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the SAB-system is a classification system which shows a reflection 
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universities. The ideas which are behind the classification of the 
subject religion in the SAB-system have been analysed, as well as 
the structuring of the scientific discipline  Religion at the 
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used. Literary studies have been used to get the result. Other 
sources of information are the websites of the universities, where 
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1. Inledning 
 
Dokumentsökning handlar om att finna dokument som kan tillfredsställa ett 
informationsbehov. För att detta ska kunna ske krävs att dokumenten är organiserade på ett 
sådant sätt att informationssökaren förstår organisationen och att hon har vissa verktyg som 
kan göra återfinnandet av dokument möjligt. Klassifikationssystem är ett sådant verktyg som 
ska göra det möjligt att återfinna dokument.1 Detta görs genom att ett ämne får representeras 
av en kod. De olika koderna förs samman i ett system och bildar ett klassifikationssystem. 
Systemet förklarar olika ämnens relation till varandra och bestämmer därmed ett dokuments 
plats i systemet. På så vis kan användaren antingen gå till den kod som representerar det ämne 
hon är intresserad av eller finna koden i en katalog om hon vet vilken författare eller titel hon 
är intresserad av. 2 Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet) är ett exempel 
på ett system. Jag ska i denna uppsats granska detta system för att kunna göra en bedömning 
av dess förmåga att organisera dokument på ett tillfredsställande vis. 
 
För att kunna göra en dokumentsökning i ett klassifikationssystem krävs att man vet vilket 
ämne man söker. Då är det viktigt att klassifikationssystemet och personen som söker 
information har samma uppfattning om vad ämnet innehåller. Informationssökaren och 
systemet måste också ha samma förståelse av hur ämnet ska struktureras och organiseras för 
att lättast möjliggöra dokumentsökningen. Min uppsats ska behandla ämnet 
religionsvetenskap. Jag kommer att behandla ämnet utifrån universitetens synvinkel. Jag ska 
försöka att beskriva deras syn på ämnet. Deras förståelse av ämnet ska sättas i relation till 
SAB-systemets behandling av detta ämne. Jag kommer att studera hur SAB-systemet 
strukturerar ämnets innehåll. Jag ska analysera dessa synsätt och se om 
forskningsdisciplinens- och klassifikationssystemets syn är samstämmiga eller om de skiljer 
sig åt.  
 
I första kapitlet kommer jag att gå igenom problemformulering och syfte. Här diskuteras den 
metod som använts för att nå fram till resultatet och den tidigare forskning som genomförts 
inom ämnesområdet. I kapitel 2 diskuteras den teoretiska ram som är av intresse för 
uppsatsen. Klassifikationsteori och de grundideér som ligger bakom olika sätt att klassificera 
och bygga klassifikationssystem presenteras. Birger Hjørlands ämnesanalys är av särskilt 
intresse för uppsatsens ämne och denna teori introduceras i kapitel 2 för läsaren. I detta 
kapitel görs även en definition av begreppet ämne eftersom detta är ett nyckelbegrepp för 
uppsatsen. Kapitel 3, 4, 5, 6 och 7 redogör den information som insamlats för att besvara 
syftet och frågeställningar. Kapitel 3 behandlar olika antaganden för hur ämnet religion bör 
struktureras enligt olika klassifikationssystem. Här redovisas även Derek W. Langridges syn 
på hur ämnet bör struktureras. Han är ett känt namn inom biblioteksforskning och hans 
förslag på strukturering av ämnet religion var både intressant och originellt. Kapitel 4 
presenterar SAB-systemets framkomst och utveckling fram till nutid. Detta för att förstå 
varför klassifikationssystemet ser ut som det gör. Kapitel 5 går igenom universitetens 
utveckling och religionsämnets utveckling detta med syfte att förstå dess utseende idag. 
Kapitel 6 definierar den religionsvetenskapliga disciplinen och de delämnen den består av. 
Här ges också universitetens syn på ämnet och SAB-systemet sätts i relation till 
universitetsämnet. I kapitel 7 presenteras SAB-systemet  i interaktion med religionsämnet så 
som ämnet ser ut vid universiteten. Detta möjliggörs genom den kurslitteratur som ges under 
de kurser som går vid universiteten. I kapitel 8 dras de slutsatser som går att anta utifrån den 

                                                 
1 Rowley (1992), s. 3 ff. 
2 Berntsson (1997), s. 6. 
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information som kommit fram i kapitel 3, 4, 5, 6 och 7. I kapitel 9 diskuteras ämnet, slutsatsen 
och den vidare forskning som möjligen kan göras. Här kommer även egna funderingar att 
diskuteras. Slutligen en kort sammanfattning som följs av käll- och itteraturförteckning. 
Bilagorna består i en redovisning av den litteratur som använts vid universiteten och de 
signum som databasen LIBRIS gett denna litteratur. 
 
