöar (Langerhans öar)  →  Veo. 

Kirurgi  →  Vfnj. 

Vek Njurarna och urinvägarna (nefrologi och urologi) 

Hit njurarna, urinvägarna och urinblåsan. 

Hit även urogenitalsystemet (urinvägarna och könsorganen) behandlat som en 
enhet. 

Enbart könsorganen  →  Vg. 

Kirurgi  →  Vfnk. 

Vem Huden (dermatologi) 

Hit huden och underhuden. 

Plastikkirurgi  →  Vfe. 

(Vemd Könssjukdomar (venereologi) →  Vebaa) 

Ven Muskler och skelett (myologi och osteologi) 

Hit rörelseapparaten. 

Hit muskler, leder, skelett och bindväv. 

Kirurgi  →  Vfo. 

Vena Reumatologi 

Veo Endokrina organ (endokrinologi) 

Hit de inresekretoriska organen. 

Kirurgi  →  Vfno. 

Veod Diabetes 

Vep Onkologi (läran om tumörer) 

Hit både godartade (benigna) och elakartade (maligna) tumörer. 

Tumörer i särsk organ  →  resp organ med dubbelklassificering här. 

Vepa Radioterapi 

Hit behandling med joniserande strålning. 

Radioterapi i allmänhet  →  Vmd. 
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Vepb Kemoterapi 

Kemoterapi i allmänhet  →  Vde. 

Vf Kirurgi och anestesi 

Vfa Biomateriallära 

Ersättningsmaterial som används i kroppen. 

Vfd Anestesi 

Hit narkos och bedövning. 

Hit även analgesi (smärtlindring). 

Smärta i allmänhet → Vefc. 

Vfe--Vfo Kirurgi 

Allmänna arb  →  Vf. 

Kirurgisk behandling inom de kliniska specialiteterna gynekologi och andrologi, oftalmologi, 
otorinolaryngologi, odontologi  →  resp avd av Vg, Vi--Vk; vid behov dubbelklassificering här, 
t ex hornhinnetransplantation  →  Vif [Vff]. 

Vfe Plastikkirurgi och rekonstruktiv kirurgi 

Vff Transplantation 

Transplantation = operativt överförande av levande vävnad. 

Transplantation av särsk organ  →  resp avd med dubbelklassificering här, t ex 
njurtransplantation  →  Vfnk [Vff]. 

Vfg Traumatologi 

Hit skador orsakade av yttre våld. 

Hit även bränn- och köldskador. 

Första hjälpen vid olycksfall  →  Vpj. 

Vfh Barnkirurgi 

Kirurgisk behandling av särsk organ  →  resp avd; vid behov dubbelklassificering här. 

Vfn Kirurgi: särskilda organ, organsystem och kroppsdelar 

Ortopedi  →  Vfo. 

Vfnf Neurokirurgi 

Vfnh Hjärt- och kärlkirurgi 

Vfni Thoraxkirurgi 

Hit kirurgisk behandling i brösthålans organ. 

Hjärt- och kärlkirurgi  →  Vfnh. 

Vfnj Kirurgisk gastroenterologi 

Hit kirurgisk behandling av matspjälkningsorganens sjukdomar. 

Hit stomier. 
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Vfnk Urologi 

Hit kirurgisk behandling av sjukdomar i njure och urinvägar. 

Kirurgisk behandling inom gynekologi och andrologi  →  resp avd av Vg. 

Vfno Kirurgisk endokrinologi 

Vfo Ortopedi 

Hit rörelseapparatens kirurgiska sjukdomar samt musklernas och skelettets kirurgi. 

Hit även korrigerande, stödjande och skyddande ortopedi samt proteslära. 

Allmänna arb ang rörelsehindrade  →  Ohfhf. 

Vg Gynekologi och andrologi 
Hit könsorganen. 

Till Vg med underavd förs även kirurgisk behandling av hithörande organ. 

Sexuallivet  →  Vnd, vilket föredrages i tveksamma fall. 

Arb som behandlar urin- och könsorganen som en enhet (urogenitalsystemet)  →  Vek. 

Vga Gynekologi och obstetrik 

Vgaa Gynekologi 

Hit kvinnans könsorgan. 

Vgaab Bröstet 

Hit kvinnobröstet och dess körtlar. 

Hit även mammografi. 

Vgab Obstetrik (förlossningslära) 

Vgaba Graviditet 

Hit t ex prenatalmedicin, fosterdiagnostik. 

Perinatalmedicin  →  Vha. 

Vgb Andrologi 

Hit mannens könsorgan. 

Vh Pediatrik 
Hit allmänna arb samt allmänt om barnsjukdomar. 

Särsk sjukdomar  →  resp avd; vid behov dubbelklassificering här. 

Barnkirurgi  →  Vfh. 

Barntandvård  →  Vkh. 

Barnpsykiatri  →  Vle. 

Vha Neonatalmedicin 

Hit spädbarnsvård. 

Hit även arb i perinatalmedicin. 

Vhb Barnets fysiska utveckling 
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Arb som behandlar både den fysiska och psykiska utvecklingen  →  resp avd av Dofa. 

Vhc Amning 

Vi Oftalmologi (ögat) 

Vib Anatomi 

Vic Fysiologi 

Vie Sjukdomar 

Vif Kirurgi 

Vj Otorinolaryngologi 

Vjb Otologi (örat) 

Vjbb Anatomi 

Vjbc Fysiologi 

Vjbe Sjukdomar 

Vjbf Kirurgi 

Vji Rinologi (näsan) 

Vjj Laryngologi 

Hit halsen och de större luftvägarna. 

Hit foniatri (= den medicinska specialitet som sysslar med behandling av röst- och 
talrubbningar). 

Logopedi (= läran om tal- eller språkrubbningar och deras botande på pedagogisk väg)  →  
Eud; i tveksamma fall föredrages Vjj med dubbelklassificering på Eud. 

Vk Odontologi 

Vka Förebyggande tandvård 

Vkb Oral radiologi 

Vkc Tandsjukdomar 

Vkca Karies (cariologi) 

Vkcb Tandlossning (parodontologi) 

Vkcc Endodonti 

Vkd Tandreglering (ortodonti) 
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Vke Proteslära (oral protetik) 

Konstgjord ersättning för en eller flera tänder, del av tand eller intilliggande 
strukturer.  

Hit även dentala implantat. 

Vkf Oral kirurgi och anestesi 

Hit även käkkirurgi. 

Vkh Barntandvård (pedodonti) 

Vki Bettfysiologi 

Vkj Dentala material 

Amalgamförgiftning → Vebg. 

Vko Rättsodontologi 

Vkp Tandvårdsorganisation 

Uppdelas geografiskt enl N. 

Vl Psykiatri 
Organiska sjukdomar i nervsystemet  →  Vef. 

Vla Psykiska sjukdomar 

Hit sjukdomarna och deras behandling. 

Till Vla med underavd förs även sjukdomar och störningar som har neurologiska 
orsaker och behandlas inom psykiatrin förutom de som klassificeras Vefa--Vefe.430 

Speciella behandlingsmetoder kan vid behov dubbelklassificeras på resp avd av 
Vlb. 

Vlaa Psykiatriska syndrom431 

Vlaaa Schizofreni och andra psykotiska syndrom432 

Hit även vanföreställningssyndrom. 

Vlaab Förstämningssyndrom433 

Hit t ex depressiva och bipolära syndrom. 

Vlaac Ångestsyndrom434 

Hit t ex paniksyndrom, social fobi, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom. 

Vlaad Somatoforma syndrom och patomimier435 

Hit t ex konversionssyndrom och hypokondri. 
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Vlaae Dissociativa syndrom436 

Hit t ex dissociativ amnesi, multipel personlighet, fuguetillstånd. 

Vlaaf Ätstörningar437 

Hit t ex anorexi och bulemi. 

Vlaag Impulskontrollstörningar438 

Hit impulskontrollstörningar som inte anses kopplade till annan sjukdom. 
Hit t ex kleptomani, pyromani och spelmani. 

 

(Vlab Neuroser → Vlaa, Vlac) 439 

Vlac Personlighetsstörningar 440 

Hit bl a antisocial, borderline och narcissistisk personlighetsstörning. 

Vlad Genomgripande störningar i utvecklingen 441 

Hit genomgripande störningar med eller utan påvisad neurologisk bakgrund. 

Hit t ex ADHD, Damp. 

Undervisning och träning av psykiskt handikappade  →  Euc, vilket föredrages i tveksamma 
fall; vid behov dubbelklassificering här. 

Psykisk utvecklingsstörning från social synpunkt → Ohfhc. 

Vlada Autismspektrumstörningar 442 

Hit autism och Aspergers syndrom. 

Vlb Psykiatriska behandlingsmetoder 

Till Vlb med underavd förs behandlingsmetoder när sjukdomsbeskrivningen är av 
underordnad betydelse. 

Sjukdomarna och deras behandling i första hand  →  resp sjukdom; vid behov 
dubbelklassificering på Vlb med underavd. 

Vlba Medicinska behandlingsmetoder 

Hit t ex läkemedelsterapi, elchockbehandling. 

Vlbb Hypnos 

Vlbd Psykoterapi 

Vlbda Gruppterapi och miljöterapi 

Hit t ex familjeterapi, psykodrama, terapeutiska samhällen. 

Familjeterapi som behandlingsform vid sociala problem  →  Ohfc; i tveksamma fall föredrages 
Vlbda. 
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Vlbdb Aktivitetsterapi 

Hit t ex dramaterapi, bildterapi. 

Vlbdba Musikterapi 

Vlbdg Analytisk terapi 

Hit t ex psykoanalys, symboldrama. 

Allmänt om psykoanalys  →  Docb, vilket föredrages i tveksamma fall; vid behov 
dubbelklassificering här. 

Vlbdö Övriga psykoterapeutiska metoder 

Hit t ex beteendeterapi, primalterapi, skrikterapi, samtalsterapi. 

Vle Barn- och ungdomspsykiatri 

Hit allmänna arb. 

Särsk psykiska sjukdomar  →  resp avd av Vla; vid behov dubbelklassificering här. 

Vlf Geriatrisk psykiatri 

Hit allmänt om ålderdomens psykiska sjukdomar. 

Särsk psykiska sjukdomar  →  resp avd av Vla; vid behov dubbelklassificering här. 

Vln Drogberoende och drogmissbruk 

Hit drogberoende och drogmissbruk från medicinsk synpunkt (inklusive alla 
former av behandling). 

Särsk psykiatriska behandlingsmetoder kan vid behov dubbelklassificeras på resp 
avd av Vlb. 

Alkohol- och narkotikafrågor från allmän eller social synpunkt  →  Ohi, vilket föredrages i 
tveksamma fall. 

Vlna Alkoholism 

Vlnb Narkomani 

Vlo Rättspsykiatri 

Vm Terapimetoder 
Hit allmänna arb och arb som ej kan föras till annan avd. 

Behandling av särsk sjukdomar, skador etc  →  resp avd; vid behov dubbelklassificering på 
Vm med underavd. 

Vma Sjukgymnastik (fysioterapi) 

Hit behandling av funktionsstörningar som begränsar rörelseförmågan med bl a 

värme, kyla, vatten, ljus, elektricitet, ultraljud, rörelser och massage. 

Hit även förebyggande behandling. 

Behandling av psykiska sjukdomstillstånd vid behov dubbelklassificering Vlbdö. 

Allmänt om ljus- och ultraljudsbehandling → Vm. 

Allmänt om förebyggande medicin → Vnaaa. 

Allmänt om rehabilitering → Vnab.  
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Vmb Dietik 

Hit behandling med särsk kost. 

Matlagning  →  Qcabb. 

Vmbb Bantning och fasta 

Vid behov dubbelklassificering på Qcabb. 

Receptböcker för bantare  →  Qcabb; vid behov dubbelklassificering här. 

Vmd Radioterapi 

Behandling av tumörer  →  Vepa. 

Vme Serumterapi 

Hit även organoterapi. 

Vmf Läkemedelsadministration 

Hit olika metoder för tillförsel av läkemedel (läkemedelsadministration), t ex 
injektioner, infusioner, inhalering, tillförsel via ändtarm, blodtransfusion. 

Hit även allmänt om punktion som metod. 

Punktion som provtagningsmetod  →  Veac. 

Läkemedlens användning för sjukdomsbehandling i allmänhet  →  Vde, särsk sjukdomar  →  
resp avd. 

Vmj Arbetsterapi 

Hit arbete som bidragande botemedel vid sjukdom. 

Vml Alternativa (kompletterande) terapiformer 

Hit terapimetoder vid sidan av den egentliga skolmedicinen. 

Hit även paramedicinsk diagnostik. 

Vn Samhällsmedicin, miljö- och yrkesmedicin, sexologi 

Vna Samhällsmedicin och socialmedicin 

Vnaa Folkhälsa 

Hit allmänna arb. 

Folkhälsa inom särsk områden → resp avd, t ex tobak → Ohic. 

(Vnaa Preventiv medicin → Vnaaa.) 

Vnaaa Preventiv medicin (förebyggande medicin och friskvård) 

(Tidigare Vnaa) 

Hit allmänna arb samt arb vilka ej kan föras till annan avd ang friskvård (inklusive 
förebyggande egenvård) och hälsoupplysning. 

Preventiv medicin inriktad på speciella problemområden i första hand  →  resp avd. 

Egenvård i allmänhet  →  Vphc, vilket föredrages i tveksamma fall. 

Kommentar 
Hälsotidskrifter klassificeras i första hand Vnaaa. 
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(SBKKSB 2003-12-08) 

Vnab Rehabilitering 

Hit allmänna arb om handikappades återanpassning till bästa möjliga fysiska och 
psykiska situation. 

Handikappade på arbetsmarknaden  →  Ohafd. 

Handikappade från social och allmän synpunkt  →  Ohfh. 

Speciella behandlingsmetoder  →  resp avd, t ex arbetsterapi  →  Vmj. 

Vnaba Habilitering 

Hit anpassning av personer med medfött handikapp. 

Vnac Epidemiologi 

Epidemiologi = läran om sjukdomars utbredning i befolkningen. 

Hit även medicinsk statistik samt epidemiologisk metodik. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Vnac-c Epidemiologi: Sverige. 

Särsk sjukdomars epidemiologi  →  resp avd. 

Vnam Misshandel och vanvård 

Straffrätt  →  Oeb. 

Vnama Barnmisshandel 

Hit även annan vanvård av barn. 

Vnamb Misshandel i parrelationer443 

Hit kvinnomisshandel.444 

Vnb Miljö- och yrkesmedicin 

Vnbb Miljömedicin 

Hit miljöfaktorers betydelse för människans hälsa. 

Hit även höjdsjuka. 

Hit även tryckfallssjuka. 

Vnbc Sjukvårdshygien 

Vnbf Yrkesmedicin 

Hit arbetsförhållandens betydelse för människans hälsa. 

Hit även allmänt om yrkessjukdomar. 

Särsk sjukdomar  →  resp avd, t ex silikos  →  Vei. 

Arbetarskydd och arbetsmiljöfrågor i allmänhet  →  Ohae. 

Arbetsmiljöfrågor inom företaget → Qbfa. 

Vnbfa Ergonomi 

                                                 
443  SBKKSB 2010-06-02 
444  SBKKSB 2010-06-02 
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Hit både tekniska och medicinska aspekter. 

Vnbfb Företagshälsovård 

Vnd Sexologi 

Hit medicinska och sociala aspekter på sexuallivet. 

Könsorganen  →  Vg. 

Vnda Kvinnan och sexuallivet 

Kvinnlig homosexualitet  →  Vndh. 

Vndb Mannen och sexuallivet 

Manlig homosexualitet  →  Vndh. 

Vndh Homosexualitet, bisexualitet, transsexualitet445 
446 

Homosexuellas ställning i samhället  →  Ohjh, vilket föredrages i tveksamma fall. 

Vndi Handikappade och sexuallivet 

Hit såväl fysiskt som psykiskt handikappades sexualliv. 

Vndm Födelsekontroll 

Hit preventivmetoder och preventivmedel. 

Kliniskt inriktade arb  →  resp avd av Vg; i tveksamma fall föredrages Vndm med 
dubbelklassificering på resp avd av Vg. 

Vndma Abort 

Kliniskt inriktade arb  →  Vgaba. 

Vndp Våldtäkt och andra sexuella övergrepp447 

Hit även pornografi från social synpunkt. 

Hit även prostitution.448 

Pornografi som litterär, konstnärlig etc genre  →  resp avd, t ex litteraturhistoria  →  G 
(tilläggstal .0979). 

Straffrätt  →  Oeb. 

Incest med barn → Vndpb.449 

Sexuella övergrepp mot barn → Vndpb. 450 

Vndpb Sexuella övergrepp mot barn451 

Hit barnprostitution och barnpornografi. 

                                                 
445 SBKKSB 2008-03-03 
446 SBKKSB 2008-03-03 
447 SBKKSB 2010-11-17 
448 SBKKSB 2010-11-17 
449 SBKKSB 2010-11-17 
450 SBKKSB 2010-11-17 
451 SBKKSB 2010-11-17 
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Vo Rättsmedicin 
Rättspsykiatri  →  Vlo. 

Rättsodontologi  →  Vko. 

Vp Hälso- och sjukvård 
Uppdelas geografiskt enl N, t ex Vp-c Hälso- och sjukvård: Sverige. 

För särsk sjukvårdsanstalter bildas ortsalfabetiska avd under varje land, t ex Vp-cz 
Huddinge: Huddinge sjukhus. 

Folkhälsa → Vnaa. 

Militär hälso- och sjukvård  →  Vx. 

Vpa Hälso- och sjukvårdsekonomi 

Vpb Sjukvårdsadministration och -organisation 

Administration och organisation inom speciella vårdformer  →  resp avd, t ex primärvård  →  
Vph, företagshälsovård  →  Vnbfb. 

Personaladministration inom sjukvården  →  Vpd. 

Vpd Sjukvårdspersonal 

Hit t ex yrkesroller och relationer till omvärlden (t ex patienter och deras 
anhöriga). 

Hit även personaladministration. 

Vpe Sjukvårdslokaler och -utrustning 

Vpea Sjukvårdslokaler 

Byggnadsteknik  →  Ppbde; i tveksamma fall föredrages Vpea. 

Särsk sjukvårdsanstalter  →  Vp-cz--Vp-sz. 

Vpeb Sjukvårdsutrustning och medicinsk teknik 

Hit allmänna arb samt arb som ej kan föras till annan avd. 

Vpf Sjukvårdsarbete 

Hit allmänna arb om metoder i det praktiska sjukvårdsarbetet, t ex bäddning, 
förflyttning av patienter. 

Vpg Omvårdnad 

Omvårdnad = personligt riktad patientvård, alla aktiviteter som krävs för att 
tillgodose den sjukes fundamentala mänskliga behov. 

Speciella omvårdnadsformer  →  resp avd, t ex palliativ vård  →  Vpm. 

(Vpgf Omvårdnadsforskning → Vpg:b.) 

Vph Primärvård 

Hit den öppna vård som bedrivs vid allmänläkarmottagningar 
(distriktsläkarmottagningar, distriktssköterskemottagningar och mödra-  och 
barnavårdscentraler). 

Vpha Mödra- och barnhälsovård 
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Praktiska handledningar  →  resp avd av Vga eller Vh. 

Vphb Hemsjukvård 

Hit den uppsökande sjukvården. 

Egenvård (inklusive vård av anhöriga etc)  →  Vphc. 

Vphc Egenvård 

Hit även vård av anhöriga. 

Enbart förebyggande egenvård  →  Vnaaa; i tveksamma fall föredrages Vphc. 

Vpj Akutvård 

Hit även första hjälpen vid olycksfall samt ambulanssjukvård. 

Hit även katastrofmedicin.452 

Akutvård inom särsk kliniska specialiteter  →  resp avd. 

Katastrofberedskap i allmänhet  →  Odgo.453 

Vpk Intensivvård 

Intensivvård inom särsk kliniska specialiteter  →  resp avd. 

Vpl Långvård 

Vpm Palliativ vård 

Hit arb om vård i livets slutskede. 

Hit arb om döden i sjukvården. 

Hit tanatologi. 

Vs Gerontologi och geriatrik 
Hit det normala åldrandet samt ålderssjukdomar i allmänhet. 

Särsk sjukdomar i första hand  →  resp avd, t ex hjärnblödning  →  Vef. 

Vt Flyg- och navalmedicin, rymdmedicin 

Vu Idrottsmedicin 
Hit allmänna arb. 

Särsk sjukdomar och skador  →  resp avd med dubbelklassificering här. 

Vx Militärmedicin 
Hit även militär hälso- och sjukvård. 

Uppdelas geografiskt enl N. 

Särsk kliniska specialiteter  →  resp avd med dubbelklassificering här. 

Flyg- och navalmedicin samt rymdmedicin  →  Vt. 

                                                 
452  SBKKSB 2010-06-02 
453  SBKKSB 2010-06-02 
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X Musikalier 
Med begreppet besättning avses i nedanstående tabeller alltid den aktuella 
besättningen (t ex en pianokonsert i utgåva för 2 pianon  →  Xda.02(up) ). 

För begreppet generalbas (basso continuo) används i nedanstående tabeller i regel 
kortformen bc. 

Musiklitteratur  →  Ij. 

Avd X Musikalier och avd Y Musikinspelningar har nästan genomgående parallell 
indelning; däremot är grundprinciperna för klassificeringen olika för musikalier 
och musikinspelningar (jfr nedan). 

De redovisas därför gemensamt enl följande: 

I rubriker: X på rad ovan rubriken och Y på samma rad som rubriken direkt under 
X utan blankrad emellan. 

I anmärkningstexter: X+Y, t ex X+Ylb (utläses Xlb, Ylb). 

X, Xa etc utan underställt eller adderat Y gäller enbart för avd X. 

Y, Ya etc utan ovanförställt eller adderat X gäller enbart för avd Y. 

Inom avd X+Y kan man urskilja följande större grupper: 

Xb 
Yb  Musikhistoria 
Xd--Xm 
Yd--Ym Instrumentalmusik (huvudsakligen västerländsk), uppdelad dels efter 

besättning (X+Yd--X+Yl), dels efter musikalisk form (X+Ym) 
Xn 
Yn Elektroakustisk musik samt ljudkonst 
Xo--Xq 
Yo--Yq  Vokalmusik (huvudsakligen västerländsk), uppdelad dels efter besättning 

(X+Yo--X+Yp), dels efter musikalisk form (X+Yq) 
Xr--Xx 
Yr--Yx Särskilda genrer av musik (både instrumental och vokal), såsom: 
X+Yr Dramatisk och scenisk musik 
X+Ys Religiös musik 
X+Yu Västerländsk folkmusik 
X+Yv Icke-västerländska kulturers musik 
X+Yx Jazz, rock och populärmusik 

Avd X (grundprinciper) 

Hit förs noter samt texter till vokal eller dramatisk musik. 