1.1 Problemformulering 
 
Klassifikationssystem kan med tiden bli föråldrade vilket bl.a. innebär att nya 
forskningsdiscipliner kan få svårt att passa in i klassifikationssystemet.3 Forskningen är i en 
ständig rörelse genom att ny kunskap läggs till gammal och på så vis förändras 
forskningsdisciplinen eller en helt ny disciplin bildas. Det är viktigt att klassifikationssystemet 
följer med i denna process så att ämnet får samma innehåll för forskare som för system. 
Klassifikationssystem uttrycker en världsbild som var giltig när systemet skapades. Detta kan 
betyda att systemet inte stämmer överens med dagens uppfattning. Med en föråldrad 
världsbild som ligger långt från dagens världsuppfattning blir systemet svårt att använda.   
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att klargöra de uppfattningar som finns bakom ämnet religion i SAB- 
systemet, och att belysa de vetenskapliga disciplinernas uppfattningar om ämnet. De 
vetenskapliga uppfattningarna ska sättas i relation till SAB-systemets uppfattning om ämnet. 
Detta ska leda till ett resultat som kan visa på de motsättningar och likheter som möjligtvis 
kan finnas mellan klassifikationssystemet och de vetenskapliga disciplinerna. De 
frågeställningar jag har är: 
 
Hur uppfattas religionsämnet av SAB-systemet? 
Viken beskrivning gör svenska universitet av religionsvetenskap? 
Finns det likheter respektive skillnader i ämnesuppfattningarna och i det senare fallet, varför 
skiljer sig uppfattningarna? 
Går det att förena dessa definitioner?  
Kan SAB-systemet representera det religionsvetenskapliga ämnet på ett tillfredsställande sätt 
på ett universitetsbibliotek?  
 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Jag har avgränsat mitt arbete genom att belysa ett visst ämnesområde, nämligen 
religionsvetenskap. I detta arbete är det religionsvetenskap som forskningsdisciplin som 
bestämmer innehållet i ämnet religion. Detta innebär att användare är forskare eller studenter 
vid universitet. 
 
I metodavsnittet beskrivs ämnets kurslitteratur som en viktig källa till att förstå ett ämnes 
innehåll. Jag har avgränsat mig till att se på den religionsvetenskapliga grundkursens 
kurslitteratur eftersom ett fullständigt studium av alla kursers litteratur skulle ta för lång tid. 
Grundkursen går igenom alla religionsvetenskapliga delämnen på ett övergripande sätt, så att 

                                                 
3 Svanberg (1995), s. 2. 
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studenten ska få en helhetsbild av ämnet. Detta innebär att litteraturen ger en inblick i de olika 
ämnesområdena. Jag anser detta vara relevant litteratur för att beskriva ett ämne. 
 
Vid studiet av universitetens uppfattning av religionsvetenskap har jag enbart inriktat mig på 
att undersöka grundkurser i religionsvetenskap. Dessa ska spegla religionsvetenskap på ett 
överskådligt sätt och ska ge studenten en inblick i vad religionsvetenskap är. Detta för att 
studenten, på ett senare stadium, ska kunna fördjupa sig i något av de delämnen som 
religionsvetenskap består av. Denna avgränsning har lett till att vissa universitet som ger 
kurser i religionsvetenskap har fallit utanför mitt forskningsområde, detta p.g.a. att de enbart 
gett enstaka kurser i något av de delämnen som religionsvetenskap består i.  
 
 
1.4 Metod 
 
Jag antar en hermeneutisk vetenskapssyn när jag analyserar mitt material. Detta innebär att 
jag anser att för att förstå SAB-systemets syn på ett ämnens innehåll måste jag se på systemets 
historia, utvecklingsprocess och dess omgivning. Detta speglar systemets hållning till ämnen. 
Jag måste också analysera systemets delar för att kunna förstå dess helhet. Samma analys 
måste göras av den religionsvetenskapliga forskningsdisciplinen.  
 