Klassificering av musikalier görs för avd Xc--Xq i första hand efter besättning 
med dubbelklassificering på den musikaliska formen. 

För avd Xr--Xä görs klassificering i första hand på den musikaliska genren; 
dubbelklassificering på besättning endast där så uttryckligen anges. 

Där motsatt förfarande skall användas anges detta i varje särsk fall i schemat. 

Avd Y (grundprinciper) 

Hit förs endast musikinspelningar. 

Klassificering av musikinspelningar görs i första hand efter musikalisk form resp 
genre (i motsats till klassificeringen på avd X) med undantag av verk för 
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soloinstrument. Där klassificering i första hand skall ske efter besättning eller där 
tveksamhet råder anges detta i varje särsk fall i schemat. 

Strecktillägg: 

Används endast där så uttryckligen anges i schemat. 

Kolontillägg: 

Används ej på denna avd. 

Tidstillägg: 

Används endast där så uttryckligen anges i schemat. 

z-tillägg: 

z-tillägg kan användas på avd X + Y för musik med anknytning till särsk ort där 
utbyggnad med geografiskt tillägg uttryckligen anges i schemat.454 

z-tillägg används i övrigt endast där så uttryckligen anges i schemat: 
på avd X + Y för att beteckna särsk form av musik 
på avd X + Y för att beteckna särsk instrument 
på avd X + Ymia efter geografisk uppdelning för att vid militärmarscher beteckna 
särsk militärförband 
på avd X + Ysb för att beteckna övrig särskild religions musik 
på avd X för att beteckna särsk artist och ensemble 
på avd Ydb efter geografisk uppdelning för ort och lokal för särsk orgel 
på avd Yja efter geografisk uppdelning för ort och lokal för särsk klockspel.455 

Parentestillägg: 

X(s) samlingar 
Skall användas efter vanliga grunder överallt där inte annat anges. 

Kommentar 
För X gäller att (s) endast skall användas vid fler än en tonsättare. 
(KKS-meddelanden 1987:2) 

X(st) studiepartitur 
X(up) utdrag för piano eller annat tangentinstrument 

Vid verk som klassificeras på besättning görs tillägget på den bearbetade 
besättningen. Vid verk som klassificeras på form, görs tillägget på den 
ursprungliga formen. 

X(ö) övningar 
Hit utpräglat undervisande material såsom skolor, pedagogiska stycken 
eller etyder som ej är avsedda att framföras. 
Hit även orkesterövningar. 
Hit även brukspiano, -gitarr, skolor i ackompanjemang etc. 

Y(s) samlingar 
Används endast på huvudsignaturen Y samt Yb. 

Y(ö) övningar  
Hit även upptagningar av repetitioner av musikverk (t ex ”Bruno Walter 
repeterar Mozart”).  
Hit även MMO (Music minus one). 

                                                 
454  SBKKSB 2010-06-02 
455  SBKKSB 2010-06-02 
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Likhetsteckentillägg: 

Används enl de allmänna anvisningarna i Hjälptabeller: språkliga 
tilläggsbeteckningar för arb där text ingår som en väsentlig del, t ex 
instruktionstext i lärobok. 

Ex: Lärobok i bouzoukispelning på grekiska  →  Xgdc(ö)=ob. 

På avd X+Yqh, X+Yqj och Xyb används likhetsteckentillägg även för danska, 
norska, engelska, tyska, franska.  

Särskilda tilläggsbeteckningar: 

Särsk tilläggsbeteckningar används där så anges vid instrumentalmusik för att ange 
antal instrument enl följande: 

.01 1 instrument 
Används endast i kombinationerna .011, .014, .016. 

.011 1 instrument 1 hand 

.014 1 instrument 4 händer 

.016 1 instrument 6 händer 

.02 2 instrument 

.03 3 instrument 

.04 4 instrument 

.05 5 instrument 

.06 6 instrument 

.07 7 instrument 

.08 8 instrument 

.09 9 eller flera instrument 

X(s) Samlingar 
Hit samlingar med blandade besättningar, former eller genrer, som hör till fler än 
3 huvudavd av X+Y och inte med fördel kan föras in under en särsk avd. 

Samlingar av musikhistoriskt orienterade musikalier  → Xb. 

Samlingar av särsk kompositörers verk, som inte kan hänföras till 1 eller 2 av avd X+Yc—
X+Yä  → X+Yb456 

Xa Musikteori 
Hit musikalisk pedagogik för grundläggande begrepp såsom tonbildning, gehör, 
melodi, rytm, harmoni m m. 

Hit även material avsett för förberedande musikundervisning av typ musiklekar, 
verk för Orff-instrument o dyl. 

Musikundervisningens teori  →  Eabij. 

Verkanalys  →  avd för resp verk. 

Hithörande litteratur  → Ijaa. 

Xb Musikhistoria 
Hit – med parentestillägg (s) – samlingar som avser att ge en allmän översikt av 
musiken genom tiderna, under en viss period eller i ett visst land. 

                                                 
456  SBKKSB 2007-09-17 



Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
 

e-SAB 2015:1  454 

Samlingar uppdelas kronologiskt enl Ijb, t ex X+Yb.38(s) Musikhistoria: 
renässansen: samlingar. 

Samlingar kan också uppdelas geografiskt enl N, t ex X+Yb-c(s) Musikhistoria: 
Sverige: samlingar, i förekommande fall med kronologiskt tillägg, t ex 
X+Yb-c.46(s) Musikhistoria: Sverige: 1800-talet: samlingar. 

Hit även – utan (s) – samlingar av särsk kompositörers verk, som inte kan 
hänföras till 1 eller 2 av avd X+Yc--X+Yä nedan. I detta fall ingen kronologisk 
eller geografisk uppdelning av X+Yb. 

Särsk musikformers historia  →  resp avd, t ex symfonins historia  →  X+Yma. 

Samlingar av enbart icke-västerländsk musik  → X+Yv, som i tveksamma fall föredrages. 

Xc Soloverk: valfri besättning 
Hit soloverk med skiftande eller valfri besättning av typen ”Volo solo for a 
virtuoso performer on any instrument” eller verk för 1 röst alternativt 1 
instrument. 

Verk för 1 valfri stämma med ackompanjemang  →  Xkv. 

I notbilden enstämmig medeltida musik och renässansmusik (icke-liturgisk)  →  Xkk. 

Xd--Xm Instrumentalmusik 

Xd--Xj Instrumentalsoli 
Hit verk för soloinstrument (både musikalier och inspelningar). 

Hit även instrumentalsoli med ackompanjemang, där solot traditionellt anses 
utgöra det väsentliga (t ex violinsonater). 

Hit även instrumentalsoli med tillfälliga vokala och/eller elektroniskt bearbetade 
inslag. 

Hit även icke-västerländska kulturers instrument samt folkmusikinstrument enl 
närmare angivelser nedan. 

Särsk tilläggsbeteckning .02--.09 används för att beteckna antalet soloinstrument. 
.01 används endast i kombinationerna .011, .014 och .016 där så uttryckligen 
anges. 

Instrumentalkonserter  →  X+Ylb. 

Solistisk jazz eller rock  →  X+Yx. 

Xd Tangentinstrument 
Hit endast verk för soloinstrument. 

Särsk tilläggsbeteckning .01 används ej utom i kombinationerna .011, .014 och 
.016. I övrigt används .02--.09 för att beteckna antalet soloinstrument. 

Tangentinstrument som ackompanjemang till annat soloinstrument eller som bc förs till avd för 
huvudinstrumentet (jfr X+Ye). 

Xda Piano 

Elektriska pianon  →  X+Ydi. 

Xdaz Särskilda pianoinstrument 

Ex: Spikpiano, preparerat piano. 
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Xdb Orgel 

Elektriska orglar  →  X+Ydi. 

Xdbb Äldre orgeltyper 

Hit regal, portativ och liknande. 

Xdbz Övriga särskilda orgelinstrument 

Ex: Harmonium. 

Munorgel  →  X+Yfz. 

Xdc Cembaloinstrument 

Hit cembalo (=clavecin, harpsichord), virginal och spinett. 

Verk för ospecificerade tangentinstrument  →  Xd. 

Xdd Klavikord 

Verk för ospecificerade tangentinstrument  →  Xd. 

Xdi Elektriska tangentinstrument (keyboard) 

Syntar med eller utan tangenter  →  X+Yib. 

Xdz Övriga särskilda tangentinstrument 

Ex: Orgelklaver. 

Xe Stråkinstrument 
Hit solo för stråkinstrument, verk för 2 eller flera lika stråkinstrument (t ex 
stråkduos för 2 violiner) samt verk för 1 eller flera lika stråkinstrument + 
tangentinstrument eller bc (t ex triosonater för 2 eller flera violiner + bc). (Med 
lika instrument avses sådana som hör till samma underavd, dvs även t ex tenor- 
och basgamba.) 

Särsk tilläggsbeteckning .02--.09 används endast för antalet melodiinstrument. 

Stråkduos, triosonater etc med olika  stråkinstrument  →  X+Yk, som i tveksamma fall 
föredrages. 

Stråkinstrument + orkester  →  X+Ylbe. 

Stråkinstrument i folkmusik  →  X+Yu--X+Yv; för X dubbelklassificering här. 

Stråkinstrument i jazz och rock  →  X+Yxae. 

Indelningen under X+Yea används på samtliga avd. 

Xea Violin 

Xeaa Violin(er) utan ack 

Xeai Violin + tangentinstrument eller bc 

Xeaz Särskilda violininstrument 

Ex: Hardangerfela, elviolin, träskofiol. 

Xeb Viola 
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Xebz Särskilda violainstrument 

Ex: Viola d’amore. 

Xec Violoncell 

Xed Kontrabas 

Elbas  →  X+Ygbib. 

Xee Viola da gamba 

Xeg Nyckelharpa 

Xez Övriga särskilda stråkinstrument 

Hit bl a äldre typer såsom fiddla och rebec. 

Hit även vevlira. 

Xf Blåsinstrument 
Hit solo för blåsinstrument, verk för 2 eller flera lika blåsinstrument samt verk för 
1 eller flera lika blåsinstrument + tangentinstrument eller bc. 

Särsk tilläggsbeteckning .02--.09 används endast för antalet melodiinstrument. 

Indelningen under X+Yfa används på alla underavd. 

Jfr i övrigt inledningen till X+Ye. 

Xfa--Xff Träblåsinstrument 

Xfa Flöjt 

Xfaa Flöjt(er) utan ack 

Xfai Flöjt + tangentinstrument eller bc 

Xfaz Särskilda flöjter 

Ex: Ocarina, panflöjt. 

Blockflöjt  →  X+Yfb. 

Xfb Blockflöjt 

Xfc Oboe 

Xfcl Engelskt horn (altoboe) 

Xfd Klarinett 

Xfdl Bassetthorn 

Xfe Saxofon 

Xff Fagott 

Xfg--Xfj Bleckblåsinstrument 
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Xfg Trumpet 

Xfgl Kornett 

Xfh Horn (valthorn) 

Xfi Trombon (basun) 

Xfj Tuba 

Xfk--Xfl Bälginstrument 

Xfk Dragspel 

Xfkz Särskilda dragspel 

Ex: Concertina, musettedragspel. 

Xfl Säckpipa 

Xfm Munspel 

Xfz Övriga särskilda blåsinstrument 

Ex: Kohorn, sälgpipa, sinka, pommer, munorgel, vinare. 

Xg Knäppinstrument 
Hit endast verk för soloinstrument. 

Särsk tilläggsbeteckning .02--.09 för antalet soloinstrument om flera än ett. 

Xga Harpa 

Xgaz Särskilda harpor 

Xgb Gitarr 

Banjo  →  X+Ygg. 

Xgbi Elgitarr 

Xgbib Elbas 

Xgbz Övriga särskilda gitarrer 

Ex: Steel guitar, ukulele, vihuela. 

Xgc Mandolin 

Xgcz Särskilda mandoliner 

Ex: Mandola. 

Xgd Luta 

Xgdc Bouzouki 

Xgdz Övriga särskilda lutinstrument 
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Ex: Mandora, sitar, teorb. 

Xge Citterinstrument 

Xgea Cittra 

Xgeo Kantele 

Xgez Övriga särskilda citterinstrument 

Ex: Hummel. 

Xgf Balalajka 

Xgg Banjo 

Xgz Övriga särskilda knäppinstrument 

Ex: Mungiga, mbira, sansa. 

Xh Slagverk och strykidiofoner 
Hit slaginstrument med eller utan bestämd tonhöjd. 

Hit även verk för enbart slagverk i grupper och av varierande besättningstyper. 

Särsk tilläggsbeteckning används ej på denna avd. 

Xha Trumma och puka 

Xhaz Särskilda trummor och pukor 

Xhc Klockor och klockspel 

Mekaniska klockspel  →  X+Yja. 

Xhcz Särskilda klockor och klockspel 

Xhe Vibrafon 

Xylofon  →  X+Yhf. 

Marimba  →  X+Yhg. 

Xhf Xylofon 

Xhg Marimba 

Xhh Cimbalom (hackbräde) 

Xhk Slagverksgrupp 

Hit verk för enbart slagverk för flera instrument med varierande antal spelare. 

Särsk tilläggsbeteckning används ej på denna avd. 

Slagverk + 1 eller flera andra instrument  →  X+Ykh. 

Xhs Strykidiofoner 
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Xhsz Särskilda strykidiofoner 

Ex: Glasharpa, glasharmonika, såg. 

Xhz Övriga särskilda slaginstrument 

Ex: Kastanjetter, triangel. 

Xi Elektriska musikinstrument 
Hit endast elektriska musikinstrument som inte kan hänföras till någon särsk 
grundtyp av musikinstrument. 

Elmusikinstrument, som kan inordnas under annan grundtyp av instrument förs till 
grundtypen, t ex hammondorglar  →  X+Ydi, elgitarrer  →  X+Ygbi. 

Xia Ondes Martenot 

Xib Synt 

Hit alla syntar både med och utan tangenter. 

Xiz Övriga särskilda elektriska musikinstrument 

Ex: Trautonium. 

Xj Mekaniska musikinstrument 

Xja Klockspel 

Hit fasta klockspel, placerade i byggnader o dyl även om de spelas för hand. 

Icke-mekaniska klockspel  →  X+Yhc. 

Xjb Speldosor, spelur 

Xjc Positiv, gatuorgel m m 

Xjd Självspelande piano, pianola m m 

Xjz Övriga särskilda mekaniska musikinstrument 

Ex: Orkestrion. 

Xk--Xl Instrumentalensembler och orkestrar 

Xk Instrumentalensembler 
Hit kammarmusik med solistisk besättning (1 instrument i varje stämma) för 
minst 2 likställda instrument av olika art med eller utan bc eller bc-grupp. Antalet 
instrument anges med särsk tilläggsbeteckning .02--.09, varvid bc eller bc-grupp 
räknas som 1 instrument. 

2 eller flera instrument av samma art  → X+Yd--X+Yj. 

Verk för 2 instrument, varav det ena traditionellt anses ackompanjerande (t ex sonater för 
violin och piano)  →  X+Ye--X+Yf. 

Triosonater med lika instrument  →  resp underavd av X+Ye. 

Slagverksensembler med enbart slagverk  →  X+Yhk. 



Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
 

e-SAB 2015:1  460 

Folkmusikensembler  →  X+Yu--X+Yv. 

Jazz- och rockensembler  →  X+Yx. 

Xkd Ensembler med tangentinstrument 

Hit verk med piano eller annat tangentinstrument (även som bc), som inte kan 
inordnas på någon av underavd nedan (t ex piano, violin och flöjt  →  
X+Ykd.03). 

Tangentinstrument + slagverk  →  X+Ykh, ev dubbelklassificering här om 
tangentinstrumentet har en framträdande roll. 

Xkdd Tangentinstrument + annat tangentinstrument (t ex piano och orgel) + ev 
andra instrument 

Xkde Tangentinstrument + flera stråkinstrument (t ex piano, violin och viola) 

Xkdea Pianotrio 

Hit endast – utan tilläggsbeteckning .03 – standardbesättningen piano, violin, 
violoncell. 

Xkdeb Pianokvartett 

Hit endast – utan tilläggsbeteckning .04 – standardbesättningen piano, violin, 
viola, violoncell. 

Xkdec Pianokvintett 

Hit endast – utan tilläggsbeteckning .05 – standardbesättningen piano, 2 violiner, 
viola, violoncell. 

Xkdf Tangentinstrument + flera blåsinstrument (t ex piano, flöjt och oboe) 

Xkdg Tangentinstrument + knäppinstrument (t ex piano och harpa) + ev flera 
instrument 

Xke Ensembler med stråkinstrument 

Hit verk med enbart stråkinstrument eller stråkinstrument och blåsinstrument. 

Stråkinstrument + tangentinstrument eller bc  →  X+Ykd. 

Stråkinstrument + knäppinstrument  →  X+Ykge. 

Stråkinstrument + slagverk  →  X+Ykh, ev dubbelklassificering här enl X+Ykd. 

Xkee Enbart stråkinstrument 

Xkeea Stråktrio 

Hit endast – utan tilläggsbeteckning .03 – standardbesättningen violin, viola, 
violoncell. 

Xkeeb Stråkkvartett 

Hit endast – utan tilläggsbeteckning .04 – standardbesättningen 2 violiner, viola, 
violoncell. 

Xkef Stråkinstrument + blåsinstrument 
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Xkf Ensembler med blåsinstrument 

Hit ensembler med enbart blåsare. 

Hit även blåsensembler med inslag av slagverk. 

Blåsinstrument + tangentinstrument eller bc  →  X+Ykd. 

Blåsinstrument + stråkinstrument  →  X+Ykef. 

Blåsinstrument + knäppinstrument  →  X+Ykgf. 

Blåsinstrument + slagverk  →  X+Ykh; vid behov dubbelklassificering här enl X+Ykd. 

Xkff Träblåsensembler 

Xkffa Blåskvartett 

Hit endast – utan tilläggsbeteckning .04 – standardbesättningen flöjt, oboe, 
klarinett, fagott. 

Xkffb Blåskvintett 

Hit endast – utan tilläggsbeteckning .05 – standardbesättningen flöjt, oboe, 
klarinett, horn, fagott. 

Xkfg Bleckblåsensembler (brassensembler) 

Xkfga Brasskvintett 

Hit endast – utan tilläggsbeteckning .05 – standardbesättningen 2 trumpeter, horn, 
trombon, tuba. 

Xkfgb Brassextett 

Hit endast – utan tilläggsbeteckning .06 – standardbesättningen 2 trumpeter, horn, 
2 tromboner, tuba. 

Xkg Ensembler med knäppinstrument 

Hit verk som inte kan inordnas på någon av underavd nedan (t ex violin, flöjt, 
gitarr  →  X+Ykg.03). 

Knäppinstrument + tangentinstrument  → X+Ykdg. 

Knäppinstrument + slagverk  →  X+Ykh, ev dubbelklassificering här enl X+Ykd. 

Xkge Knäppinstrument + stråkinstrument 

Xkgf Knäppinstrument + blåsinstrument 

Xkh Ensembler med slagverk + 1 eller flera andra instrument 

Särsk tilläggsbeteckning .02--.09 används ej. 

Enbart slagverk  →  X+Yhk. 

Xki Ensembler med elektroakustiska inslag 

Hit modern kammarmusik, där elektroakustiska inslag ingår som väsentlig del. 

Xkk Ensembler för historiska instrument 

Hit även nyskriven musik för sådana ensembler. 

Hit verk med ospecificerad besättning eller för likställda instrument av olika  art 
(t ex broken consort). 
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Hit även i notbilden enstämmig musik för sådana instrument. 

Hit även verk med vokala inslag. 

Specificerad besättning för 2 eller flera instrument av samma art  →  X+Yd--X+Yh, X+Yj. 

Verk där röst eller röster dominerar  →  X+Yo, vilket föredrages i tveksamma fall. 

Kommentar 
Hit dubbelklassificeras t ex: ... für Altblockflöten (oder andere Melo-
die-instrumente) und Klavier oder Cembalo.  
Företrädesvis äldre musik. Besättningen består till övervägande del av 
äldre (historiska) instrument. Jfr tillämpning till Xkv/Ykv. 
(KKS-meddelanden 1995:2) 

Xko Ensembler med vokala inslag 

Hit modern kammarmusik med betydande inslag av röst eller röster. 

Kammarmusik, där röst eller röster dominerar  →  X+Yo, vilket föredrages i tveksamma fall. 

Xkv Ensembler med valfria instrument 

Hit även verk för 1 valfri stämma med ackompanjemang. 

Ensembler för historiska instrument, t ex medeltids- eller renässansensembler  →  X+Ykk. 

Kommentar 
Hit dubbelklassificeras t ex: ... für Violinen (oder andere beliebige 
Melodieinstrumente) und Klavier. 
Företrädesvis nyare musik. Besättningen består inte av äldre 
(historiska) instrument. Jfr tillämpning till Xkk/Ykk. 
 
Vid högst 3 alternativa instrument rekommenderas att man 
klassificerar på samtliga. Vid fler än 3 instrument klassificeras på 
Xkk/Ykk resp. Xkv/Ykv. 
(KKS-meddelanden 1995:2) 

Xl Orkestrar 
Hit verk med korisk besättning (fler än 1 instrument i varje stämma). 

Dubbelklassificering rekommenderas här endast i de fall då 
besättningsklassificeringen inte har direkt motsvarighet i formklassificeringen 
(alltså ej dubbelklassificering på X+Ylbea och X+Ymbea för en violinkonsert, 
men däremot på X+Ylbea och X+Ymf för en romans för violin och orkester). 
Klassificering efter besättning i första hand. 

Xlb Orkester med konserterande soloinstrument 

Särsk tilläggsbeteckning .02--.09 då antalet konserterande instrument är fler än 1. 

Hit även orkester + soloinstrument utan benämningen konsert (t ex romans för 
violin och orkester). 

Hit sinfonia concertante. Vidare uppdelning efter besättning. 

Xlba Concerti grossi, orkesterkonserter 

Särsk tilläggsbeteckning används ej. 
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Xlbb Musik för flera instrument av helt olika art + orkester 

Hit verk med konserterande instrument av så olika art att de inte kan inordnas 
under någon av underavd nedan (t ex konsert för flöjt och harpa). 

Xlbd--Xlbj  Musik för särskilda instrument + orkester 

Xlbd Tangentinstrument + orkester 

Xlbda Piano 

Xlbda.011  Piano 1 hand + orkester 

Xlbdb Orgel 

Xlbdc Cembalo 

Xlbe Stråkinstrument + orkester 

Xlbea Violin 

Xlbeb Viola 

Xlbec Violoncell 

Xlbed Kontrabas 

Xlbee Viola da gamba 

Xlbeg Nyckelharpa 

Xlbf Blåsinstrument + orkester 

Xlbfa--Xlbff  Träblåsare + orkester 

Xlbfa Flöjt 

Xlbfb Blockflöjt 

Xlbfc Oboe 

Xlbfd Klarinett 

Xlbfe Saxofon 

Xlbff Fagott 

Xlbfg--Xlbfj  Bleckblåsare + orkester  

Xlbfg Trumpet 

Xlbfh Horn (valthorn) 

Xlbfi Trombon (basun) 
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Xlbfj Tuba 

Xlbfk--Xlbfl  Bälginstrument + orkester 

Xlbfk Dragspel 

Xlbfl Säckpipa 

Xlbg Knäppinstrument + orkester 

Xlbga Harpa 

Xlbgb Gitarr 

Xlbgc Mandolin 

Xlbgd Luta 

Xlbge Citterinstrument 

Xlbgf Balalajka 

Xlbgg Banjo 

Xlbh Slagverk och strykidiofoner + orkester 

Xlbhc Klockspel och celesta 

Xlbhe Vibrafon 

Xlbhf Xylofon 

Xlbhg Marimba 

Xlbhs Strykidiofoner 

Xlbi Elektriska instrument + orkester 

Xlbj Mekaniska instrument + orkester 

Xlc Kammarorkestrar 

Hit endast verk där beteckningen kammarorkester/salongsorkester ingår i titeln. 

Xlca Utan blåsare 

Kommentar 
Används endast då beteckningen för kammarorkester ingår i titeln. 
Verk för stråkorkester förs i övriga fall alltid till Xld/Yld. 
(KKS-meddelanden 1987:2) 

Xlcb Med blåsare 

Xlcc Salongsorkestrar 
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Hit stråk- och/eller blåsensemble med piano eller harmonium. 

Hit musik i arrangemang speciella för dylika ensembler. 

Xld Stråkorkestrar 

Hit orkester för huvudsakligen stråkbesättning utan blåsare. 

Xle Symfoniorkestrar 

Xlf Blåsorkestrar 

Hit orkester för huvudsakligen blåsare. 

Hit även Symphonic Band. 

Xlfa Militärorkestrar 

Xlfb Brassband 

Xlv Orkestrar med valfria instrument 

Xlz Specialorkestrar 

Ex: Steelband. 

Xm Instrumentalmusik: särskilda former 
Musikalier klassificeras efter musikalisk form endast då klassificering efter 
besättning ej är möjlig. I övrigt används klassificering efter form för musikalier 
endast som dubbelklassificering. 

Xma Symfoniska verk 

Hit verk med benämningen symfonier. 

Hit även sinfonior, sinfoniettor. 

Sinfonia = uvertyr  →  X+Yme. 

Xmb Instrumentalkonserter 

Hit endast konserter för 1 eller flera soloinstrument + orkester med benämningen 
konsert. 

Särsk tilläggsbeteckning .02--.09, då antalet konserterande instrument är fler än 1. 

Xmba Concerti grossi, orkesterkonserter 

Särsk tilläggsbeteckning används ej. 

Xmbb Konserter för flera instrument av helt olika art 

Hit verk med konserterande instrument av så olika art att de inte kan inordnas 
under någon av underavd nedan (t ex konsert för flöjt och harpa  →  
X+Ymbb.02). 

Xmbd--Xmbj  Konserter för särskilda instrument + orkester 

Xmbd Konserter för tangentinstrument 

Xmbda Piano 
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Xmbda.011  Piano 1 hand 

Xmbdb Orgel 

Xmbdc Cembalo 

Xmbe Konserter för stråkinstrument 

Xmbea Violin 

Xmbeb Viola 

Xmbec Violoncell 

Xmbed Kontrabas 

Xmbee Viola da gamba 

Xmbeg Nyckelharpa 

Xmbf Konserter för blåsinstrument 

Xmbfa--Xmbff  Konserter för träblåsare 

Xmbfa Flöjt 

Xmbfb Blockflöjt 

Xmbfc Oboe 

Xmbfd Klarinett 

Xmbfe Saxofon 

Xmbff Fagott 

Xmbfg--Xmbfj  Konserter för bleckblåsare 

Xmbfg Trumpet 

Xmbfh Horn (valthorn) 

Xmbfi Trombon (basun) 

Xmbfj Tuba 

Xmbfk--Xmbfl  Konserter för bälginstrument 

Xmbfk Dragspel 

Xmbfl Säckpipa 

Xmbg Konserter för knäppinstrument 



Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
 

e-SAB 2015:1  467 

Xmbga Harpa 

Xmbgb Gitarr 

Xmbgc Mandolin 

Xmbgd Luta 

Xmbge Citterinstrument 

Xmbgf Balalajka 

Xmbgg Banjo 

Xmbh Konserter för slagverk och strykidiofoner 

Xmbhc Klockspel och celesta 

Xmbhe Vibrafon 

Xmbhf Xylofon 

Xmbhg Marimba 

Xmbhs Strykidiofoner 

Xmbi Konserter för elektriska instrument 

Xmbj Konserter för mekaniska instrument 

Xmc Divertimenti, serenader, sviter m m 

Hit endast äldre verk från tiden fram till ca 1800. 

Xmca Divertimenti 

Xmcb Kassationer 

Xmcc Serenader 

Hit även 1700-talsformen notturni. 

Serenader efter ca 1800  →  X+Ymfb. 

Xmcd Sviter och partitor 

Hit även flersatsiga danssviter. 

Sviter efter ca 1800  →  X+Ymge. 

Xmd Variationsverk 

Xmda Passacaglior, chaconner, folior, divisions, ostinati etc 

Xmdb Koralbearbetningar 

Hit bl a koralförspel, koralvariationer, koralpartitor, koralfantasier. 
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Xmdc Tema med variationer 

Hit fria variationer över eget eller andras tema. 

Hit även symfoniska variationer (också med konserterande instrument). 

Xme Uvertyrer m m 

Hit både rena konsertuvertyrer och musik ur sceniska verk (uvertyrer, preludier, 
interludier) tagna ur sitt sammanhang. 

Hit även sinfonior = uvertyrer. 

Uvertyrer dubbelklassificeras i förekommande fall på X + Yra, X + Yrb etc. 

Xmea Preludier 

Hit fristående preludier. 

Preludium och fuga  →  X+Ymj. 

Xmf Symfoniska dikter och karaktärsstycken 

Hit programmusik i vidsträckt bemärkelse, såsom skisser, poem, karaktärsstycken 
m m. 

Hit även serenader från tiden efter ca 1800. 

Xmfa Symfoniska dikter 

Xmfb Serenader från tiden efter ca 1800 

Xmg Rapsodier, fantasier, etyder m m 

Hit instrumentala motsvarigheter till vissa vokala genrer, t ex instrumentala 
motetter. 

Hit även sviter från tiden efter ca 1800. 

Hit även rapsodier, fantasier och sviter ur sceniska verk. 

Xmga Rapsodier 

Xmgb Fantasier 

Xmgc Etyder, capricer 

Beträffande etyder hit endast konsertetyder av typ Chopins konsertetyder. 

Etyder i betydelsen rena övningsstycken  →  resp avd (tilläggsbeteckning (ö) ). 

Xmgd Parafraser 

Xmge Sviter från tiden efter ca 1800 

Hit även orkestersviter ur scenisk musik. 

Balettsviter dubbelklassificeras på X + Yrc. 

Xmh Danser och dansstycken 

Hit såväl äldre dansformer som sällskapsdans till ca 1900 samt symfoniska danser. 

Folkdansmusik  →  X+Yu. 

Icke-västerländska kulturers dansmusik  →  X+Yv. 

Gammaldans och modern dans från 1900-talet  →  X+Yxq. 



Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
 

e-SAB 2015:1  469 

Xmha Symfoniska danser 

Ex: Kodály: Danser från Galanta. 

Xmhz Särskilda dansformer 

Ex: Menuetter, polkor, polonäser, valser, mazurkor.  

Folkdansformer  →  X+Yu, ev med dubbelklassificering här. 

Xmi Marscher 

Hit även fristående inspelningar av marscher ur sceniska verk. 

Xmia Militärmarscher 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex X+Ymia-c Militärmarscher: Sverige. 

För särsk förband bildas monografiavd ordnade alfabetiskt efter förbandens 
namn, t ex X+Ymia-cz Västerbottens regemente. 

Xmiz Övriga särskilda typer av marscher 

Ex: Bröllopsmarscher, sorgmarscher. 

Folkliga marscher  →  X+Yu, ev med dubbelklassificering här. 

Xmj Kanons, toccator, fugor, ricercari, tienti m m 

Hit fristående verk, ensamma eller i kombination med varandra (t ex toccata och 
fuga). 

Hit även moderna verk i dessa former. 

Hit instrumentala motsvarigheter till vissa vokala genrer. 

Hit även canzona. 

Hit även kombinationer som preludium och fuga, fantasi och fuga, koral och fuga. 

Xmk Fria orkesterformer 

Hit företrädesvis modern orkestermusik (från ca 1950) med avståndstagande från 
konventionella musikformer och spelsätt, vilken inte kan inordnas i någon annan 
underavd av Ym. 

Kommentar 
Används ytterst sällan. Även modernistiska orkesterverk förs i regel 
till Xmf/Ymf. 
(KKS-meddelanden 1987:3) 

Xml Sonater 

Hit verk benämnda sonater, sonator och sonatiner. 

Xms Sakral instrumentalmusik 

Hit t ex Mozarts epistelsonater, orgelmässor, moderna rent instrumentala verk 
med titlar som Plain-Chant, Sanctus etc. 

Xn Elektroakustisk musik samt ljudkonst 

Xna--Xnc 
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Hit musik, där det elektroakustiska inslaget utgör den väsentliga delen av verket 
eller en väsentlig del. 

Hit datormusik. 

Xna Elektroakustiska kompositioner 

Xnb Elektroakustiska bearbetningar 

Hit t ex Switched-on Bach. 

Xnc Elektroakustisk musik med instrumentala eller vokala inslag 

Hit blandade kompositioner med rent instrumentala eller vokala (ej elektroniskt 
behandlade) inslag, där det elektroakustiska inslaget är det väsentliga eller 
dominerande. 

Instrumental eller vokal musik med elektroakustiska inslag  →  resp specialavd, vilket 
föredrages i tveksamma fall, men med dubbelklassificering här. 

Xnd Text – ljudkompositioner 

Hit letteristisk musik och diktning. 

Xne Ljudkonst 

Hit ljudkonst som ej kan föras till annan avdelning. 

Xo--Xq Vokalmusik 
Vokalmusik inom jazz, rock och populärmusik  →  X+Yx. 

Folkmusik och icke-västerländska kulturers vokalmusik  →  X+Yu--X+Yv. 

Xo Solosång 
Hit även verk med tillfälliga avsnitt för kör och/eller elektroniska inslag. 
Särsk tilläggsbeteckningar .01--.09 för att ytterligare beskriva antalet ackom-
panjerande instrument kan användas på avd Xo/Yo och relevanta underavd. 
Indelningen under Xoa/Yoa kan användas även på Xob/Yob m fl. 

Musikalier klassificeras i första hand efter besättning här. Musikalier klassificeras 
efter musikalisk form på avd Xq endast då så uttryckligen anges eller när 
klassificering här enl besättning inte är möjlig. Eljest klassificering enl form på Xq 
endast som dubbelklassificering. 

Xoa 1 röst 

Xoaa 1 röst utan ackompanjemang 

Xoab 1 röst + tangentinstrument eller bc 

Xoaba Piano 

Xoabb Orgel 

Xoabc Cembalo 

Xoac 1 röst + knäppinstrument 

Hit även 1 röst + ackordanalys. 
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Xoaca Harpa 

Xoacb Gitarr 

Xoacc Mandolin 

Xoacd Luta 

Xoad 1 röst + annat instrument 

Xoae 1 röst + instrumentalensemble eller orkester 

Xoaek Instrumentalensemble 

Hit ensembler med besättning enl avd Yk. 

Xoael Orkester 

Xob 2 röster 

Xoba 2 röster utan ackompanjemang 

Xobb 2 röster + tangentinstrument eller bc 

Xobba Piano 

Xobbb Orgel 

Xobbc Cembalo 

Xobc 2 röster + knäppinstrument 

Xobca Harpa 

Xobcb Gitarr 

Xobcc Mandolin 

Xobcd Luta 

Xobd 2 röster + annat instrument 

Xobe 2 röster + instrumentalensemble eller orkester 

Xobek Instrumentalensemble 

Xobel Orkester 

Xoc 3 röster 

Kan indelas enl X+Yoa. 

Xod 4 röster 

Kan indelas enl X+Yoa. 
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Xoe 5 eller flera röster 

Kan indelas enl X+Yoa. 

Xp Körsång 
Hit även verk med solopartier och/eller elektroniska inslag, som inte skall 
klassificeras efter musikalisk form på X+Yq (t ex Vaughan Williams, Benedict för 
sopransolo, kör och orkester). 

Musikalier klassificeras i första hand efter besättning här, enl musikalisk form på 
avd Xq endast då där så föreskrives eller när klassificering här enligt besättning 
inte är möjlig. Klassificering enl form om möjligt, alltid annars som 
dubbelklassificering. 

Xpa Unison sång med eller utan ackompanjemang 

Xpb Flerstämmig körsång med instrumental- och/eller 
orkesterackompanjemang 

Xpba Damkör eller barnkör 

Hit även diskantkör. 

Xpbaa Damkör 

Xpbab Barnkör 

Xpbc Blandad kör 

Xpbd Manskör 

Xpc Flerstämmig körsång a cappella 

A cappella = körsång utan ackompanjemang. 

Xpca Damkör eller barnkör 

Hit även diskantkör. 

Xpcaa Damkör 

Xpcab Barnkör 

Xpcc Blandad kör 

Xpcd Manskör 

Xpå Talkör 

Xq Vokalmusik: särskilda former 
Hit även verk med tillfälliga elektroniska inslag eller med inslag av uppläsning. 

Klassificering efter musikalisk form används för musikalier i de fall som nedan 
angives (dubbelklassificering på besättning då så är möjligt) samt eljest då 
klassificering enl besättning inte är möjlig. I övrigt används klassificering enl form 
som dubbelklassificering. 
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Xqa Oratorier 

Klassificering efter form även för musikalier. 

Xqaa Oratorier med profan text 

Xqab Oratorier med religiös text 

Xqb Kantater 

Hit såväl solo- som körkantater. 

Klassificering efter form även för musikalier. 

Xqba Kantater med profan text 

Xqbb Kantater med religiös text 

Hit även anthems, barockens kyrkokonserter etc. 

Xqc Äldre vokalmusikformer 

Hit såväl enstämmiga som flerstämmiga vokalmusikformer från medeltid och 
renässans till ca 1600. 

Klassificering efter form även för musikalier. 

Ingen uppdelning på profan och religiös text. 

Kanons  →  X+Yqk. 

Xqca Vokalmusik från medeltiden 

Hit även organa, discantus, conductus. 

Uppdelas geografiskt enl N (exempel nedan). 

Solomadrigaler  →  X+Yqcb. 

Nordiska medeltidsballader  →  X+Yu (med geografiskt strecktillägg). 

Gregoriansk sång  →  X+Ysaa. 

Motetter  →  X+Yqcc. 

Xqca-e Medeltidssånger från England 

Xqca-f Minne- och mästersånger samt andra sånger från Tyskland 

Xqca-i Caccie, ballate samt andra sånger från Italien 

Madrigaler  →  X+Yqcba. 

Xqca-j Trubadur- och trouvèresånger och andra sånger från Frankrike 

Hit även Burgund. 

Hit ballades, rondeaux, virelais. 

Xqca-k Medeltidssånger från Spanien 

Xqcb Madrigaler 

Xqcba 1300-talsmadrigaler 

Xqcbb Madrigaler från renässansen 
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Hit även generalbasmadrigaler. 

Xqcbc Madrigalkomedier 

Xqcc Motetter 

Motetter efter 1600  →  X+Yql. 

Xqcd Andra sånger från renässansen 

Hit friare typer av solo- och körsånger, arior, bicinier, chansoner, frottole, 
tenorlieder, villancicos, visor till luta o dyl fram till början av 1600-talet. 

Xqcz Övriga särskilda former 

Xqd Passioner 

Legend- och mysteriespel  →  X+Yrs. 

Klassificering efter form även för musikalier. 

Xqe Andra vokalverk med liturgisk eller biblisk text 

Hit flerstämmiga verk med traditionell kristen text och utan sådan 
vokalmusikform som avses i X+Yqa--X+Yqd eller X+Yql. 

Enstämmig gudstjänstmusik  →  X+Ys. 

All vokalmusik inom ortodoxa och orientaliska kyrkor  →  X+Ysa. 

Icke-kristna religioners musik  →  X+Ysb. 

Xqea Mässor 

Hit kompletta mässor eller delar därav (de traditionella satserna Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei). 

Klassificering efter form även för musikalier. 

Xqear Rekviem 

Rekviem = dödsmässor.457 

Hit även rekviem utan traditionell liturgisk text (t ex Brahms’ Ein deutsches 
Requiem).458 

Klassificering efter form även för musikalier. 

Xqeb Litanior 

Xqec Cantica 

Hit de bibliska lovsångerna Benedictus, Magnificat och Nunc dimittis. 

Xqed Hymner, sekvenser, antifoner etc 

Xqedz Särskilda traditionella texter 

Används endast för verktyperna Ave Maria, Stabat mater och Te Deum. Övriga 
besläktade verk förs till X +Yqed. 

Xqee Övriga bibeltexter 

                                                 
457 SBKKSB 2009-05-11 
458 SBKKSB 2009-05-11 
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Xqeea Psaltarpsalmer 

Xqeeb Lamentationer 

Xqf Solistiska former efter ca 1600 

Hit solosånger, huvudsakligen för 1 röst med eller utan ackompanjemang. 

Visor  →  X+Yqh. 

Barnvisor  →  X+Yqj. 

Xqfa Solosång från barocken ca 1600 - 1750 

Hit bl a monodi, generalbasvisor, airs de cour. 

Xqfb Konsertarior 

Hit t ex Händels 9 deutsche Arien, Mozarts fristående konsertarior och andra 
arior med profan text. 

Xqfc Religiösa solosånger och arior 

Hit t ex Bachs Geistliche Lieder und Arien, Dvořáks Bibliska sånger och Mozarts 
arior med religiös text. 

Xqfd Lieder, romanser, ballader och sångcykler 

Hit främst sånger och romanser från tiden efter 1750. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex X+Yqfd-c Lieder, romanser, ballader och 
sångcykler: Sverige. 

Xqfe Friare solistisk musik för soloröst 

Hit främst modern musik i okonventionella former efter ca 1920. 

Xqg Nationella sånger 

Hit nationella folksånger av olika slag, t ex landskaps- och hembygdssånger, samt 
nationalsånger. 

Hit även nationella sånger utan text. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex X+Yqga-c Nationalsånger: Sverige. 

Klassificering efter form även för musikalier. 

Xqga Nationalsånger 

Xqgb Övriga nationella sånger 

Xqh Visor 

Hit visor (t ex Taube, Olle Adolphson). 

Likhetsteckentillägg för språk används även för danska, norska, engelska, tyska, 
franska. 

Schlager  →  X+Yxpb. 

Folkvisor och andra visor av folkmusikalisk karaktär  →  X+Yu--X+Yv. 

”Visrock”  →  X+Yxni. 
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Klassificering efter form även för musikalier. 
Hit även sånger och visor med enkel melodistämma, med eller utan 
ackompanjemang eller ackordanalys. 

Sånger och visor med enbart text  →  Xyb. 

Kommentar 
Texter som är avsedda att sjungas föres till Xyb, med 
klammersignatur på H*.03. Texter som är avsedda att läsas och inte 
sjungas föres till H*.03, även om de senare blivit tonsatta. Objekt 
som innehåller noter klassificeras Xqh, vid behov med 
klammersignatur på H*.03.   
(SBKKSB 2005-02-11) 

Xqhz Särskilda typer av populära sånger och visor 

Ex: Arbetarsånger, carols, immigrantvisor, scoutsånger, skolsånger, studentsånger. 

Xqj Barnvisor 

Likhetsteckentillägg för språk används även för danska, norska, engelska, tyska, 
franska. 

Andliga barnvisor  →  X+Ysfb. 

Klassificering efter form även för musikalier. 

Xqja Barnvisor 

Xqjb Barnramsor 

Xqjc Vaggvisor 

Xqk Kanons 

Hit endast verk med benämningen kanon eller verk som ej kan inordnas under 
någon annan specialavd på X+Yq. 

Xql Körmusik efter ca 1600 

Hit flerstämmig körmusik som ej kan inordnas under någon annan specialavd på 
X+Yq. 

Xqla Körmusik från barocken ca 1600 - 1750 

Xqlaa Med profan text 

Xqlab Med religiös text 

Hit t ex Schütz’ och Bachs motetter. 

Xqlb Körmusik ca 1750 - 1950 

Xqlba Med profan text 

Hit t ex Brahms’ Liebesliederwalzer. 

Xqlbb Med religiös text 

Hit t ex Kodály: Psalmus Hungaricus. 
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Xqlc Modern körmusik efter ca 1950 

Xqlca Med profan text 

Xqlcb Med religiös text 

Hit t ex Ligeti: Lux aeterna. 

Xr Dramatisk och scenisk musik 
Hit kompletta verk samt större tvärsnitt och utdrag. 

Hit även enstaka arior. 

Orkestersviter och fantasier, hämtade ur eller byggda på dramatisk musik  →  X+Ymg. 

Blandformer av opera och balett med väsentliga sånginslag  →  X+Yra. 

Kommentar 
Utgåvor av opera/musikal i version för film/TV klassificeras i första 
hand på originalversionen. Dubbelklassificering på aktuell film/TV-
version. 
(KKS-meddelanden 1987:3) 

Klassificering efter musikalisk genre även för musikalier. 