Jag ska framförallt inrikta mig på att utföra litteraturstudier. Jag kommer att läsa litteratur som 
behandlar de olika ämnesområdena inom religionsvetenskap och litteratur som förklarar det 
angreppssätt som används inom ämnet.  Jag ska också läsa litteratur som behandlar 
klassifikation av ämnet religion. Det kan ge mig en överblick av synen på klassifikation av 
religionsämnet samtidigt som det vidgar min syn på olika klassifikationsmöjligheter inom 
ämnet. Denna del av uppsatsen kommer att göras mycket ytligt eftersom det egentligen inte 
berör mitt syfte. I den mån det finns ska jag försöka redovisa kommentarer av revisioner av 
SAB-systemet. Jag kommer att följa den historiska utvecklingen inom SAB-systemet och 
religionsvetenskaperna. 
 
Jag kommer att göra en innehållsanalys av ett universitetsämne. En viktig del av mitt arbete 
kommer att gå ut på att förstå universitetens struktur inom det religionsvetenskapliga ämnet. 
Eftersom jag avgränsat mitt arbetet till att gälla enbart de grundkurser som ges i det 
religionsvetenskapliga ämnet har de universitet som varit av intresse för mig begränsat sig till: 
Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Umeå universitet, Lunds 
universitet, Uppsala universitet och Växjö universitet. Jag kommer att använda mig av 
universitetens webbplatser där de oftast klart och tydligt beskriver sin religionsvetenskapliga 
undervisning. I den mån det behövs kommer jag att kontakta universiteten för att få 
kursplaner och litteraturlistor som behövs för undersökningen. Utifrån detta material ska jag 
dra slutsatser om hur universiteten uppfattar det religionsvetenskapliga ämnet, och vilken 
uppdelning de gör av religionsvetenskapen. Vidare ska jag grundligt gå igenom de 
grundkurser som ges på de universitet. Genom att ta reda på kursernas innehåll hoppas jag 
kunna skönja ett mönster som visar vad universiteten i Sverige anser att religionsvetenskap är. 
Kurslitteraturen kommer att analyseras noggrant. Litteraturen kan spegla universitetens 
definition av ämnets innehåll. Detta är den litteratur som universiteten anser är adekvat för 
religionsvetenskaplig forskning. För att belysa litteraturens plats i SAB-systemet kommer jag 
att studera Libris katalogens klassifikation av kurslitteraturen. På så vis kan interaktionen 
skönjas mellan klassifikationssystem och universitet. Jag är mycket medveten om att den 
klassifikationskod som ges i Libris är subjektiv, men klassifikation kommer alltid att vara 
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subjektiv. SAB-systemet är från början utarbetat efter universitetens discipliner.4 Dagens 
version av religionsavdelningen kan lätt jämföras med de olika religionsvetenskaperna vid 
Sveriges universitet. Böckerna förklarar universitetens syn på ämnet. Väljer då 
bibelvetenskapen att använda exempelvis boken En bok om Gamla testamentet  så borde den 
återfinnas inom den underklass i SAB-systemets religionsavdelning som kan jämföras med 
bibelvetenskap. Det är ett försök att skönja de grova dragen av likhet mellan systemets 
struktur av ämnet och universitetens struktur av ämnet. Att få en objektiv klassifikation av 
dokument är omöjligt men möjligtvis kan jag få en grov bild av SAB-systemets möjlighet att 
uppfylla de krav som universitetsbiblioteks användare ställer på strukturen av sitt ämne.  
 
 
1.5 Tidigare forskning 
 
Det utförs en del forskning inom områden som behandlar klassifikationssystemens sociala 
och politiska karaktär. Joacim Hanssons doktorsavhandling, med titeln Klassifikation, 
bibliotek och samhälle: en hermeneutisk studie av ”Klassifikationssystem för svenska 
bibliotek”, behandlar detta område. Hansson diskuterar hur en dominerande ideologisk 
diskurs i ett samhälle återspeglas i ett bibliografiskt system.5 
 