Xra Operor 

Hit även sångspel och marionettopera. 

Hit även nationella former (t ex zarzuela). 

Hit även balettmusik ur operor. Dubbelklassificering på X+Yrc. 

Xrb Operetter 

Hit även sånglustspel (t ex Värmlänningarna). 

Xrba Musikaler 

Hit även rockoperor. 

Kyrkoopera och andlig musikal →  X+Yrs. 

Xrc Baletter 

Hit även pantomimer. 

Xrca Jazz-baletter 

Xrd Revyer 

Hit även vådeviller, kabaréer, krogshower, music hall-underhållning etc. 

Enstaka nummer som blivit mera kända  →  X+Yqh, X+Yxp. 

Xrda Spex 

Xre Film- och skådespelsmusik 

Hit även rent instrumental film- och skådespelsmusik. 

Sviter ur sådan musik  →  X+Ymg. 

Xrea Filmmusik 
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Hit även musik till TV-film och -teater. 

Xreb Skådespelsmusik 

Hit musik till skådespel av olika slag och radioteater. 

Xrh Musik till melodramer och uppläsningar 

Xrha Uppläsningar etc med specialkomponerad musik 

Xrhb Uppläsningar etc med musik, ej specialkomponerad 

Xrhc Uppläsningar etc till improviserad musik 

Hit jazz poetry o dyl. 

Xrhj Sagor, sagospel etc med specialkomponerad musik 

Xrs Legend- och mysteriespel 

Hit även kyrkoopera och andlig musikal. 

Passioner  →  X+Yqd. 

Xrt Multimediaverk 

Hit instrumental teater, happenings och andra former av modern gruppteater, 
även med kyrklig anknytning. 

Xs Religiös musik 
Hit enstämmig liturgisk musik med eller utan ackompanjemang (ev med kortare 
inslag av flerstämmighet) inom den ordinarie gudstjänstens ram samt psalmer och 
andliga sånger. 

Flerstämmiga vokalverk med liturgiska texter  →  X+Yqe. Jfr dock nedan X+Ysab. 

Klassificering endast efter genre även för musikalier. 

(s) används ej. 

Xsa Kristna samfund 

Xsaa Romersk-katolska kyrkan 

Hit gregoriansk sång. 

Flerstämmig vokalmusik  →  X+Yqca, X+Yqe, även i liturgisk funktion. 

Xsaaa Mässa 

Xsaab Tidegärd 

Hit matutin, laudes, prim, ters, sext, non, vesper och completorium. 

Xsaac Hymner, sekvenser, troper, rimofficier m m 

Xsab Grekisk-ortodoxa kyrkan 

Hit även körsättningar av grekisk-ortodoxa texter. 

Xsac Bysantinsk kyrkomusik 
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Hit endast musik som klart kan beläggas till tiden före 1453. 

Xsad Protestantisk kyrkomusik 

Hit gudstjänstmusik inom protestantiska och reformerta samfund. 

Geografisk uppdelning enl N. 

Kyrkomusik inom särsk frikyrkor betecknas med tilläggsbokstäverna efter Cks 
Särskilda frikyrkosamfund, t ex X+Ysadb Protestantisk kyrkomusik: baptister. 

Xsae Anglikansk kyrkomusik 

Xsao Orientalisk kyrkomusik 

Xsaop Koptisk och etiopisk kyrkomusik 

Xsb Icke-kristna religioner 

Xsbd Islam 

Xsbeb Hinduismen 

Xsbec Buddhismen 

Xsbi Judendomen 

Xsbz Övriga särskilda religioner 

Xse Koraler och psalmer 

Hit traditionella koraler och psalmer. 

Hit även nedanstående kyrkors koral- och sångböcker. 

Hit även körkoraler till koralböckernas melodier, fristående eller ingående i 
koralsamlingar. 

Övriga körkoraler  →  X+Yq. 

Enbart text eller text med enkel melodistämma  →  Cib. 

Xsea Romersk-katolska kyrkan 

Xseb Grekisk-ortodoxa kyrkan 

Xsed Protestantiska kyrkor 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex X+Ysed-db Koraler och psalmer: protestantiska 
kyrkor: Norge. 

Frikyrkosamfundens psalmer och sånger  →  X+Ysf. 

Xsee Anglikanska kyrkor 

Xseo Orientaliska kyrkor 

Xseop Koptiska och etiopiska kyrkor 

Xsf Andliga sånger och visor 

Hit andliga sånger och visor av friare form, särsk med anknytning till frikyrkorna. 
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Hit även frikyrkosamfundens sångböcker. 

Xsfa Andliga schlager 

Xsfb Andliga barnvisor 

Hit bl a söndagsskolsånger. 

Xsfs Särskilda frikyrkosamfunds sångböcker 

Uppdelas i analogi med Cks Särskilda frikyrkosamfund, t ex X+Ysfsh Särskilda 
frikyrkosamfunds sångböcker: Frälsningsarmén. 

Xsg Spirituals och gospels 

Xsga Traditionella spirituals och gospels 

Xsgb Modern gospel 

Hit även gospelrock, religiös rock och ”kyrklig jazz”. 

Soul  →  X+Yxfea. 

Xu Västerländsk folkmusik 
Klassificering i första hand efter genre. 

Hit både instrumental och vokal musik. 

Hit europeiska kulturers traditionella musik, både i autentiska framföranden och 
specialarrangemang. 

Om rock/jazzelementet i musiken är betydande föredrages X+Yxng resp 
X+Yxccd, ev med dubbelklassificering här. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex X+Yu-ak Västerländsk folkmusik: kelter, 
X+Yu-caf Västerländsk folkmusik: Sverige: Dalarna. 

Nordamerikansk folkmusik  →  X+Yxf, X+Yxg. 

Utomeuropeisk folkmusik av icke-västerländsk karaktär  →  X+Yv, t ex indiansk 
folkmusik i Nordamerika  →  X+Yv-qat. 

Konstmusikaliska arrangemang av folkmusik  → X+Yc--X+Yq. 

 (s) används ej. 

Xv Icke-västerländska kulturers musik 
Klassificering i första hand efter genre. 

Hit både traditionell musik, populärmusik och konstmusik av helt eller delvis 
utomeuropeiskt ursprung. 

Hit även amerikansk, australiensisk etc folkmusik av icke-västerländsk karaktär, 
t ex indiansk folkmusik i Nordamerika. 

Om rock/jazzelementet i musiken är betydande föredrages X + Yxnv resp X + 
Yxccd, med dubbelklassificering här. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex X+Yv-oec Icke-västerländska kulturers musik: 
Japan, X+Yv-oaj Icke-västerländska kulturers musik: kurder. 

Västerländsk musik i länder utanför den västerländska kulturkretsen  →  resp avd av X+Y. 
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Xx Jazz, rock och populärmusik 
Musikalier på denna avd klassificeras i första hand på artist/ensemble genom 
z-tillägg på resp treställiga underavdelningar (Xxbz, Xxcz, Xxfz etc), därefter på de 
besättningsformer som finns; vid behov dubbelklassificering på genrer. Är detta 
inte möjligt görs klassificering på genrer. 

Xxa Besättning 

Hit klassificering efter besättning för all musik inom avd X+Yxb--X+Yxq. 

Vidareuppdelas enl X+Yd--X+Yl och X+Yo--X+Yp, t ex jazz för gitarr  →  
X+Yxagb. 

Xxak för jazzensembler och andra populärmusikaliska ensembler vidareuppdelas 
ej enl Xk, antalet instrument anges med särsk tilläggsbeteckning .02--.09.459 

Kommentar 
Xxa används inte för elektroniska instrument som hör till avd X+Yi. 
 
Xxak med siffertillägg används för jazzensembler (musikalier). 
(KKS-meddelanden 1989:1) 

Xxb Ragtime 

Xxbz Ragtime: särskilda artister och ensembler 

Xxc Jazz 

Hit samlingar som avser att ge en allmän översikt. 

Samlingar som täcker viss genre  →  resp avd. 

Blues  →  X+Yxf. 

Jazzbalett  →  X+Yrca. 

Jazz i konstmusikaliskt sammanhang  →  resp avd av X+Yd--X+Yq, t ex Rhapsody in 
blue  →  X+Ymga. 

Xxca Tidig jazz 

Hit New Orleansjazz, tradjazz (Chicago, dixie) och andra riktningar före ca 1930. 

Xxcb Swing och sweet 

Hit 1930- och 1940-talens små ensembler och storband. 

Western swing  →  X+Yxgb. 

Xxcc Modern jazz 

Hit den moderna jazzen från ca 1945 och framåt. 

Hit även den jazz som inte kan föras till någon av nedanstående underavd. 

Xxcca Bebop 

Xxccb Cool jazz och hardbop 

Xxccc Progressiv jazz 

                                                 
459 SBKKSB 2009-05-11 
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Hit friformjazz, europeisk improvisationsmusik, AACM-jazz (great black music). 

Xxccd Fusion 

Hit jazzrock, jazzfunk och folkjazz. 

Hit även acid jazz. 

Xxcz Jazz: särskilda artister och ensembler 

Xxd New age 

Hit new age som ej kan föras till annan avd. 

Xxdz New age: särskilda artister och ensembler 

Xxf Blues 

Hit blues som inte kan föras till någon av nedanstående underavd. 

Hit blues både med och utan instrumentalt ackompanjemang. 

Spirituals och gospels →  X+Ysg. 

Xxfa Country blues 

Hit de ursprungliga bluesformerna från Sydstaterna, främst solistisk sång till 
akustisk gitarr. 

Xxfb Classic blues 

Hit solistisk sång till jazzensemble. 

Xxfc City blues 

Hit solistisk sång till elgitarr, piano, trummor, munspel och även blåsinstrument. 

Hit även Chicago blues, urban blues och boogie-woogie. 

Xxfd Rhythm & blues 

Hit den markerat rytmiska, oftast elförstärkta bluesen som ligger närmast 
rockmusiken. 

Hit även doo-wop och jump. 

Xxfe Soul, funk, hip-hop och rap 

Hit musik som inte kan föras till någon av nedanstående underavd. 

New romantics  →  X+Yxne. 

Techno  →  X+Yxneib.460 

Xxfea Soul och funk 

Hit funkrock. 

Hit disco.461 

Hit electro (electrofunk) före ca 2000.462 

Jazzfunk  →  X+Yxccd. 

                                                 
460 SBKKSB 2008-09-15 
461 SBKKSB 2008-09-15 
462 SBKKSB 2008-09-15 
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Discopop och discorock  →  X+Yxne. 

Electro från ca 2000 och framåt  →  X+Yxnei.463 

Eurodisco  → X+Yxneid.464 

Xxfeb Hip-hop och rap 

Hit alla former av rap. 

Hit även grime.465 

Xxfec R&B 

Hit den moderna soulmusiken från ca 1990 och framåt. 

Hit new jack swing och hip-hop soul. 

Rhythm & blues  →  X+Yxfd. 

 

(X+Yxfed House → X+Yxneic)466 

Xxff Zydeco 

Cajun  →  X+Yxg. 

Tex-mex  →  X+Yxg. 

Xxfz Blues: särskilda artister och ensembler 

Xxg Nordamerikansk folkmusik utom blues 

Hit cajun och Tex-mex. 

Zydeco  →  X+Yxff. 

Nordamerikansk folkmusik av icke-västerländsk karaktär  →  X+Yv-qa, t ex indiansk 
folkmusik  →  X+Yv-qat. 

Xxga Äldre nordamerikansk folkmusik 

Hit tidiga former av nordamerikansk folkmusik, t ex bluegrass, oldtimey, hillbilly. 

Tidiga bluesformer  →  X+Yxfa. 

Xxgb Country & western 

Hit elförstärkt country music. 

Hit western swing. 

Rockabilly  →  X+Yxna. 

Countryrock  →  X+Yxnh. 

Xxgz Nordamerikansk folkmusik utom blues: särskilda artister och ensembler 

Xxn Rock 

Hit rockmusik som ej kan föras till någon av nedanstående underavd. 

Hit även samlingar som avser att ge en bild av rockmusikens utveckling. 

Samlingar som täcker viss genre  →  resp avd. 

                                                 
463 SBKKSB 2008-09-15 
464 SBKKSB 2008-09-15 
465 SBKKSB 2008-09-15 
466 SBKKSB 2008-09-15 
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Rockoperor  →  X+Yrba. 

Xxna Tidig rock 

Hit rock ‘n’ roll och rockabilly. 

Doo-wop  →  X+Yxfd. 

Xxnd 60-talets pop och rock 

Hit pop och rock som inte kan föras till någon av nedanstående underavd. 

Folkrock  →  X+Yxng. 

Countryrock  →  X+Yxnh. 

Singers/songwriters  →  X+Yxni. 

Xxnda Brittisk pop och rock 

Hit brittisk blues och rhythm & blues, ”popvågen” (Merseybeat), ståltrådspop, 
psykedelia, bluesrock och ”underground”. 

Xxndb Amerikansk pop och rock 

Hit milksap, ståltrådspop, surfpop, garagerock, psykedelia, bluesrock och 
”underground”. 

Xxne 70-talets rock och framåt 

Hit rockmusik som inte kan föras till någon av nedanstående underavd. 

Hit pubrock, new wave och brittisk ska. 

Hit discorock och discopop. 

Hit new romantics. 

Hårdrock  →  X+Yxned. 

Industrial metal  →  X+Yxnedb.467 

Experimentell rock  →  X+Yxneg. 

Industri  →  X+Yxneia.468 

House  →  X+Yxneic.469  

Folkrock  →  X+Yxng. 

Countryrock  →  X+Yxnh. 

Singers/songwriters  →  X+Yxni. 

Xxned Hårdrock och metal 

Hit hårdrock och metal som inte kan föras till någon av nedanstående underavd.470 

Hit heavy metal och power metal.471 

Hit symfonisk, progressiv och neoklassisk hårdrock och metal.472 

Hit melodisk hårdrock såsom glam metal, sleaze metal, hair metal och pomp.473 
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Hit stonerrock och stoner metal.474 

Hit NWOBHM (New Wave Of British Heavy Metal).475 

Symfonirock  → X+Yxnef.476 

Xxneda Extrem hårdrock och metal477 

Hit speed metal, doom metal, thrash metal, death metal, viking metal och black 
metal. 

Hit melodisk death metal (t ex göteborgsdöds). 

Hit grindcore. 

Hardcore  → X+Yxneh. 

Xxnedb Alternativ hårdrock och metal478 

Hit alternativ och gränsöverskridande hårdrock och metal. 

Hit grunge. 

Hit goth metal. 

Hit nu metal, industrial metal, funk metal, rap metal och folk metal. 

Hit NWOAHM (New Wave Of American Heavy Metal) och metalcore. 

Xxnef Symfonirock 

Hit rockmusik bestående av längre instrumentala sviter. 

Xxneg Experimentell rock 

Hit art rock och gränsöverskridande rock. 

Xxneh Punk 

Hit punkpop, oi-musik och hardcore. 

Xxnei Elektronisk populärmusik479 

Hit musik som inte kan föras till någon av nedanstående underavd480. 

Hit electro från ca 2000 och framåt.481 

New age  →  X+Yxd. 

Disco  →  X+Yxfea. 

Electro (electrofunk) före ca 2000  →  X+Yjxfea.482 

Experimentell rock  →  X+Yxneg. 

Xxneia Syntmusik483 

Hit syntpop, electronic body music (ebm), futurepop, industri och bitpop. 
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Xxneib Techno484 

Hit alla former av techno. 

Hit även trance. 

Xxneic House485 

(Tidigare X+Yxfed) 

Hit alla former av house. 

Hit även garage. 

Xxneid Eurodisco486 

Hit italodisco. 

Xxneie Breakbeat487 

Hit drum ‘n’ bass (jungle). 

Hit big-beat och trip-hop. 

Hit 2-step (UK garage) och dubstep. 

Xxneif Electronica488 

Hit elektronisk populärmusik av icke danskaraktär. 

Hit även ambient music. 

Xxng--Xxni  Rock: särskilda genrer 

Övriga särsk genrer  →  resp avd av X+Yxna--X+Yxne eller resp avd av X+Yxnv. 

Samlingar som täcker flera genrer  →  X+Yxn. 

Xxng Folkrock 

Hit rockmusik med influenser från västerländsk folkmusik. 

Hit även västerländsk folkmusik med påverkan från rockmusik. 

Ev med dubbelklassificering på X+Yu. 

Icke-västerländsk populärmusik av rocktyp  →  X+Yxnv. 

Xxnh Countryrock 

Hit nordamerikansk rockmusik med countryinfluenser. 

Hit även cajunrock och Tex-mexrock. 

Cajun  →  X+Yxg. 

Tex-mex  →  X+Yxg. 

Xxni Singers/songwriters (”visrocksångare”) 

Hit musik av poeter och sångförfattare vilkas sånger kan framföras till sparsamt 
ackompanjemang. 

Xxnv Icke-västerländsk populärmusik av rocktyp 
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Hit rockmusik med väsentliga influenser från kulturkretsar utanför den europeiska 
eller anglo-amerikanska som ej kan föras till någon av nedanstående underavd. 
Dubbelklassificering görs alltid på X+Yv. 

Blandningar av olika etniska musikstilar  →  X+Yu/Yv. 

Övrig icke-västerländsk populärmusik  →  X+Yv. 

Kommentar 
OBS att hit endast förs musik med anknytning till rock. Samba hör t 
ex hemma under Xxqb/Yxqb. 
(KKS-meddelanden 1987:2) 

Xxnvb Calypso 

Hit modern calypso och soca. 

Hit även zouk. 

Traditionell calypso  →  X+Yv-qchba. 

Xxnvd Reggae 

Hit ska, blue-beat och rocksteady. 

Rock och pop med reggaerytmik  →  X+Yxne. 

Brittisk ska  →  X+Yxne. 

Xxnve Salsa 

Colombiansk cumbia  →  X+Yv-qda. 

Son  →  X+Yv-qchaa. 

Xxnz Rock: särskilda artister och ensembler 

Xxp Populärmusik 

Hit underhållningsmusik som ej kan föras till annan avd. 

Hit blandad musik i arrangemang av underhållningskaraktär för kör eller orkester. 

Hit visliknande material som i arrangemang liknar schlager (X+Yxpb) eller med 
texter som gränsar till revy eller spex. 

Hela revyer  →  X+Yrd. 

Hela spex  →  X+Yrda. 

Xxpb Schlager och evergreens 

Hit bl a vanliga schlager, svensktopp, dansband. 

Hit även schlagerbetonade visor av särsk kategorier, t ex schlagerbetonade 
sjömansvisor. 

Kan uppdelas geografiskt enl N, t ex X+Yxpb-c Schlager och evergreens: Sverige. 
Geografisk uppdelning bör endast göras när anknytningen till ett visst land är 
uppenbar. 

Xxpba Dansbandsmusik489 

Xxpc Barbershop 
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Xxpd Lätta arrangemang av seriös musik 

Xxpz Populärmusik: särskilda artister och ensembler 

Xxq Dansmusik 

Jazz  →  X+Yxc. 

Äldre dansformers musik  →  X+Ymh. 

Folkdansernas musik  →  X+Yu. 

Icke-västerländska kulturers dansmusik  →  X+Yv. 

Xxqa Gammaldans 

Xxqb Modern dans från 1900-talet 

Xxqz Dansmusik: särskilda artister och ensembler 

Xy Texter till vokal och dramatisk musik 
Litteratur om hur man skapar texter till vokala verk  →  Ijat. 

Xyb Sånger och visor 

Hit sånger och visor med enbart text. Ev dubbelklassificering på H. 

Kommentar 
Texter som är avsedda att sjungas föres till Xyb, med 
klammersignatur på H*.03. Texter som är avsedda att läsas och inte 
sjungas föres till H*.03, även om de senare blivit tonsatta. Objekt 
som innehåller noter klassificeras Xqh, vid behov med 
klammersignatur på H*.03.   
(SBKKSB 2005-02-11) 

Samlingar betecknas Xyb(s). 

Likhetsteckentillägg för språk används även för danska, norska, engelska, tyska, 
franska. 

Sånger och visor med enkel melodistämma, med eller utan ackompanjemang eller ackordanalys  
→  Xqh. 

Psalmer och andliga sånger (texter eller text och enkel melodistämma)  →  Cib. 

Xyc Texter till körverk 

Xyd Libretton 

Librettologi  →  Ijat. 

Xyda Operalibretton 

Xydb Operettlibretton 

Xydc Balettlibretton 
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Xä Parodier, signaler, ljudeffekter m m 

Xäa Parodier, imitationer 

Xäaa Parodier 

Hit både instrumentala och vokala parodier, även talade. 

Hit även travesteringar. 

Xäc Signaler 

Xäca Militära signaler 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex X+Yäca-e Militära signaler: Brittiska öarna. 

Xäcb Jaktsignaler 

Xäcc Paussignaler 

Xäd Signaturer 

Xäda Artist- och orkestersignaturer 

Xädb Programsignaturer 

Hit olika slag av ljudeffekter (åska, vågskvalp, trafikljud etc), t ex för användning 
på teater. 

Xäk Bakgrundsmusik 

Xö Övrigt 
Nedanstående signaturer används endast som dubbelklassificering, om man vill 
hålla samman musik med anknytning till dessa begrepp. 

Xöa Årstidscykeln 

Hit musik med anknytning framför allt till årets fester, nyår, påsk, midsommar etc. 

Xöaj Julmusik 

Xöb Livscykeln 

Hit musik med anknytning till födelse, dop, bröllop, död och begravning etc. 

Xöbb Bröllopsmusik 

Xöbs Sorge- och begravningsmusik 

Xöc Cirkusmusik 

Xög Gatumusik 

Hit både klassisk (t ex London street cries) och modern gatumusik (t ex 
liveinspelningar). 

Xöm Militärmusik 
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Xös Avslappnings- och meditationsmusik490 

Hit musik avsedd att spelas till olika former av avslappning och meditation. 

Hit även musik avsedd att spelas till olika former av healing. 

Xöt Träningsmusik491 

Hit musik avsedd att spelas till olika former av fysisk träning. 
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Y Musikinspelningar 

Med begreppet besättning avses i nedanstående tabeller alltid den aktuella 
besättningen (t ex en pianokonsert i utgåva för 2 pianon  →  Xda.02(up) ). 

För begreppet generalbas (basso continuo) används i nedanstående tabeller i regel 
kortformen bc. 

Musiklitteratur  →  Ij. 

Avd X Musikalier och avd Y Musikinspelningar har nästan genomgående parallell 
indelning; däremot är grundprinciperna för klassificeringen olika för musikalier 
och musikinspelningar (jfr nedan). 

De redovisas därför gemensamt enl följande: 

I rubriker: X på rad ovan rubriken och Y på samma rad som rubriken direkt under 
X utan blankrad emellan. 

I anmärkningstexter: X+Y, t ex X+Ylb (utläses Xlb, Ylb). 

X, Xa etc utan underställt eller adderat Y gäller enbart för avd X. 

Y, Ya etc utan ovanförställt eller adderat X gäller enbart för avd Y. 

Inom avd X+Y kan man urskilja följande större grupper: 

Xb 
Yb  Musikhistoria 
Xd--Xm 
Yd--Ym Instrumentalmusik (huvudsakligen västerländsk), uppdelad dels efter 

besättning (X+Yd--X+Yl), dels efter musikalisk form (X+Ym) 
Xn 
Yn Elektroakustisk musik samt ljudkonst 
Xo--Xq 
Yo--Yq  Vokalmusik (huvudsakligen västerländsk), uppdelad dels efter besättning 

(X+Yo--X+Yp), dels efter musikalisk form (X+Yq) 
Xr--Xx 
Yr--Yx Särskilda genrer av musik (både instrumental och vokal), såsom: 
X+Yr Dramatisk och scenisk musik 
X+Ys Religiös musik 
X+Yu Västerländsk folkmusik 
X+Yv Icke-västerländska kulturers musik 
X+Yx Jazz, rock och populärmusik 

Avd X (grundprinciper) 

Hit förs noter samt texter till vokal eller dramatisk musik. 

Klassificering av musikalier görs för avd Xc--Xq i första hand efter besättning 
med dubbelklassificering på den musikaliska formen. 

För avd Xr--Xä görs klassificering i första hand på den musikaliska genren; 
dubbelklassificering på besättning endast där så uttryckligen anges. 

Där motsatt förfarande skall användas anges detta i varje särsk fall i schemat. 

Avd Y (grundprinciper) 

Hit förs endast musikinspelningar. 

Klassificering av musikinspelningar görs i första hand efter musikalisk form resp 
genre (i motsats till klassificeringen på avd X) med undantag av verk för 
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soloinstrument. Där klassificering i första hand skall ske efter besättning eller där 
tveksamhet råder anges detta i varje särsk fall i schemat. 

Strecktillägg: 

Används endast där så uttryckligen anges i schemat. 

Kolontillägg: 

Används ej på denna avd. 

Tidstillägg: 

Används endast där så uttryckligen anges i schemat. 

z-tillägg: 

z-tillägg kan användas på avd X + Y för musik med anknytning till särsk ort där 
utbyggnad med geografiskt tillägg uttryckligen anges i schemat.492 

z-tillägg används i övrigt endast där så uttryckligen anges i schemat: 
på avd X + Y för att beteckna särsk form av musik 
på avd X + Y för att beteckna särsk instrument 
på avd X + Ymia efter geografisk uppdelning för att vid militärmarscher beteckna 
särsk militärförband 
på avd X + Ysb för att beteckna övrig särskild religions musik 
på avd X för att beteckna särsk artist och ensemble 
på avd Ydb efter geografisk uppdelning för ort och lokal för särsk orgel 
på avd Yja efter geografisk uppdelning för ort och lokal för särsk klockspel.493 

Parentestillägg: 

X(s) samlingar 
Skall användas efter vanliga grunder överallt där inte annat anges. 

X(st) studiepartitur 
X(up) utdrag för piano eller annat tangentinstrument 

Vid verk som klassificeras på besättning görs tillägget på den bearbetade 
besättningen. Vid verk som klassificeras på form, görs tillägget på den 
ursprungliga formen. 

X(ö) övningar  
Hit utpräglat undervisande material såsom skolor, pedagogiska stycken 
eller etyder som ej är avsedda att framföras. 
Hit även brukspiano, -gitarr, skolor i ackompanjemang etc. 

Y(s) samlingar 
Används endast på huvudsignaturen Y samt Yb. 

Y(ö) övningar 
Hit även upptagningar av repetitioner av musikverk (t ex ”Bruno Walter 
repeterar Mozart”).  
Hit även MMO (Music minus one). 

Likhetsteckentillägg: 

Används enl de allmänna anvisningarna i Hjälptabeller: språkliga 
tilläggsbeteckningar för arb där text ingår som en väsentlig del, t ex 
instruktionstext i lärobok. 
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Ex: Lärobok i bouzoukispelning på grekiska  →  Xgdc(ö)=ob. 

På avd X+Yqh, X+Yqj och Xyb används likhetsteckentillägg även för danska, 
norska, engelska, tyska, franska.  

Särskilda tilläggsbeteckningar: 

Särsk tilläggsbeteckningar används där så anges vid instrumentalmusik för att ange 
antal instrument enl följande: 

.01 1 instrument 
Används endast i kombinationerna .011, .014, .016. 

.011 1 instrument 1 hand 

.014 1 instrument 4 händer 

.016 1 instrument 6 händer 

.02 2 instrument 

.03 3 instrument 

.04 4 instrument 

.05 5 instrument 

.06 6 instrument 

.07 7 instrument 

.08 8 instrument 

.09 9 eller flera instrument 

Y(s)  Samlingar 
Hit samlingar med blandade besättningar, former eller genrer, som hör till fler än 
3 huvudavd av X+Y och inte med fördel kan föras in under en särsk avd. 

Samlingar av musikhistoriska inspelningar  → Yb. 

Samlingar av särsk kompositörers verk, som inte kan hänföras till 1  eller 2 av avd X+Yc—
X+Yä → X+Yb494 

Ya Musikteori 
Hit musikalisk pedagogik för grundläggande begrepp såsom tonbildning, gehör, 
melodi, rytm, harmoni m m. 

Hit även material avsett för förberedande musikundervisning av typ musiklekar, 
verk för Orff-instrument o dyl. 

Musikundervisningens teori  →  Eabij. 

Verkanalys  →  avd för resp verk. 

Hithörande litteratur  → Ijaa. 

Yb Musikhistoria 
Hit – med parentestillägg (s) – samlingar som avser att ge en allmän översikt av 
musiken genom tiderna, under en viss period eller i ett visst land. 

Samlingar uppdelas kronologiskt enl Ijb, t ex X+Yb.38(s) Musikhistoria: 
renässansen: samlingar. 

Samlingar kan också uppdelas geografiskt enl N, t ex X+Yb-c(s) Musikhistoria: 
Sverige: samlingar, i förekommande fall med kronologiskt tillägg, t ex 
X+Yb-c.46(s) Musikhistoria: Sverige: 1800-talet: samlingar. 
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Hit även – utan (s) – samlingar av särsk kompositörers verk, som inte kan 
hänföras till 1 eller 2 av avd X+Yc--X+Yä nedan. I detta fall ingen kronologisk 
eller geografisk uppdelning av X+Yb. 

Särsk musikformers historia  →  resp avd, t ex symfonins historia  →  X+Yma. 

Samlingar av enbart icke-västerländsk musik  → X+Yv, som i tveksamma fall föredrages. 

Yd--Ym Instrumentalmusik 

Yd--Yj Instrumentalsoli 
Hit verk för soloinstrument (både musikalier och inspelningar). 

Hit även instrumentalsoli med ackompanjemang, där solot traditionellt anses 
utgöra det väsentliga (t ex violinsonater). 

Hit även instrumentalsoli med tillfälliga vokala och/eller elektroniskt bearbetade 
inslag. 

Hit även icke-västerländska kulturers instrument samt folkmusikinstrument enl 
närmare angivelser nedan. 

Särsk tilläggsbeteckning .02--.09 används för att beteckna antalet soloinstrument. 
.01 används endast i kombinationerna .011, .014 och .016 där så uttryckligen 
anges. 

Instrumentalkonserter  →  X+Ylb. 

Solistisk jazz eller rock  →  X+Yx. 

Yd Tangentinstrument 
Hit endast verk för soloinstrument. 

Särsk tilläggsbeteckning .01 används ej utom i kombinationerna .011, .014 och 
.016. I övrigt används .02--.09 för att beteckna antalet soloinstrument. 

Tangentinstrument som ackompanjemang till annat soloinstrument eller som bc förs till avd för 
huvudinstrumentet (jfr X+Ye). 

Yda Piano 

Elektriska pianon  →  X+Ydi. 

Ydaz Särskilda pianoinstrument 

Ex: Spikpiano, preparerat piano. 

Ydb Orgel 

Elektriska orglar  →  X+Ydi. 

Specialsamlingar kan här ha geografisk uppdelning enl N. För särsk orglar bildas 
då monografiavd ordnade efter ort: lokal, t ex Ydb-cz Stockholm: Storkyrkan. 

Ydbb Äldre orgeltyper 

Hit regal, portativ och liknande. 

Ydbz Övriga särskilda orgelinstrument 

Ex: Harmonium. 

Munorgel  →  X+Yfz. 
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Ydc Cembaloinstrument 

Hit cembalo (=clavecin, harpsichord), virginal och spinett. 

Ydd Klavikord 

Ydi Elektriska tangentinstrument (keyboard) 

Syntar med eller utan tangenter  →  X+Yib. 

Ydz Övriga särskilda tangentinstrument 

Ex: Orgelklaver. 

Ye Stråkinstrument 
Hit solo för stråkinstrument, verk för 2 eller flera lika stråkinstrument (t ex 
stråkduos för 2 violiner) samt verk för 1 eller flera lika stråkinstrument + 
tangentinstrument eller bc (t ex triosonater för 2 eller flera violiner + bc). (Med 
lika instrument avses sådana som hör till samma underavd, dvs även t ex tenor- 
och basgamba.) 

Särsk tilläggsbeteckning .02--.09 används endast för antalet melodiinstrument. 

Stråkduos, triosonater etc med olika  stråkinstrument  →  X+Yk, som i tveksamma fall 
föredrages. 

Stråkinstrument + orkester  →  X+Ylbe. 

Stråkinstrument i folkmusik  →  X+Yu--X+Yv; för X dubbelklassificering här. 

Stråkinstrument i jazz och rock  →  X+Yxae. 

Indelningen under X+Yea används på samtliga avd. 

Yea Violin 

Yeaa Violin(er) utan ack 

Yeai Violin + tangentinstrument eller bc 

Yeaz Särskilda violininstrument 

Ex: Hardangerfela, elviolin, träskofiol. 

Yeb Viola 

Yebz Särskilda violainstrument 

Ex: Viola d’amore. 

Yec Violoncell 

Yed Kontrabas 

Elbas  →  X+Ygbib. 

Yee Viola da gamba 

Yeg Nyckelharpa 

Yez Övriga särskilda stråkinstrument 



Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
 

e-SAB 2015:1  496 

Hit bl a äldre typer såsom fiddla och rebec. 

Hit även vevlira. 

Yf Blåsinstrument 
Hit solo för blåsinstrument, verk för 2 eller flera lika blåsinstrument samt verk för 
1 eller flera lika blåsinstrument + tangentinstrument eller bc. 

Särsk tilläggsbeteckning .02--.09 används endast för antalet melodiinstrument. 

Indelningen under X+Yfa används på alla underavd. 

Jfr i övrigt inledningen till X+Ye. 

Yfa--Yff Träblåsinstrument 

Yfa Flöjt 

Yfaa Flöjt(er) utan ack 

Yfai Flöjt + tangentinstrument eller bc 

Yfaz Särskilda flöjter 

Ex: Ocarina, panflöjt. 

Blockflöjt  →  X+Yfb. 

Yfb Blockflöjt 

Yfc Oboe 

Yfcl Engelskt horn (altoboe) 

Yfd Klarinett 

Yfdl Bassetthorn 

Yfe Saxofon 

Yff Fagott 

Yfg--Yfj Bleckblåsinstrument 

Yfg Trumpet 

Yfgl Kornett 

Yfh Horn (valthorn) 

Yfi Trombon (basun) 

Yfj Tuba 

Yfk--Yfl Bälginstrument 

Yfk Dragspel 
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Yfkz Särskilda dragspel 

Ex: Concertina, musettedragspel. 

Yfl Säckpipa 

Yfm Munspel 

Yfz Övriga särskilda blåsinstrument 

Ex: Kohorn, sälgpipa, sinka, pommer, munorgel, vinare. 

Yg Knäppinstrument 
Hit endast verk för soloinstrument. 

Särsk tilläggsbeteckning .02--.09 för antalet soloinstrument om flera än ett. 

Yga Harpa 

Ygaz Särskilda harpor 

Ygb Gitarr 

Banjo  →  X+Ygg. 

Ygbi Elgitarr 

Ygbib Elbas 

Ygbz Övriga särskilda gitarrer 

Ex: Steel guitar, ukulele, vihuela. 

Ygc Mandolin 

Ygcz Särskilda mandoliner 

Ex: Mandola. 

Ygd Luta 

Ygdc Bouzouki 

Ygdz Övriga särskilda lutinstrument 

Ex: Mandora, sitar, teorb. 

Yge Citterinstrument 

Ygea Cittra 

Ygeo Kantele 

Ygez Övriga särskilda citterinstrument 

Ex: Hummel. 

Ygf Balalajka 
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Ygg Banjo 

Ygz Övriga särskilda knäppinstrument 

Ex: Mungiga, mbira, sansa. 

Yh Slagverk och strykidiofoner 
Hit slaginstrument med eller utan bestämd tonhöjd. 

Hit även verk för enbart slagverk i grupper och av varierande besättningstyper. 

Särsk tilläggsbeteckning används ej på denna avd. 

Yha Trumma och puka 

Yhaz Särskilda trummor och pukor 

Yhc Klockor och klockspel 

Mekaniska klockspel  →  X+Yja. 

Yhcz Särskilda klockor och klockspel 

Yhe Vibrafon 

Xylofon  →  X+Yhf. 

Marimba  →  X+Yhg. 

Yhf Xylofon 

Yhg Marimba 

Yhh Cimbalom (hackbräde) 

Yhk Slagverksgrupp 

Hit verk för enbart slagverk för flera instrument med varierande antal spelare. 

Särsk tilläggsbeteckning används ej på denna avd. 

Slagverk + 1 eller flera andra instrument  →  X+Ykh. 

Yhs Strykidiofoner 

Yhsz Särskilda strykidiofoner 

Ex: Glasharpa, glasharmonika, såg. 

Yhz Övriga särskilda slaginstrument 

Ex: Kastanjetter, triangel. 

Yi Elektriska musikinstrument 
Hit endast elektriska musikinstrument som inte kan hänföras till någon särsk 
grundtyp av musikinstrument. 

Elmusikinstrument, som kan inordnas under annan grundtyp av instrument förs till 
grundtypen, t ex hammondorglar  →  X+Ydi, elgitarrer  →  X+Ygbi. 

Yia Ondes Martenot 
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Yib Synt 

Hit alla syntar både med och utan tangenter. 

Yiz Övriga särskilda elektriska musikinstrument 

Ex: Trautonium. 

Yj Mekaniska musikinstrument 

Yja Klockspel 

Hit fasta klockspel, placerade i byggnader o dyl även om de spelas för hand. 

Icke-mekaniska klockspel  →  X+Yhc. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex Yja-c Klockspel: Sverige. 

Särsk klockspel uppdelas efter ort: lokal, t ex Yja-cz Stockholm: Stockholms 
stadshus. 

Yjb Speldosor, spelur 

Yjc Positiv, gatuorgel m m 

Yjd Självspelande piano, pianola m m 

Yjz Övriga särskilda mekaniska musikinstrument 

Ex: Orkestrion. 

Yk--Yl Instrumentalensembler och orkestrar 

Yk Instrumentalensembler 
Hit kammarmusik med solistisk besättning (1 instrument i varje stämma) för 
minst 2 likställda instrument av olika art med eller utan bc eller bc-grupp. Antalet 
instrument anges med särsk tilläggsbeteckning .02--.09, varvid bc eller bc-grupp 
räknas som 1 instrument. 

2 eller flera instrument av samma art  → X+Yd--X+Yj. 

Verk för 2 instrument, varav det ena traditionellt anses ackompanjerande (t ex sonater för 
violin och piano)  →  X+Ye--X+Yf. 

Triosonater med lika instrument  →  resp underavd av X+Ye. 

Slagverksensembler med enbart slagverk  →  X+Yhk. 

Folkmusikensembler  →  X+Yu--X+Yv. 

Jazz- och rockensembler  →  X+Yx. 

Ykd Ensembler med tangentinstrument 

Hit verk med piano eller annat tangentinstrument (även som bc), som inte kan 
inordnas på någon av underavd nedan (t ex piano, violin och flöjt  →  
X+Ykd.03). 

Tangentinstrument + slagverk  →  X+Ykh, ev dubbelklassificering här om 
tangentinstrumentet har en framträdande roll. 
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Ykdd Tangentinstrument + annat tangentinstrument (t ex piano och orgel) + ev 
andra instrument 

Ykde Tangentinstrument + flera stråkinstrument (t ex piano, violin och viola) 

Ykdea Pianotrio 

Hit endast – utan tilläggsbeteckning .03 – standardbesättningen piano, violin, 
violoncell. 

Ykdeb Pianokvartett 

Hit endast – utan tilläggsbeteckning .04 – standardbesättningen piano, violin, 
viola, violoncell. 

Ykdec Pianokvintett 

Hit endast – utan tilläggsbeteckning .05 – standardbesättningen piano, 2 violiner, 
viola, violoncell. 

Ykdf Tangentinstrument + flera blåsinstrument (t ex piano, flöjt och oboe) 

Ykdg Tangentinstrument + knäppinstrument (t ex piano och harpa) + ev flera 
instrument 

Yke Ensembler med stråkinstrument 

Hit verk med enbart stråkinstrument eller stråkinstrument och blåsinstrument. 

Stråkinstrument + tangentinstrument eller bc  →  X+Ykd. 

Stråkinstrument + knäppinstrument  →  X+Ykge. 

Stråkinstrument + slagverk  →  X+Ykh, ev dubbelklassificering här enl X+Ykd. 

Ykee Enbart stråkinstrument 

Ykeea Stråktrio 

Hit endast – utan tilläggsbeteckning .03 – standardbesättningen violin, viola, 
violoncell. 

Ykeeb Stråkkvartett 

Hit endast – utan tilläggsbeteckning .04 – standardbesättningen 2 violiner, viola, 
violoncell. 

Ykef Stråkinstrument + blåsinstrument 

Ykf Ensembler med blåsinstrument 

Hit ensembler med enbart blåsare. 

Hit även blåsensembler med inslag av slagverk. 

Blåsinstrument + tangentinstrument eller bc  →  X+Ykd. 

Blåsinstrument + stråkinstrument  →  X+Ykef. 

Blåsinstrument + knäppinstrument  →  X+Ykgf. 

Blåsinstrument + slagverk  →  X+Ykh; vid behov dubbelklassificering här enl X+Ykd. 

Ykff Träblåsensembler 
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Ykffa Blåskvartett 

Hit endast – utan tilläggsbeteckning .04 – standardbesättningen flöjt, oboe, 
klarinett, fagott. 

Ykffb Blåskvintett 

Hit endast – utan tilläggsbeteckning .05 – standardbesättningen flöjt, oboe, 
klarinett, horn, fagott. 

Ykfg Bleckblåsensembler (brassensembler) 

Ykfga Brasskvintett 

Hit endast – utan tilläggsbeteckning .05 – standardbesättningen 2 trumpeter, horn, 
trombon, tuba. 

Ykfgb Brassextett 

Hit endast – utan tilläggsbeteckning .06 – standardbesättningen 2 trumpeter, horn, 
2 tromboner, tuba. 

Ykg Ensembler med knäppinstrument 

Hit verk som inte kan inordnas på någon av underavd nedan (t ex violin, flöjt, 
gitarr  →  X+Ykg.03). 

Knäppinstrument + tangentinstrument  → X+Ykdg. 

Knäppinstrument + slagverk  →  X+Ykh, ev dubbelklassificering här enl X+Ykd. 

Ykge Knäppinstrument + stråkinstrument 

Ykgf Knäppinstrument + blåsinstrument 

Ykh Ensembler med slagverk + 1 eller flera andra instrument 

Särsk tilläggsbeteckning .02--.09 används ej. 

Enbart slagverk  →  X+Yhk. 

Yki Ensembler med elektroakustiska inslag 

Hit modern kammarmusik, där elektroakustiska inslag ingår som väsentlig del. 

Ykk Ensembler för historiska instrument 

Hit även nyskriven musik för sådana ensembler. 

Hit verk med ospecificerad besättning eller för likställda instrument av olika  art 
(t ex broken consort). 

Hit även i notbilden enstämmig musik för sådana instrument. 

Hit även verk med vokala inslag. 

Specificerad besättning för 2 eller flera instrument av samma art  →  X+Yd--X+Yh, X+Yj. 

Verk där röst eller röster dominerar  →  X+Yo, vilket föredrages i tveksamma fall. 

Kommentar 

Hit dubbelklassificeras t ex: ... für Altblockflöten (oder andere Melo-
die-instrumente) und Klavier oder Cembalo.  
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Företrädesvis äldre musik. Besättningen består till övervägande del av 
äldre (historiska) instrument. Jfr tillämpning till Xkv/Ykv. 

(KKS-meddelanden 1995:2) 

Yko Ensembler med vokala inslag 

Hit modern kammarmusik med betydande inslag av röst eller röster. 

Kammarmusik, där röst eller röster dominerar  →  X+Yo, vilket föredrages i tveksamma fall. 

Ykv Ensembler med valfria instrument 

Ensembler för historiska instrument, t ex medeltids- eller renässansensembler  →  X+Ykk. 

Kommentar 

Hit dubbelklassificeras t ex: ... für Violinen (oder andere beliebige 
Melodieinstrumente) und Klavier. 
Företrädesvis nyare musik. Besättningen består inte av äldre 
(historiska) instrument. Jfr tillämpning till Xkk/Ykk. 
 
Vid högst 3 alternativa instrument rekommenderas att man 
klassificerar på samtliga. Vid fler än 3 instrument klassificeras på 
Xkk/Ykk resp. Xkv/Ykv. 

(KKS-meddelanden 1995:2) 

Yl Orkestrar 
Hit verk med korisk besättning (fler än 1 instrument i varje stämma). 

Dubbelklassificering rekommenderas här endast i de fall då 
besättningsklassificeringen inte har direkt motsvarighet i formklassificeringen 
(alltså ej dubbelklassificering på X+Ylbea och X+Ymbea för en violinkonsert, 
men däremot på X+Ylbea och X+Ymf för en romans för violin och orkester). 

Klassificering efter besättning endast då klassificering efter form ej är möjlig. Där 
motsvarande form finns under Ym (t ex Yma) föredrages klassificering enl 
formen. 

Ylb Orkester med konserterande soloinstrument 

Särsk tilläggsbeteckning .02--.09 då antalet konserterande instrument är fler än 1. 

Hit även orkester + soloinstrument utan benämningen konsert (t ex romans för 
violin och orkester). 

Ylba Concerti grossi, orkesterkonserter 

Särsk tilläggsbeteckning används ej. 

Ylbb Musik för flera instrument av helt olika art + orkester 

Hit verk med konserterande instrument av så olika art att de inte kan inordnas 
under någon av underavd nedan (t ex konsert för flöjt och harpa). 

Ylbd--Ylbj  Musik för särskilda instrument + orkester 

Ylbd Tangentinstrument + orkester 
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Ylbda Piano 

Ylbda.011  Piano 1 hand + orkester 

Ylbdb Orgel 

Ylbdc Cembalo 

Ylbe Stråkinstrument + orkester 

Ylbea Violin 

Ylbeb Viola 

Ylbec Violoncell 

Ylbed Kontrabas 

Ylbee Viola da gamba 

Ylbeg Nyckelharpa 

Ylbf Blåsinstrument + orkester 

Ylbfa--Ylbff  Träblåsare + orkester 

Ylbfa Flöjt 

Ylbfb Blockflöjt 

Ylbfc Oboe 

Ylbfd Klarinett 

Ylbfe Saxofon 

Ylbff Fagott 

Ylbfg--Ylbfj  Bleckblåsare + orkester  

Ylbfg Trumpet 

Ylbfh Horn (valthorn) 

Ylbfi Trombon (basun) 

Ylbfj Tuba 

Ylbfk--Ylbfl  Bälginstrument + orkester 

Ylbfk Dragspel 

Ylbfl Säckpipa 
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Ylbg Knäppinstrument + orkester 

Ylbga Harpa 

Ylbgb Gitarr 

Ylbgc Mandolin 

Ylbgd Luta 

Ylbge Citterinstrument 

Ylbgf Balalajka 

Ylbgg Banjo 

Ylbh Slagverk och strykidiofoner + orkester 

Ylbhc Klockspel och celesta 

Ylbhe Vibrafon 

Ylbhf Xylofon 

Ylbhg Marimba 

Ylbhs Strykidiofoner 

Ylbi Elektriska instrument + orkester 

Ylbj Mekaniska instrument + orkester 

Ylc Kammarorkestrar 

Hit endast verk där beteckningen kammarorkester/salongsorkester ingår i titeln. 

Ylca Utan blåsare 

Kommentar 

Används endast då beteckningen för kammarorkester ingår i titeln. 
Verk för stråkorkester förs i övriga fall alltid till Xld/Yld. 

(KKS-meddelanden 1987:2) 

Ylcb Med blåsare 

Ylcc Salongsorkestrar 

Hit stråk- och/eller blåsensemble med piano eller harmonium. 

Hit musik i arrangemang speciella för dylika ensembler. 

Yld Stråkorkestrar 

Hit orkester för huvudsakligen stråkbesättning utan blåsare. 
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Yle Symfoniorkestrar 

Ylf Blåsorkestrar 

Hit orkester för huvudsakligen blåsare. 

Hit även Symphonic Band. 

Ylfa Militärorkestrar 

Ylfb Brassband 

Ylv Orkestrar med valfria instrument 

Ylz Specialorkestrar 

Ex: Steelband. 

Ym Instrumentalmusik: särskilda former 
Musikinspelningar klassificeras i första hand efter musikalisk form. Avvikelser från 
denna huvudregel anges i tabellerna nedan. 

Yma Symfoniska verk 

Hit verk med benämningen symfonier. 

Hit även sinfonior, sinfoniettor. 

Sinfonia = uvertyr  →  X+Yme. 

Ymb Instrumentalkonserter 

Hit endast konserter för 1 eller flera soloinstrument + orkester med benämningen 
konsert. 

Särsk tilläggsbeteckning .02--.09, då antalet konserterande instrument är fler än 1. 

Hit sinfonia concertante. Vidare uppdelning efter besättning. 

Verk för soloinstrument + orkester utan benämningen konsert  →  resp underavd av Ym, t ex 
rapsodi för piano och orkester  →  Ymg. 

Kommentar 

Till konserter räknas även sinfonia concertante. Vidare uppdelning 
efter instrument. 

(KKS-meddelanden 1987:3 

Ymba Concerti grossi, orkesterkonserter 

Särsk tilläggsbeteckning används ej. 

Ymbb Konserter för flera instrument av helt olika art 

Hit verk med konserterande instrument av så olika art att de inte kan inordnas 
under någon av underavd nedan (t ex konsert för flöjt och harpa  →  
X+Ymbb.02). 

Ymbd--Ymbj  Konserter för särskilda instrument + orkester 

Ymbd Konserter för tangentinstrument 
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Ymbda Piano 

Ymbda.011  Piano 1 hand 

Ymbdb Orgel 

Ymbdc Cembalo 

Ymbe Konserter för stråkinstrument 

Ymbea Violin 

Ymbeb Viola 

Ymbec Violoncell 

Ymbed Kontrabas 

Ymbee Viola da gamba 

Ymbeg Nyckelharpa 

Ymbf Konserter för blåsinstrument 

Ymbfa--Ymbff  Konserter för träblåsare 

Ymbfa Flöjt 

Ymbfb Blockflöjt 

Ymbfc Oboe 

Ymbfd Klarinett 

Ymbfe Saxofon 

Ymbff Fagott 

Ymbfg--Ymbfj  Konserter för bleckblåsare 

Ymbfg Trumpet 

Ymbfh Horn (valthorn) 

Ymbfi Trombon (basun) 

Ymbfj Tuba 

Ymbfk--Ymbfl  Konserter för bälginstrument 

Ymbfk Dragspel 

Ymbfl Säckpipa 



Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
 

e-SAB 2015:1  507 

Ymbg Konserter för knäppinstrument 

Ymbga Harpa 

Ymbgb Gitarr 

Ymbgc Mandolin 

Ymbgd Luta 

Ymbge Citterinstrument 

Ymbgf Balalajka 

Ymbgg Banjo 

Ymbh Konserter för slagverk och strykidiofoner 

Ymbhc Klockspel och celesta 

Ymbhe Vibrafon 

Ymbhf Xylofon 

Ymbhg Marimba 

Ymbhs Strykidiofoner 

Ymbi Konserter för elektriska instrument 

Ymbj Konserter för mekaniska instrument 

Ymc Divertimenti, serenader, sviter m m 

Hit endast äldre verk från tiden fram till ca 1800. 

Inspelningar av verk för särsk instrument (t ex Bachs sviter för solovioloncell) 
klassificeras på besättning Yd--Yj; vid behov dubbelklassificering här. 

Ymca Divertimenti 

Ymcb Kassationer 

Ymcc Serenader 

Hit även 1700-talsformen notturni. 

Serenader efter ca 1800  →  X+Ymfb. 

Ymcd Sviter och partitor 

Hit även flersatsiga danssviter. 

Sviter efter ca 1800  →  X+Ymge. 

Ymd Variationsverk 

Inspelningar av verk för särsk instrument (t ex passacaglior för orgel) jfr anm till 
Ymc. 
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Ymda Passacaglior, chaconner, folior, divisions, ostinati etc 

Ymdb Koralbearbetningar 

Hit bl a koralförspel, koralvariationer, koralpartitor, koralfantasier. 

Ymdc Tema med variationer 

Hit fria variationer över eget eller andras tema. 

Hit även symfoniska variationer (också med konserterande instrument). 

Yme Uvertyrer m m 

Hit både rena konsertuvertyrer och musik ur sceniska verk (uvertyrer, preludier, 
interludier) tagna ur sitt sammanhang. 

Hit även sinfonior = uvertyrer. 

Uvertyrer dubbelklassificeras i förekommande fall på X+Yra, X+Yrb etc. 

Uvertyrer etc ingående i inspelningar av hela sceniska verk eller delar därav  →  Yr. 

Ymea Preludier 

Hit fristående preludier. 

Preludium och fuga  →  X+Ymj. 

Ymf Symfoniska dikter och karaktärsstycken 

Hit programmusik i vidsträckt bemärkelse, såsom skisser, poem, karaktärsstycken 
m m. 

Hit även serenader från tiden efter ca 1800. 

Inspelningar av verk för särsk instrument (t ex poem för piano) jfr anm till Ymc. 

Ymfa Symfoniska dikter 

Ymfb Serenader från tiden efter ca 1800 

Ymg Rapsodier, fantasier, etyder m m 

Hit instrumentala motsvarigheter till vissa vokala genrer, t ex instrumentala 
motetter. 

Hit även sviter från tiden efter ca 1800. 

Hit även rapsodier, fantasier och sviter ur sceniska verk. 

Inspelningar av verk för särsk instrument (t ex Chopins etyder för piano) jfr anm 
till Ymc. 

Ymga Rapsodier 

Ymgb Fantasier 

Ymgc Etyder, capricer 

Beträffande etyder hit endast konsertetyder av typ Chopins konsertetyder. 

Etyder i betydelsen rena övningsstycken  →  resp avd (tilläggsbeteckning (ö) ). 

Ymgd Parafraser 

Ymge Sviter från tiden efter ca 1800 
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Hit även orkestersviter ur scenisk musik. 

Balettsviter dubbelklassificeras på X+Yrc. 

Ymh Danser och dansstycken 

Hit såväl äldre dansformer som sällskapsdans till ca 1900 samt symfoniska danser. 

Folkdansmusik  →  X+Yu. 

Icke-västerländska kulturers dansmusik  →  X+Yv. 

Gammaldans och modern dans från 1900-talet  →  X+Yxq. 

Ymha Symfoniska danser 

Ex: Kodály: Danser från Galanta. 

Ymhz Särskilda dansformer 

Ex: Menuetter, polkor, polonäser, valser, mazurkor.  

Folkdansformer  →  X+Yu, ev med dubbelklassificering här. 

Ymi Marscher 

Hit även fristående inspelningar av marscher ur sceniska verk. 

Ymia Militärmarscher 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex X+Ymia-c Militärmarscher: Sverige. 

För särsk förband bildas monografiavd ordnade alfabetiskt efter förbandens 
namn, t ex X+Ymia-cz Västerbottens regemente. 

Ymiz Övriga särskilda typer av marscher 

Ex: Bröllopsmarscher, sorgmarscher. 

Folkliga marscher  →  X+Yu, ev med dubbelklassificering här. 

Ymj Kanons, toccator, fugor, ricercari, tienti m m 

Hit fristående verk, ensamma eller i kombination med varandra (t ex toccata och 
fuga). 

Hit även moderna verk i dessa former. 

Hit instrumentala motsvarigheter till vissa vokala genrer. 

Hit även canzona. 

Hit även kombinationer som preludium och fuga, fantasi och fuga, koral och fuga. 

Inspelningar av verk för särsk instrument (t ex fugor för orgel) jfr anm till Ymc. 

Ymk Fria orkesterformer 

Hit företrädesvis modern orkestermusik (från ca 1950) med avståndstagande från 
konventionella musikformer och spelsätt, vilken inte kan inordnas i någon annan 
underavd av Ym. 

Kommentar 

Används ytterst sällan. Även modernistiska orkesterverk förs i regel 
till Xmf/Ymf. 

(KKS-meddelanden 1987:3) 
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Yml Sonater 

Hit verk benämnda sonater, sonator och sonatiner. 

Inspelningar av verk för särsk instrument (t ex violinsonater) jfr anm till Ymc. 

Yms Sakral instrumentalmusik 

Hit t ex Mozarts epistelsonater, orgelmässor, moderna rent instrumentala verk 
med titlar som Plain-Chant, Sanctus etc. 

Yn Elektroakustisk musik samt ljudkonst 

Yna--Ync  

Hit musik, där det elektroakustiska inslaget utgör den väsentliga delen av verket 
eller en väsentlig del. 

Hit datormusik. 

Yna Elektroakustiska kompositioner 

Ynb Elektroakustiska bearbetningar 

Hit t ex Switched-on Bach. 

Ync Elektroakustisk musik med instrumentala eller vokala inslag 

Hit blandade kompositioner med rent instrumentala eller vokala (ej elektroniskt 
behandlade) inslag, där det elektroakustiska inslaget är det väsentliga eller 
dominerande. 

Instrumental eller vokal musik med elektroakustiska inslag  →  resp specialavd, vilket 
föredrages i tveksamma fall, men med dubbelklassificering här. 

Ynd Text – ljudkompositioner 

Hit letteristisk musik och diktning. 

Yne Ljudkonst 

Hit ljudkonst som ej kan föras till annan avdelning. 

Yo--Yq Vokalmusik 
Vokalmusik inom jazz, rock och populärmusik  →  X+Yx. 

Folkmusik och icke-västerländska kulturers vokalmusik  →  X+Yu--X+Yv. 

Yo Solosång 
Hit även verk med tillfälliga avsnitt för kör och/eller elektroniska inslag. 

Särsk tilläggsbeteckningar .01--.09 för att ytterligare beskriva antalet ackom-
panjerande instrument kan användas på avd Xo/Yo och relevanta underavd. 
Indelningen under Xoa/Yoa kan användas även på Xob/Yob m fl. 

Om klassificering av inspelningar efter form eller genre på avd Yq--Yx är möjlig, 
föredrages denna, ev med dubbelklassificering här. 

Yoa 1 röst 

Yoaa 1 röst utan ackompanjemang 
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Yoab 1 röst + tangentinstrument eller bc 

Yoaba Piano 

Yoabb Orgel 

Yoabc Cembalo 

Yoac 1 röst + knäppinstrument 

Yoaca Harpa 

Yoacb Gitarr 

Yoacc Mandolin 

Yoacd Luta 

Yoad 1 röst + annat instrument 

Yoae 1 röst + instrumentalensemble eller orkester 

Yoaek Instrumentalensemble 

Hit ensembler med besättning enl avd Yk. 

Yoael Orkester 

Yob 2 röster 

Yoba 2 röster utan ackompanjemang 

Yobb 2 röster + tangentinstrument eller bc 

Yobba Piano 

Yobbb Orgel 

Yobbc Cembalo 

Yobc 2 röster + knäppinstrument 

Yobca Harpa 

Yobcb Gitarr 

Yobcc Mandolin 

Yobcd Luta 

Yobd 2 röster + annat instrument 

Yobe 2 röster + instrumentalensemble eller orkester 

Yobek Instrumentalensemble 
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Yobel Orkester 

Yoc 3 röster 

Kan indelas enl X+Yoa. 

Yod 4 röster 

Kan indelas enl X+Yoa. 

Yoe 5 eller flera röster 

Kan indelas enl X+Yoa. 

Yp Körsång 
Hit även verk med solopartier och/eller elektroniska inslag, som inte skall 
klassificeras efter musikalisk form på X+Yq (t ex Vaughan Williams, Benedict för 
sopransolo, kör och orkester). 

Om klassificering av inspelningar efter form eller genre på avd Yq--Yx är möjlig, 
föredrages denna, ev med dubbelklassificering här. 

Ypa Unison sång med eller utan ackompanjemang 

Ypb Flerstämmig körsång med instrumental- och/eller 
orkesterackompanjemang 

Ypba Damkör eller barnkör 

Hit även diskantkör. 

Ypbaa Damkör 

Ypbab Barnkör 

Gosskör  →  Ypbac. 

Ypbac Gosskör 

Hit musikinspelningar av typen Wiener Sängerknaben. 

Ypbc Blandad kör 

Ypbd Manskör 

Ypc Flerstämmig körsång a cappella 

A cappella = körsång utan ackompanjemang. 

Ypca Damkör eller barnkör 

Hit även diskantkör. 

Ypcaa Damkör 

Ypcab Barnkör 

Gosskör  →  Ypcac 

Ypcac Gosskör 
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Hit musikinspelningar av typen Wiener Sängerknaben. 

Ypcc Blandad kör 

Ypcd Manskör 

Ypå Talkör 

Yq Vokalmusik: särskilda former 
Hit även verk med tillfälliga elektroniska inslag eller med inslag av uppläsning. 

Klassificering efter musikalisk form föredrages alltid framför klassificering efter 
besättning, där detta är möjligt. 
Dubbelklassificering på besättning, då så är nödvändigt. 

Yqa Oratorier 

Yqaa Oratorier med profan text 

Yqab Oratorier med religiös text 

Yqb Kantater 

Hit såväl solo- som körkantater. 

Yqba Kantater med profan text 

Yqbb Kantater med religiös text 

Hit även anthems, barockens kyrkokonserter etc. 

Yqc Äldre vokalmusikformer 

Hit såväl enstämmiga som flerstämmiga vokalmusikformer från medeltid och 
renässans till ca 1600. 

Ingen uppdelning på profan och religiös text. 

Kanons  →  X+Yqk. 

Yqca Vokalmusik från medeltiden 

Hit även organa, discantus, conductus. 

Uppdelas geografiskt enl N (exempel nedan). 

Solomadrigaler  →  X+Yqcb. 

Nordiska medeltidsballader  →  X+Yu (med geografiskt strecktillägg). 

Gregoriansk sång  →  X+Ysaa. 

Motetter  →  X+Yqcc. 

Yqca-e Medeltidssånger från England 

Yqca-f Minne- och mästersånger samt andra sånger från Tyskland 

Yqca-i Caccie, ballate samt andra sånger från Italien 

Madrigaler  →  X+Yqcba. 
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Yqca-j Trubadur- och trouvèresånger och andra sånger från Frankrike 

Hit även Burgund. 

Hit ballades, rondeaux, virelais. 

Yqca-k Medeltidssånger från Spanien 

Yqcb Madrigaler 

Yqcba 1300-talsmadrigaler 

Yqcbb Madrigaler från renässansen 

Hit även generalbasmadrigaler. 

Yqcbc Madrigalkomedier 

Yqcc Motetter 

Motetter efter 1600  →  X+Yql. 

Yqcd Andra sånger från renässansen 

Hit friare typer av solo- och körsånger, arior, bicinier, chansoner, frottole, 
tenorlieder, villancicos, visor till luta o dyl fram till början av 1600-talet. 

Yqcz Övriga särskilda former 

Yqd Passioner 

Legend- och mysteriespel  →  X+Yrs. 

Yqe Andra vokalverk med liturgisk eller biblisk text 

Hit flerstämmiga verk med traditionell kristen text och utan sådan 
vokalmusikform som avses i X+Yqa--X+Yqd eller X+Yql. 

Enstämmig gudstjänstmusik  →  X+Ys. 

All vokalmusik inom ortodoxa och orientaliska kyrkor  →  X+Ysa. 

Icke-kristna religioners musik  →  X+Ysb. 

Yqea Mässor 

Hit kompletta mässor eller delar därav (de traditionella satserna Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei). 

Yqear Rekviem 

Rekviem = dödsmässor.495 

Hit även rekviem utan traditionell liturgisk text (t ex Brahms’ Ein deutsches 
Requiem). 496 

Yqeb Litanior 

Yqec Cantica 

Hit de bibliska lovsångerna Benedictus, Magnificat och Nunc dimittis. 

                                                 
495 SBKKSB 2009-05-11 
496 SBKKSB 2009-05-11 
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Yqed Hymner, sekvenser, antifoner etc 

Yqedz Särskilda traditionella texter 

Används endast för verktyperna Ave Maria, Stabat mater och Te Deum. Övriga 
besläktade verk förs till X+Yqed. 

Yqee Övriga bibeltexter 

Yqeea Psaltarpsalmer 

Yqeeb Lamentationer 

Yqf Solistiska former efter ca 1600 

Hit solosånger, huvudsakligen för 1 röst med eller utan ackompanjemang. 

Visor  →  X+Yqh. 

Barnvisor  →  X+Yqj. 

Yqfa Solosång från barocken ca 1600 - 1750 

Hit bl a monodi, generalbasvisor, airs de cour. 

Yqfb Konsertarior 

Hit t ex Händels 9 deutsche Arien, Mozarts fristående konsertarior och andra 
arior med profan text. 

Yqfc Religiösa solosånger och arior 

Hit t ex Bachs Geistliche Lieder und Arien, Dvořáks Bibliska sånger och Mozarts 
arior med religiös text. 

Yqfd Lieder, romanser, ballader och sångcykler 

Hit främst sånger och romanser från tiden efter 1750. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex X+Yqfd-c Lieder, romanser, ballader och 
sångcykler: Sverige. 

Yqfe Friare solistisk musik för soloröst 

Hit främst modern musik i okonventionella former efter ca 1920. 

Yqg Nationella sånger 

Hit nationella folksånger av olika slag, t ex landskaps- och hembygdssånger, samt 
nationalsånger. 

Hit även nationella sånger utan text. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex X+Yqga-c Nationalsånger: Sverige. 

Yqga Nationalsånger 

Yqgb Övriga nationella sånger 

Yqh Visor 

Hit visor (t ex Taube, Olle Adolphson). 
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Likhetsteckentillägg för språk används även för danska, norska, engelska, tyska, 
franska. 

Schlager  →  X+Yxpb. 

Folkvisor och andra visor av folkmusikalisk karaktär  →  X+Yu--X+Yv. 

”Visrock”  →  X+Yxni. 

Yqhz Särskilda typer av populära sånger och visor 

Ex: Arbetarsånger, carols, immigrantvisor, scoutsånger, skolsånger, studentsånger. 

Yqj Barnvisor 

Likhetsteckentillägg för språk används även för danska, norska, engelska, tyska, 
franska. 

Andliga barnvisor  →  X+Ysfb. 

Yqja Barnvisor 

Yqjb Barnramsor 

Yqjc Vaggvisor 

Yqk Kanons 

Hit endast verk med benämningen kanon eller verk som ej kan inordnas under 
någon annan specialavd på X+Yq. 

Yql Körmusik efter ca 1600 

Hit flerstämmig körmusik som ej kan inordnas under någon annan specialavd på 
X+Yq. 

Yqla Körmusik från barocken ca 1600 - 1750 

Yqlaa Med profan text 

Yqlab Med religiös text 

Hit t ex Schütz’ och Bachs motetter. 

Yqlb Körmusik ca 1750 - 1950 

Yqlba Med profan text 

Hit t ex Brahms’ Liebesliederwalzer. 

Yqlbb Med religiös text 

Hit t ex Kodály: Psalmus Hungaricus. 

Yqlc Modern körmusik efter ca 1950 

Yqlca Med profan text 

Yqlcb Med religiös text 

Hit t ex Ligeti: Lux aeterna. 
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Yr Dramatisk och scenisk musik 
Hit kompletta verk samt större tvärsnitt och utdrag. 

Hit även enstaka arior. 

Orkestersviter och fantasier, hämtade ur eller byggda på dramatisk musik  →  X+Ymg. 

Blandformer av opera och balett med väsentliga sånginslag  →  X+Yra. 

Kommentar 
Utgåvor av opera/musikal i version för film/TV klassificeras i första 
hand på originalversionen. Dubbelklassificering på aktuell film/TV-
version. 
(KKS-meddelanden 1987:3) 

Fristående inspelningar av vissa nummer  →  resp avd, t ex uvertyrer  →  Yme, marscher  →  
Ymi. 

Yra Operor 

Hit även sångspel och marionettopera. 

Hit även nationella former (t ex zarzuela). 

Hit även balettmusik ur operor. Dubbelklassificering på X+Yrc. 

Yrb Operetter 

Hit även sånglustspel (t ex Värmlänningarna). 

Yrba Musikaler 

Hit även rockoperor. 

Kyrkoopera och andlig musikal →  X+Yrs. 

Yrc Baletter 

Hit även pantomimer. 

Yrca Jazz-baletter 

Yrd Revyer 

Hit även vådeviller, kabaréer, krogshower, music hall-underhållning etc. 

Enstaka nummer som blivit mera kända  →  X+Yqh, X+Yxp. 

Yrda Spex 

Yre Film- och skådespelsmusik 

Hit även rent instrumental film- och skådespelsmusik. 

Sviter ur sådan musik  →  X+Ymg. 

Yrea Filmmusik 

Hit även musik till TV-film och -teater. 

Yreb Skådespelsmusik 

Hit musik till skådespel av olika slag och radioteater. 

Yrh Musik till melodramer och uppläsningar 
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Yrha Uppläsningar etc med specialkomponerad musik 

Yrhb Uppläsningar etc med musik, ej specialkomponerad 

Yrhc Uppläsningar etc till improviserad musik 

Hit jazz poetry o dyl. 

Yrhj Sagor, sagospel etc med specialkomponerad musik 

Yrs Legend- och mysteriespel 

Hit även kyrkoopera och andlig musikal. 

Passioner  →  X+Yqd. 

Yrt Multimediaverk 

Hit instrumental teater, happenings och andra former av modern gruppteater, 
även med kyrklig anknytning. 

Ys Religiös musik 
Hit enstämmig liturgisk musik med eller utan ackompanjemang (ev med kortare 
inslag av flerstämmighet) inom den ordinarie gudstjänstens ram samt psalmer och 
andliga sånger. 

Flerstämmiga vokalverk med liturgiska texter  →  X+Yqe. Jfr dock nedan X+Ysab. 

Ysa Kristna samfund 

Ysaa Romersk-katolska kyrkan 

Hit gregoriansk sång. 

Flerstämmig vokalmusik  →  X+Yqca, X+Yqe, även i liturgisk funktion. 

Ysaaa Mässa 

Ysaab Tidegärd 

Hit matutin, laudes, prim, ters, sext, non, vesper och completorium. 

Ysaac Hymner, sekvenser, troper, rimofficier m m 

Ysab Grekisk-ortodoxa kyrkan 

Hit även körsättningar av grekisk-ortodoxa texter. 

Ysac Bysantinsk kyrkomusik 

Hit endast musik som klart kan beläggas till tiden före 1453. 

Ysad Protestantisk kyrkomusik 

Hit gudstjänstmusik inom protestantiska och reformerta samfund. 

Geografisk uppdelning enl N. 

Kyrkomusik inom särsk frikyrkor betecknas med tilläggsbokstäverna efter Cks 
Särskilda frikyrkosamfund, t ex X+Ysadb Protestantisk kyrkomusik: baptister. 

Ysae Anglikansk kyrkomusik 
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Ysao Orientalisk kyrkomusik 

Ysaop Koptisk och etiopisk kyrkomusik 

Ysb Icke-kristna religioner 

Ysbd Islam 

Ysbeb Hinduismen 

Ysbec Buddhismen 

Ysbi Judendomen 

Ysbz Övriga särskilda religioner 

Yse Koraler och psalmer 

Hit traditionella koraler och psalmer. 

Hit även nedanstående kyrkors koral- och sångböcker. 

Hit även körkoraler till koralböckernas melodier, fristående eller ingående i 
koralsamlingar. 

Övriga körkoraler  →  X+Yq. 

Ysea Romersk-katolska kyrkan 

Yseb Grekisk-ortodoxa kyrkan 

Ysed Protestantiska kyrkor 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex X+Ysed-db Koraler och psalmer: protestantiska 
kyrkor: Norge. 

Frikyrkosamfundens psalmer och sånger  →  X+Ysf. 

Ysee Anglikanska kyrkor 

Yseo Orientaliska kyrkor 

Yseop Koptiska och etiopiska kyrkor 

Ysf Andliga sånger och visor 

Hit andliga sånger och visor av friare form, särsk med anknytning till frikyrkorna. 

Hit även frikyrkosamfundens sångböcker. 

Ysfa Andliga schlager 

Ysfb Andliga barnvisor 

Hit bl a söndagsskolsånger. 

Ysfs Särskilda frikyrkosamfunds sångböcker 

Uppdelas i analogi med Cks Särskilda frikyrkosamfund, t ex X+Ysfsh Särskilda 
frikyrkosamfunds sångböcker: Frälsningsarmén. 
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Ysg Spirituals och gospels 

Ysga Traditionella spirituals och gospels 

Ysgb Modern gospel 

Hit även gospelrock, religiös rock och ”kyrklig jazz”. 

Soul  →  X+Yxfea. 

Yu Västerländsk folkmusik 
Klassificering i första hand efter genre. 

Hit både instrumental och vokal musik. 

Hit europeiska kulturers traditionella musik, både i autentiska framföranden och 
specialarrangemang. 

Om rock/jazzelementet i musiken är betydande föredrages X+Yxng resp 
X+Yxccd, ev med dubbelklassificering här. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex X+Yu-ak Västerländsk folkmusik: kelter, 
X+Yu-caf Västerländsk folkmusik: Sverige: Dalarna. 

Nordamerikansk folkmusik  →  X+Yxf, X+Yxg. 

Utomeuropeisk folkmusik av icke-västerländsk karaktär  →  X+Yv, t ex indiansk 
folkmusik i Nordamerika  →  X+Yv-qat. 

Konstmusikaliska arrangemang av folkmusik  → X+Yc--X+Yq. 

Yv Icke-västerländska kulturers musik 
Klassificering i första hand efter genre. 

Hit både traditionell musik, populärmusik och konstmusik av helt eller delvis 
utomeuropeiskt ursprung. 

Hit även amerikansk, australiensisk etc folkmusik av icke-västerländsk karaktär, 
t ex indiansk folkmusik i Nordamerika. 

Om rock/jazzelementet i musiken är betydande föredrages X + Yxnv resp X + 
Yxccd, med dubbelklassificering här. 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex X+Yv-oec Icke-västerländska kulturers musik: 
Japan, X+Yv-oaj Icke-västerländska kulturers musik: kurder. 

Västerländsk musik i länder utanför den västerländska kulturkretsen  →  resp avd av X+Y. 

Yx Jazz, rock och populärmusik 
Musikinspelningar på denna avd klassificeras på resp underavd av Yxb--Yxq så 
långt som möjligt. Vid behov även dubbelklassificering på besättning. 

Yxa Besättning 

Hit klassificering efter besättning för all musik inom avd X+Yxb--X+Yxq. 

Vidareuppdelas enl X+Yd--X+Yl och X+Yo--X+Yp, t ex jazz för gitarr  →  
X+Yxagb. 

Yxak för jazzensembler och andra populärmusikaliska ensembler vidareuppdelas 
ej enl Yk, antalet instrument anges med särsk tilläggsbeteckning .02--.09.497 

                                                 
497 SBKKSB 2009-05-11 
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Yxb Ragtime 

Yxc Jazz 

Hit samlingar som avser att ge en allmän översikt. 

Samlingar som täcker viss genre  →  resp avd. 

Blues  →  X+Yxf. 

Jazzbalett  →  X+Yrca. 

Jazz i konstmusikaliskt sammanhang  →  resp avd av X+Yd--X+Yq, t ex Rhapsody in 
blue  →  X+Ymga. 

Yxca Tidig jazz 

Hit New Orleansjazz, tradjazz (Chicago, dixie) och andra riktningar före ca 1930. 

Yxcb Swing och sweet 

Hit 1930- och 1940-talens små ensembler och storband. 

Western swing  →  X+Yxgb. 

Yxcc Modern jazz 

Hit den moderna jazzen från ca 1945 och framåt. 

Hit även den jazz som inte kan föras till någon av nedanstående underavd. 

Yxcca Bebop 

Yxccb Cool jazz och hardbop 

Yxccc Progressiv jazz 

Hit friformjazz, europeisk improvisationsmusik, AACM-jazz (great black music). 

Yxccd Fusion 

Hit jazzrock, jazzfunk och folkjazz. 

Hit även acid jazz. 

Yxd New age 

Hit new age som ej kan föras till annan avd. 

Yxf Blues 

Hit blues som inte kan föras till någon av nedanstående underavd. 

Hit blues både med och utan instrumentalt ackompanjemang. 

Spirituals och gospels →  X+Ysg. 

Yxfa Country blues 

Hit de ursprungliga bluesformerna från Sydstaterna, främst solistisk sång till 
akustisk gitarr. 

Yxfb Classic blues 

Hit solistisk sång till jazzensemble. 

Yxfc City blues 
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Hit solistisk sång till elgitarr, piano, trummor, munspel och även blåsinstrument. 

Hit även Chicago blues, urban blues och boogie-woogie. 

Yxfd Rhythm & blues 

Hit den markerat rytmiska, oftast elförstärkta bluesen som ligger närmast 
rockmusiken. 

Hit även doo-wop och jump. 

Yxfe Soul, funk, hip-hop och rap 

Hit musik som inte kan föras till någon av nedanstående underavd. 

New romantics  →  X+Yxne. 

Techno  →  X+Yxneib.498 

Yxfea Soul och funk 

Hit funkrock. 

Hit disco.499 

Hit electro (electrofunk) före ca 2000.500 

Jazzfunk  →  X+Yxccd. 

Discopop och discorock  →  X+Yxne. 

Electro från ca 2000 och framåt →  X+Yxnei.501 

Eurodisco →  X+Yxneid.502 

Yxfeb Hip-hop och rap 

Hit alla former av rap. 

Hit även grime.503 

Yxfec R&B 

Hit den moderna soulmusiken från ca 1990 och framåt. 

Hit new jack swing och hip-hop soul. 

Rhythm & blues  →  X+Yxfd. 

 

 (X+ Yxfed House → X+Yxneic).504 

Yxff Zydeco 

Cajun  →  X+Yxg. 

Tex-mex  →  X+Yxg. 

Yxg Nordamerikansk folkmusik utom blues 

Hit cajun och Tex-mex. 

Zydeco  →  X+Yxff. 

                                                 
498 SBKKSB 2008-09-15 
499 SBKKSB 2008-09-15 
500 SBKKSB 2008-09-15 
501 SBKKSB 2008-09-15 
502 SBKKSB 2008-09-15 
503 SBKKSB 2008-09-15 
504 SBKKSB 2008-09-15 
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Nordamerikansk folkmusik av icke-västerländsk karaktär  →  X+Yv-qa, t ex indiansk 
folkmusik  →  X+Yv-qat. 

Yxga Äldre nordamerikansk folkmusik 

Hit tidiga former av nordamerikansk folkmusik, t ex bluegrass, oldtimey, hillbilly. 

Tidiga bluesformer  →  X+Yxfa. 

Yxgb Country & western 

Hit elförstärkt country music. 

Hit western swing. 

Rockabilly  →  X+Yxna. 

Countryrock  →  X+Yxnh. 

Yxn Rock 

Hit rockmusik som ej kan föras till någon av nedanstående underavd. 

Hit även samlingar som avser att ge en bild av rockmusikens utveckling. 

Samlingar som täcker viss genre  →  resp avd. 

Rockoperor  →  X+Yrba. 

Yxna Tidig rock 

Hit rock ‘n’ roll och rockabilly. 

Doo-wop  →  X+Yxfd. 

Yxnd 60-talets pop och rock 

Hit pop och rock som inte kan föras till någon av nedanstående underavd. 

Folkrock  →  X+Yxng. 

Countryrock  →  X+Yxnh. 

Singers/songwriters  →  X+Yxni. 

Yxnda Brittisk pop och rock 

Hit brittisk blues och rhythm & blues, ”popvågen” (Merseybeat), ståltrådspop, 
psykedelia, bluesrock och ”underground”. 

Yxndb Amerikansk pop och rock 

Hit milksap, ståltrådspop, surfpop, garagerock, psykedelia, bluesrock och 
”underground”. 

Yxne 70-talets rock och framåt 

Hit rockmusik som inte kan föras till någon av nedanstående underavd. 

Hit pubrock, new wave och brittisk ska. 

Hit discorock och discopop. 

Hit new romantics. 

Hårdrock  →  X+Yxned. 

Industrial mteal  →  X+Yxnedb. 505 

Experimentell rock  →  X+Yxneg. 

                                                 
505 SBKKSB 2008-09-15 
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Industri  →  X+Yxneia506 

House  →  X+Yxneic507.  

Folkrock  →  X+Yxng. 

Countryrock  →  X+Yxnh. 

Singers/songwriters  →  X+Yxni. 

Yxned Hårdrock och metal 

Hit hårdrock och metal som inte kan föras till någon av nedanstående underavd.508 

Hit heavy metal och power metal.509 

Hit symfonisk, progressiv och neoklassisk hårdrock och metal.510 

Hit melodisk hårdrock såsom glam metal, sleaze metal, hair metal och pomp.511 

Hit stonerrock och stoner metal.512 

Hit NWOBHM (New Wave Of British Heavy Metal).513 

Symfonirock  →  X+Yxnef.514 

Yxneda Extrem hårdrock och metal515 

Hit speed metal, doom metal, thrash metal, death metal, viking metal och black 
metal. 

Hit melodisk death metal (t ex göteborgsdöds). 

Hit grindcore. 

Hardcore  →  X+Yxneh. 

Yxnedb Alternativ hårdrock och metal516 

Hit alternativ och gränsöverskridande hårdrock och metal. 

Hit grunge. 

Hit goth metal. 

Hit nu metal, industrial metal, funk metal, rap metal och folk metal. 

Hit NWOAHM (New Wave Of American Heavy Metal) och metalcore. 

Yxnef Symfonirock 

Hit rockmusik bestående av längre instrumentala sviter. 

Yxneg Experimentell rock 

Hit art rock och gränsöverskridande rock. 

Yxneh Punk 

Hit punkpop, oi-musik och hardcore. 
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Yxnei Elektronisk populärmusik517 

Hit musik som inte kan föras till någon av nedanstående underavd.518 

Hit electro från ca 2000 och framåt.519 

New age  →  X+Yxd. 

Disco  →  X+Yxfea. 

Electro (electrofunk) före ca 2000  →  X+Yjxfea.520 

Experimentell rock  →  X+Yxneg. 

Yxneia Syntmusik521 

Hit syntpop, electronic body music (ebm), futurepop, industri och bitpop. 

Yxneib Techno522 

Hit alla former av techno. 

Hit även trance. 

Yxneic House523 

(Tidigare X+Yxfed) 

Hit alla former av house. 

Hit även garage. 

Yxneid Eurodisco524 

Hit italodisco. 

Yxneie Breakbeat525 

Hit drum ‘n’ bass (jungle). 

Hit big-beat och trip-hop. 

Hit 2-step (UK garage) och dubstep. 

Yxneif Electronica526 

Hit elektronisk populärmusik av icke danskaraktär. 

Hit även ambient music. 

Yxng--Yxni  Rock: särskilda genrer 

Övriga särsk genrer  →  resp avd av X+Yxna--X+Yxne eller resp avd av X+Yxnv. 

Samlingar som täcker flera genrer  →  X+Yxn. 

Yxng Folkrock 

Hit rockmusik med influenser från västerländsk folkmusik. 
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Hit även västerländsk folkmusik med påverkan från rockmusik. 

Ev med dubbelklassificering på X+Yu. 

Icke-västerländsk populärmusik av rocktyp  →  X+Yxnv. 

Yxnh Countryrock 

Hit nordamerikansk rockmusik med countryinfluenser. 

Hit även cajunrock och Tex-mexrock. 

Cajun  →  X+Yxg. 

Tex-mex  →  X+Yxg. 

Yxni Singers/songwriters (”visrocksångare”) 

Hit musik av poeter och sångförfattare vilkas sånger kan framföras till sparsamt 
ackompanjemang. 

Yxnv Icke-västerländsk populärmusik av rocktyp 

Hit rockmusik med väsentliga influenser från kulturkretsar utanför den europeiska 
eller anglo-amerikanska som ej kan föras till någon av nedanstående underavd. 
Dubbelklassificering görs alltid på X+Yv. 

Blandningar av olika etniska musikstilar  →  X+Yu/Yv. 

Övrig icke-västerländsk populärmusik  →  X+Yv. 

Kommentar 
OBS att hit endast förs musik med anknytning till rock. Samba hör t 
ex hemma under Xxqb/Yxqb. 
(KKS-meddelanden 1987:2) 

Yxnvb Calypso 

Hit modern calypso och soca. 

Hit även zouk. 

Traditionell calypso  →  X+Yv-qchba. 

Yxnvd Reggae 

Hit ska, blue-beat och rocksteady. 

Rock och pop med reggaerytmik  →  X+Yxne. 

Brittisk ska  →  X+Yxne. 

Yxnve Salsa 

Colombiansk cumbia  →  X+Yv-qda. 

Son  →  X+Yv-qchaa. 

Yxp Populärmusik 

Hit underhållningsmusik som ej kan föras till annan avd. 

Hit blandad musik i arrangemang av underhållningskaraktär för kör eller orkester. 

Hit visliknande material som i arrangemang liknar schlager (X + Yxpb) eller med 
texter som gränsar till revy eller spex. 

Hela revyer  →  X+Yrd. 

Hela spex  →  X+Yrda. 
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Yxpb Schlager och evergreens 

Hit bl a vanliga schlager, svensktopp, dansband. 

Hit även schlagerbetonade visor av särsk kategorier, t ex schlagerbetonade 
sjömansvisor. 

Kan uppdelas geografiskt enl N, t ex X+Yxpb-c Schlager och evergreens: Sverige. 
Geografisk uppdelning bör endast göras när anknytningen till ett visst land är 
uppenbar. 

Yxpba Dansbandsmusik527 

Yxpc Barbershop 

Yxpd Lätta arrangemang av seriös musik 

Yxq Dansmusik 

Jazz  →  X+Yxc. 

Äldre dansformers musik  →  X+Ymh. 

Folkdansernas musik  →  X+Yu. 

Icke-västerländska kulturers dansmusik  →  X+Yv. 

Yxqa Gammaldans 

Yxqb Modern dans från 1900-talet 

Yä Parodier, signaler, ljudeffekter m m 
Djurläten  →  Ug. 

Yäa Parodier, imitationer 

Yäaa Parodier 

Hit både instrumentala och vokala parodier, även talade. 

Hit även travesteringar. 

Yäab Imitationer 

Hit både instrumentala och vokala imitationer, även talade. 

Hit även imitationer av djurläten. 

Yäb Akustiska demonstrationer och experiment 

Hit frekvensskivor samt experiment- och demonstrationsskivor för 
elektroakustiska fenomen, stereo, 4-kanal etc. 

Yäc Signaler 

Yäca Militära signaler 

Uppdelas geografiskt enl N, t ex X+Yäca-e Militära signaler: Brittiska öarna. 

Yäcb Jaktsignaler 
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Yäcc Paussignaler 

Yäd Signaturer 

Yäda Artist- och orkestersignaturer 

Yädb Programsignaturer 

Yäe Ljudeffekter 

Hit olika slag av ljudeffekter (åska, vågskvalp, trafikljud etc), t ex för användning 
på teater. 

Yäk Bakgrundsmusik 

Yö Övrigt 
Nedanstående signaturer används endast som dubbelklassificering, om man vill 
hålla samman musik med anknytning till dessa begrepp. 

Yöa Årstidscykeln 

Hit musik med anknytning framför allt till årets fester, nyår, påsk, midsommar etc. 

Yöaj Julmusik 

Yöb Livscykeln 

Hit musik med anknytning till födelse, dop, bröllop, död och begravning etc. 

Yöbb Bröllopsmusik 

Yöbs Sorge- och begravningsmusik 

Yöc Cirkusmusik 

Yög Gatumusik 

Hit både klassisk (t ex London street cries) och modern gatumusik (t ex 
liveinspelningar). 

Yöm Militärmusik 

Yös Avslappnings- och meditationsmusik528 

Hit musik avsedd att spelas till olika former av avslappning och meditation. 

Hit även musik avsedd att spelas till olika former av healing. 

Yöt Träningsmusik529 

Hit musik avsedd att spelas till olika former av fysisk träning 

                                                 
528 SBKKSB 2009-05-11 
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Ä Tidningar 

Svenska tidningar betecknas Äc, norska Ädb etc. 

Litteratur om tidningar  →  Bt. 

Periodikaförteckningar  →  Aa (tilläggstal .011). 

Parentestillägg: 

(s) används ej på Ä med underavd.530 
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APPENDIX 

Tillämpningsanvisningar (KKS-meddelanden 19996:2 ; 1998:2) 

EUROPEISKA UNIONEN, DE EUROPEISKA GEMENSKAPERNA OCH DERAS VIKTIGASTE ORGAN 

(1994 och framåt) 

 
Förord (KKS-meddelanden ; 1996:2) 

 

SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation  har gett sin tillämpningsgrupp i uppdrag att 
fastställa svenska namnformer för de viktigaste EU/EG-organen. Kommittén rekom-
menderar att de nya svenska namnformerna tillämpas på EU/EG-institutionerna från och 
med unionens bildande (Maastricht-fördraget trädde i kraft 1993-11-01), vilket i praktiken 
betyder att tryckåret 1994 bildar gräns. Kommittén har här valt att av praktiska skäl 
rekommendera svenska namnformer även för perioden mellan unionens ikraftträdande och 
Sveriges inträde i unionen. I annat fall skulle för många institutioner en särskild namnform 
ha behövt användas för tryck utgivet 1994. Det enda undantaget från detta är 
kommissionens representation i Sverige som före Sveriges inträde i unionen hade en annan 
status och kallades delegation (se nedan not 4). De rekommenderade svenska 
namnformerna används oavsett objektets språk. 
 
För arbetet har till tillämpningsgruppen adjungerats Constantin Juell-Skielse, 
Riksdagsbiblioteket. Från Delegationen för översättning av EG:s regelverk har gruppen fått uppgifter 
om vissa engelska och svenska namnformer. Den viktigaste publicerade källan som kommit 
till användning är Institutionskatalog (Europeiska unionen)  - en seriell publikation utgiven av 
Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer - den senaste kända volymen 
betecknad September 1995. 
 
Institutionsnamn i den 1989 publicerade förteckningen (KKS-meddelanden ; 1989:3) är 
fortfarande enligt ovan giltiga för EG-organs publikationer före unionens ikraftträdande, 
dvs i praktiken med tryckår 1993 och tidigare. I denna lista fanns valmöjlighet vad det gäller 
engelsk och svensk namnform på den överordnade nivån, medan på underordnad nivå i 
princip engelsk namnform rekommenderades. Från och med unionens bildande används 
enbart svensk namnform om sådan finnes. 
 
Det är naturligtvis en ganska svår uppgift att få rimliga namnformer för ett så invecklat och 
ur namngivningssynpunkt inkonsekvent komplex som EU/EG. Gruppen är medveten om 
att en del former kan synas märkliga. I samtliga fall är dock namnformerna väl belagda. Vad 
det gäller underordning så kan den omväxlande underordningen under unionen resp 
gemenskaperna tyckas inkonsekvent, men den går tillbaka på den parallellitet som i 
verkligheten finns mellan unionen och gemenskaperna. Det skall också noteras att några av 
namnbytena i och med unionen leder till stor risk för sammanblandning. Det gäller främst 
Europeiska ekonomiska gemenskapens namnbyte till Europeiska gemenskapen (singularis!) 
1994, dessutom med samma akronym, EG, som den helhet, Europeiska gemenskaperna, 
vari gemenskapen ingår tillsammans med de två andra gemenskaperna. Europeiska 
kommissionen uppträder också i rollen som Europeiska gemenskapernas kommission (bl a 
i dokument med EG-rättslig status). Nedan rekommenderas att man för att underlätta för 
kataloganvändaren i samtliga fall använder formen Europeiska kommissionen, trots att 
man strängt taget formellt - om man uppfattar kommissionen som två institutioner - borde 
ha två olika namnformer. Ett ytterligare skäl för detta är att kommissionen själv, såvitt man 
kan förstå av misstag, använder formen Europeiska gemenskapernas kommission på tryck 
när den borde använda Europeiska kommissionen. 
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Nedanstående lista är ett begränsat urval av institutioner. Tillämpningsgruppen kommer 
fortlöpande att, i den mån det behövs, revidera fastställda namnformer. Den kommer 
också successivt att fastställa former för de institutioner som kan bli aktuella. I skrivande 
stund har det t ex inte gått att få fram tillräckligt underlag för att fastställa svensk form för 
fyra av EU:s fonder. Även vad det gäller EU/EG:s program och enstaka projekt kommer 
tillämpningsgruppen att återkomma med rekommendationer. 
 
Listan har också försetts med klassifikationssignaturer för resp institution. Klassifikationen 
skall användas för litteratur som handlar om  institutionen. Litteratur härrörande från 
institutionen klassificeras givetvis på sitt ämne. 

 
Förord (1998-02-04): 

 

Vid Tillämpningsgruppens inom SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation sammanträde 1998-02-04 

fastställdes ytterligare namnformer för några EU-institutioner. Likaledes reviderades klassifikationen för några 

befintliga namnformer i enlighet med SAB7. Tillägg och ändringar utmärks med skuggning. 

 
klassifikation svensk form (godkänd form) ev icke-normaliserad svensk form, ev namnvariant, ev svensk akronym ev icke-normaliserad engelsk form, ev  

engelsk namnvariant, ev  engelsk akronym 
    

Ocf-ae.05 Europaparlamentet  European Parliament, EP 
    
Ocf-ae.05 Europaparlamentet. 

Informationskontoret (Sverige) 
Europaparlamentet, Kontoret i Sverige, Europaparlamentets 
informationskontor i Sverige, Europaparlamentets Sverigekontor 

European Parliament, Stockholm  
Information Office 

    
Obk-ae:bf Europeiska rådet531  European Council 
    
Obk-ae:bf Europeiska rådet. 

Ordförandeskapet 
 Presidency of the European Council 

    
Obk-ae Europeiska unionen EU European Union, EU 
    
Obk-ae:bf Europeiska unionen. Rådet532  Europeiska unionens råd ("ministerrådet") Council of the European Union 
    
Obk-ae:bf Europeiska unionen. Rådet. 

Ständiga representanternas 
kommitté 

Ständiga representanternas kommitté, COREPER Committee of Permanent  
Representatives, COREPER 

    
Obk-ae:bf Europeiska unionen. 

Regionkommittén 
Europeiska unionens regionkommitté, Regionkommittén, 
Regionala kommittén 

Committee of the Regions 

Obk-ae Europeiska unionen. 
Regeringskonferensen (1996- ) 

 1996 Intergovermental  
Conference, 1996 IGC, IGC 

    
Obk-ae:bf Europeiska kommissionen533 Europeiska gemenskapernas kommission, Kommissionen för de 

europeiska gemenskaperna 
European Commission,  
Commission of the European Communities 

Obk-ae:bf Europeiska kommissionen. 
Representationen (Sverige)534 

Europeiska komissionens representation i Sverige  

                                                 
531  Stats- och regeringschefernas möte med företrädare för Europeiska kommissionen. Rådet sammanträder 
minst två gånger/år under ledning av stats- eller regeringschefen för den medlemsstat som innehar 
ordförandeskapet. Närvarande är bl a medlemsländernas stats- eller regeringschefer, utrikesministrar och i 
vissa fall finansministrar samt för Europeiska kommissionen bl a dess ordf. 
532 1967-1993 Council of the European Communities med den då godkända formen Europeiska 
gemenskaperna (alt European Communities). Council. Europeiska unionens råd skall inte förväxlas med 
Europeiska rådet  (se ovan not 1) eller Europarådet  (europeiskt mellanstatligt samarbetsorgan bildat 1949, som 
bl a antagit den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna). 
533 1967-1993 Commission of the European Communities med den då godkända formen Europeiska 
gemenskaperna (alt European Communities ). Commission. Observera att namnet Europeiska 
gemenskapernas kommission även därefter förekommer i rättsakter m.m. , vilket dock ger upphov till 
uppslagsformen Europeiska kommissionen också i dessa fall. 
För kommissionens generaldirektorat rekommenderas att man följer de former som anges i Institutionskatalog 
(Europeiska unionen), t ex Europeiska kommissionen. Generaldirektorat V - Sysselsättning, 
arbetsmarknad och socialpolitik. 
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Qadd-
ae,Qadd-a:bf535 

Europeiska gemenskaperna 536 EG European Communities, EC  

Ad-aeza Europeiska gemenskaperna. 
Byrån för Europeiska 
gemenskapernas officiella 
publikationer 

Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 
EUR-OP 

Office for Official Publications 
of the European Communities,  
EUR-OP 

Oekd:bf (folk-
bibl), Oekd-
ae:bf (forsk-
bibl) 

Europeiska gemenskaperna. 
Domstolen537 

Europeiska gemenskapernas domstol, EG-domstolen Court of Justice of the  
European Communities 

Obk-ae:bf Europeiska gemenskaperna. 
Ekonomiska och sociala 
kommittén 

Europeiska gemenskapernas ekonomiska och sociala kommitté, 
Ekonomiska och sociala kommittén 

Economic and Social Committee,  
Economic and Social Consultative  
Assembly, ESC, ECOSOC538 

Oekd:bf (folk-
bibl), Oekd-
ae:bf (forsk-
bibl) 

Europeiska gemenskaperna. 
Förstainstansrätten 

Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt Court of First Instance of the  
European Communities, CFI 

Oi-ae:bf Europeiska gemenskaperna. 
Statistikkontoret 

Europeiska gemenskapernas statistikkontor, Eurostat Statistical Office of the European  
Communities, Eurostat 

Qadd-ae:bf, 
Qadd-a:bf539 

Europeiska gemenskapen540 EG European Community, EC 

Qadd-
ae:bf,Qadd-
a:bf541 

Europeiska kol- och 
stålgemenskapen 

Europeiska kol- och stålunionen, EKSG European Coal and Steel  
Community, ECSC 

    
Ucd:bf (folk-
bibl), Ucd-
ae:bf (forsk-
bibl) 

Euratom  Europeiska atomenergigemenskapen European Atomic Energy  
Community, Euratom 

    
Obk-a:bf 

 
Europeiska ombudsmannen  European Ombudsman 

    
Odf-ae.01:bf 

 
Europeiska revisionsrätten542  European Court of Auditors 

                                                                                                                                               
534 För tiden från unionens ikraftträdande (1993-11-01) till Sveriges inträde i unionen (1995-01-01) används 
formen Europeiska kommissionen. Delegationen (Sverige); för tiden före unionens ikraftträdande 
används formen Europeiska gemenskaperna. Kommissionen. Delegationen (Sverige). 
535 Tidigare signatur (SAB6) Qadde. Den första signaturen används om arbeten behandlande gemenskaperna 
från unionens ikraftträdande eller tillbakablickande arbeten på gemenskapernas hela historia såväl före som 
efter unionen, den andra signaturen om arbeten behandlande gemenskaperna före unionens ikraftträdande. 
536 Observera skillnaden gentemot Europeiska gemenskapen (singularis), se nedan not 10 
537 Observera ej att förväxla med  Europadomstolen, informellt namn för Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna, Europarådets instans för att pröva brott mot Europeiska konventionen om de mänskliga 
rättigheterna. 
538 Observera ej att förväxla med United Nations Economic and Social Council, som också använder förkortningen 
ECOSOC. 
539 Tidigare signatur (SAB6) Qadde:bf. Den första signaturen används om arbeten behandlande gemenskapen 
från unionens ikraftträdande eller tillbakablickande arbeten på gemenskapens hela historia såväl före som 
efter unionen, den andra signaturen om arbeten behandlande gemenskapen före unionens ikraftträdande. 
540 Före 1994: Europeiska ekonomiska gemenskapen, European Economic Community, EEC; tidigare 
godkänd form: European Economic Community. Europeiska gemenskapen är en av de tre gemenskaperna 
i Europeiska gemenskaperna. Obs att Europeiska gemenskapen (singularis) och Europeiska gemenskaperna 
(pluralis) alltså betecknar olika institutioner som inte får förväxlas, låt vara att Europeiska gemenskaperna 
även tidigare informellt använde Europeiska gemenskapen som beteckning för de tre gemenskaperna. 
541 Tidigare signatur (SAB6) Qadde:bf. Den första signaturen används om arbeten behandlande gemenskapen 
från unionens ikraftträdande eller tillbakablickande arbeten på gemenskapens hela historia såväl före som 
efter unionen, den andra signaturen om arbeten behandlande gemenskapen före unionens ikraftträdande. 
542 Tidigare godkänd namnform Europeiska gemenskaperna (alt European Communities). Court of 
Auditors. Formen Europeiska gemenskapernas revisionsrätt, Court of Auditors of the European 
Communities förekommer även efter 1994. 
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Qaeb-aez Europeiska investeringsbanken EIB European Investment Bank, EIB 
    
Qae-ae:bf Europeiska monetära institutet EMI European Monetary Institute, EMI 

    
Qaeb-ae:bf Europeiska investeringsfonden  European Investment Fund, EIF 

    

Oh-ae:bf Europeiska fonden för förbättring 
av levnads- och arbetsvillkor 

Europeiska stiftelsen för förbättring av livs- och arbetsvillkoren European Foundation for the  
Improvement of Living and  
Working Conditions 

 
 

Vad gäller namn på projekt och liknande med anknytning till Europeiska unionen 
rekommenderas att man prefererar en kortform framför svenskt namn om kortformen 
verkar vara medvetet framtagen för att vara gångbar på samtliga språk i unionen. 

EURYDICE med variantformerna Europeiska nätverket för information om utbildning; 
European Education Information Network; European Education Information Network in 
the European Union. 

 

Tillämpningsanvisningar (KKS-meddelanden 1988:3) 
FÖRENTA NATIONERNAS HUVUD- OCH FACKORGAN SAMT DE VIKTIGASTE 

SPECIALORGANEN 

Lista över fullständiga namnformer utarbetad av Riksdagsbibliotekets sektion för internationella organisationer. 

 

Akronym Fullständig form (Godkänd form) Svensk översättning 
   

UN (FN) United Nations Förenta nationerna (Godkänd 
form) 

 United Nations. General Assembly Generalförsamlingen 
 United Nations. Security Council Säkerhetsrådet 
 United Nations. Trusteeship Council Förvaltarskapsrådet 
 United Nations. Secretariat Sekretariatet 

ECOSOC United Nations. Economic and Social 
Council 

Ekonomiska och sociala rådet 

ECA United Nations. Economic 
Commission for Africa 

FN:s ekonomiska kommission 
för Afrika 

ECE United Nations. Economic 
Commission for Europe 

FN:s ekonomiska kommission 
för Europa 

ECLA United Nations. Economic 
Commission for Latin America and the 
Caribbean 

FN:s ekonomiska kommission 
för Latinamerika och Karibien 

ESCAP United Nations. Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific 

FN:s ekonomiska och sociala 
kommission för Asien och 
Stillahavsområdet 

ESCWA United Nations. Economic and Social 
Commission for Western Asia 

FN:s ekonomiska och sociala 
kommission för västra Asien 

FAO Food and Agriculture Organization of 
the United Nations 

FN:s livsmedels- och jordbruks-
organisation (alt. FN:s organisa-
tion för livsmedel och jordbruk) 

GATT General Agreement on Tariffs and 
Trade 

Allmänna tull- och handels-
avtalet (alt. Allmänna fördraget 
om tullar och utrikeshandel) 
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IAEA International Atomic Energy Agency Internationella atomenergiorga-
net 

IBRD International Bank for Reconstruction 
and Development 

Internationella 
återuppbyggnads- och 
utvecklingsbanken 
(Världsbanken) 

ICAO International Civil Aviation 
Organization 

Internationella civila luftfarts-
organisationen 

ICJ International Court of Justice Internationella domstolen 
IDA International Development Association Internationella utvecklings-

fonden 
IFAD International Fund for Agricultural 

Development 
Internationella jordbruksutveck-
lingsfonden (alt. Internationella 
fonden för jordbruksutveckling) 

IFC International Finance Corporation  Internationella finansierings-
bolaget 

ILO International Labour Organization Internationella arbetsorganisa-
tionen 

IMF International Monetary Fund Internationella valutafonden 
IMO International Maritime Organization Internationella sjöfartsorganisa-

tionen 
INCB International Narcotics Control Board Internationella narkotika-

kontrollstyrelsen 
INSTRAW International Research and Training 

Institute for the Advancement of 
Women 

Internationella forsknings- och 
utbildningsinstitutet för 
kvinnors utveckling 

ITC International Trade Centre 
UNCTAD/GATT 

UNCTAD/GATT:s internatio-
nella handelscentrum 

ITU International Telecommunication 
Union 

Internationella teleunionen 

UNCHS United Nations Centre for Human 
Settlements (Habitat) 

FN:s center för boende och be-
byggelsefrågor (Habitat) 

UNCTAD United Nations Conference on Trade 
and Development 

FN:s handels- och utvecklings-
konferens (alt. FN:s konferens 
för handel och utveckling) 

UNDP United Nations Development 
Programme 

FN:s utvecklingsprogram 

UNDRO Office of the United Nations Disaster 
Relief Co-ordinator 

FN:s katastrofhjälpskontor 

UNEP United Nations Environment 
Programme 

FN:s miljöprogram 

UNESCO 
(Godkänd 
form) 

United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization 

FN:s organisation för 
utbildning, vetenskap och kultur 

UNFPA United Nations Fund for Population 
Activities 

FN:s befolkningsfond 

UNHCR Office of the United Nations High 
Commissioner for Refugees 

FN:s flyktingkommissariat (alt. -
kommissarie) 

UNICEF United Nations Children's Fund FN:s barnfond 
UNIDIR United Nations Institute for 

Disarmament Research 
FN:s institut för nedrustnings-
forskning 
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UNIDO United Nations Industrial Development 
Organization 

FN:s organisation för industriell 
utveckling 

UNITAR United Nations Institute for Training 
and Research 

FN:s utbildnings- och forsk-
ningsinstitut (alt. FN:s institut 
för utbildning och forskning) 

UNRISD United Nations Research Institute for 
Social Development 

FN:s forskningsinstitut för 
social utveckling 

UNRWA United Nations Relief and Works 
Agency for Palestine Refugees in the 
Near East 

FN:s hjälporganisation för 
palestinaflyktingar 

UNU United Nations University FN:s universitet (alt FN-univer-
sitetet) 

UPU Universal Postal Union Världspostunionen 
WFC World Food Council Världslivsmedelsrådet 
WFP World Food Programme Världslivsmedelsprogrammet 
WHO World Health Organization Världshälsoorganisationen 
WIPO World Intellectual Property 

Organization 
Världsorganisationen för den in-
tellektuella äganderätten 

WMO World Meteorological Organization Meteorologiska världsorganisa-
tionen 

 
Källor: 
Basic facts about the United Nations. - New York : UN, 1987 
FN vid 40 : internationellt samarbete i kris. - Stockholm : UI, 1985 
Förenta nationernas generalförsamling 1987. - Stockholm, 1988. - (Aktstycken/utgivna av Utrikesdepartementet. Ny serie, 
I:A ; 43) 

(KKS-meddelanden 1988:3) 
 

Tillämpningsanvisningar vid klassifikation av elektroniska resurser (KKS-
meddelanden 1998:3) 

(x) används bl a i de fall utgivaren presenterar verket som ett lexikon, uppslagsbok. 

Distinktionen bör upprätthållas mellan en resurs behandlande ett visst ämne  (klassifikation 
på resp avd) och en resurs som är en länklista i ämnet (klassifikation på Aa+). 

Elektroniska resurser som i pedagogiskt syfte använder ”spelteknik” klassificeras på resp 
ämne. Rena spel klassificeras Rdcb.  
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LOKAL UTBYGGNAD 

 
Tilläggsbeteckningar för enbart målgrupper 
,y 
Lokal utbyggnad genomförd av Lärarhögskolan i Stockholm: 
Byggs ut efter ,y med de särskilda tilläggsbeteckningarna hämtade från avd E. Exempel: 
Ca,y.023, Foc.01,y.03. 
(Rapporterad lokal utbyggnad SBKKSB 2004-09-20) 
 
Ncaal 
Lokal utbyggnad genomförd av Stadsmuseet och Stadsarkivet i Stockholm: 
Lokala utbyggnader för Stockholm och Göteborg, som har fasta signaturer i schemat, skall 
principiellt göras enligt godkänd administrativ indelning. 
För Stockholms del kan följande uppdelning göras (enligt Stockholms kommunkalender 
1985, sid 537): 
Ncaa’a Innerstaden (inkl hela Djurgården, Essingeöarna, Långholmen och 
Reimersholme) 
Ncaa’b Söderort (inkl Södra Hammarbyhamnen och Årsta holmar) 
Ncaa’c Västerort (inkl Järvafältet) 
Gator och områden blandas vid z-tillägg, t ex Ncaa’az Djurgården, Ncaa’az Väster-
långgatan. 
För bibliotek som önskar ytterligare uppdelning av Ncaa rekommenderas ovanstående 
uppdelning i stället för utbyggnader av typen Ncaaz. 
För orter utan fasta signaturer sker uppdelning på sedvanligt sätt, t ex Ncabz Uppsala: 
stadshuset, Ncabz Uppsala: Drottninggatan. 
(Rapporterad lokal utbyggnad KKS-meddelanden 1986:1) 
 
Ny 
Lokal utbyggnad genomförd av Kungl biblioteket, Kart- och bildsektionen: 
Ny’c Matematisk kartografi. 
Hit projektioner, koordinatsystem, rutnät, gradnät, skalor. 
Geodesi, även gradmätning och ortsbestämning → Ubc.  
Ny’d Bearbetning, generalisering och kartinnehåll. 
Ny’e Kartritning och kartreproduktion. 
Ny’f Kartläsning och kartinterpretation. 
Hit kartometri och orientering (huvudklassificering på R om den idrottsliga aspekten 
överväger). 
Ny’g Tematisk kartografi. 
Ny’h Globkartografi. 
Ny’i Kartor som konst, konstnärlig utsmyckning. 

(Rapporterad lokal utbyggnad KKS-meddelanden 1990:3) 

 
Oaba 
Lokal utbyggnad genomförd av Stockholms universitetsbibliotek: 
Oaba’a Arbetslivssociologi 
Oaba’b Organisationssociologi 
(Rapporterad lokal utbyggnad KKS-meddelanden 1986:2 ) 
 
Pcja 
Lokal utbyggnad genomförd av Tekniska museet: 
Pcja’a   Apparater och utrustning 
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Pcja’b  Morsebaserad telegrafi 
Pcja’c   Fjärrskriftbaserad telegrafi 
Pcja’d  Bildtelegrafi 
(Rapporterad lokal utbyggnad SBKKSB 2005-02-11) 
 
Pcjb 
Lokal utbyggnad genomförd av Tekniska museet: 
Pcjb’b  Trådbunden telefoni 
Pcjb’c  Trådlös telefoni 
(Rapporterad lokal utbyggnad SBKKSB 2005-02-11) 

 
Udac 
Lokal utbyggnad genomförd av Geobiblioteket, Uppsala: 
Udac’s Sedimentologi 
(Rapporterad lokal utbyggnad KKS-meddelanden ; 1986:2) 
 
Udad 
Lokal utbyggnad genomförd av Geobiblioteket, Uppsala 
Udad’f Jordar 
(Rapporterad lokal utbyggnad, KKS-meddelanden ; 1986:1) 
 
Udade 
Lokal utbyggnad genomförd av Geobiblioteket, Uppsala: 
Udade’d Deltan, kuster 
(Rapporterad lokal utbyggnad, KKS-meddelanden ; 1986:1) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