En annat debatt som är av intresse, och där det påpekas att det behövs mer forskning, är den 
debatt som diskuterar de vetenskapliga disciplinerna som indelningsprincip for 
klassifikationssystem. Clare Beghtol har skrivit en artikel i detta ämne. Hon menar att detta 
medför  problem i och med att nya ämnen utvecklas och de gamla ämnesgränserna luckras 
upp. Tvärvetenskapliga ämnen är mer regel än undantag. De etablerade 
vetenskapsdisciplinerna och de nuvarande systemen följer inte med i denna utveckling. Hon 
menar att det måste utvecklas nya metoder som kan identifiera det språk som de nya 
vetenskaperna använder så att klassifikationssystem kan utveckla nya kunskapsområden. Det 
är också viktigt att det bedrivs forskning inom området så att alternativa strukturella principer 
kan utvecklas för bibliografisk klassificering. 6  En annan artikel på samma ämne, och som är 
skriven som ett svar på den först nämnda artikeln, är skriven av Birger Hjørland och Hanne 
Albrechtsen. De diskuterar problemet utifrån ett kunskapsteoretiskt antagande.  De anser att 
klassifikationssystemens användande av universitetsdiscipliner som indelningsprincip 
kommer från en rationalistisk/positivistisk kunskapssyn. Denna kunskapssyn är förlegad. 
Författarna anser också att dagens universitetsdiscipliner inte alltid representerar nya teorier 
och kunskapssyner utan en disciplins ämne är beroende av vedertagna teorier och är även 
påverkad av den politik som förs. Författarna menar, liksom det framkom i den föregående 
artikeln, att klassifikationssystem måste kunna reflektera nya ämnen och tvärvetenskapliga 
ämnen men de påpekar att det inte finns något naturligt sätt att åstadkomma detta. Författarna 
menar att det är viktigt att försöka komma från den rationalistiska/positivistiska kunskapssyn 
som finns i klassifikationssystem när man klassificerar material. Istället ska bibliotekarien 
anta en kunskapssyn tagen från historisistiska och pragmatiska teorier. Författarnas mål med 
uppsatsen är att visa hur klassifikation av ett kunskapsfält mer eller mindre uttrycker och 
stöttar särskilda kunskapsteorier.7 
 
 

                                                 
4 Hansson (1999), s.141ff. 
5 Ibid, s. 36ff. 
6 Beghtol (1998), s. 1ff. 
7 Hjørland – Albrechtsen (1999), s. 1ff. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
 
För att få en teoretisk grund att stå på har jag försökt att analysera olika teorier inom 
biblioteks- och informationsvetenskap som behandlar ämne och klassifikationssystem. Jag ska 
här redogöra för några av dessa teorier och försöka använda delar av dessa när jag analyserar 
det religionsvetenskapliga ämnets innehåll och struktur i jämförelse med SAB-systemets 
uppbyggnad. 
 
 
2.1 Klassifikationsteori 

 
Inom forskningen har en hel del skrivits om klassifikationsteori. Klassifikation kan ses som 
något nödvändigt för människans förståelse av sin omvärld. Alla de erfarenheter hon har av 
den värld hon lever i delar hon upp i mönster, där nya erfarenheter sätts in i mönstret 
beroende på dess relation till tidigare erfarenheter. På så vis skapas ny kunskap och mönstret 
förändras allteftersom nya erfarenheter läggs till de gamla. Information blir då kunskap först 
när den ingår i en struktur. Ett klassifikationssystem kan jämföras med ett sådant mönster. 
Klassifikation handlar då om att uttrycka relationer mellan strukturer, och 
klassifikationssystemet ska visa dessa relationer. Klassifikation ser olika ut beroende på vilket 
syfte de ska fylla, eller vem det är som använder den. I ett bibliotek ska klassifikation 
organisera dokument på ett logiskt och pedagogiskt sätt som gör att det blir enkelt att finna ett 
särskilt ämne och relaterande ämnen i hyllan, och att det blir möjligt att på ett effektivt sätt 
återvinna dokument.8 
 
Klassifikation går ut på att gruppera abstrakta eller konkreta klasser. Vid bibliografisk 
klassifikation klassificeras dokument så att dokument, som innehållsmässigt hör samman, 
sammanförs. Till ordnandet av dokument används olika klassifikationssystem. Enligt ett  
klassifikationssystem sammanförs dokument efter graden av likhet i klasser. I en klass måste 
alla dokument som hör dit ha minst en aspekt gemensam, som särskiljer klassen från andra 
klasser9. Klassifikation resulterar i att ett schema utvecklas med olika klasser och där ett klart 
relationsmönster finns mellan klasserna. Dokument som behandlar samma aspekt hamnar i 
samma klass. Dokument vars innehåll behandlar närliggande ämnen hamnar nära varandra i 
schemat. Ett annat samband som måste klargöras i ett klassifikationssystem är relationen 
mellan olika ämnen inom en klass10. 
 
De relationer som ett klassifikationssystem uttrycker kan åstadkommas på två sätt. Det ena 
systemet kallas för ett enumerativt system och utgår från att ämnen kan delas upp i 
hierarkiska nivåer. Det andra synsättet anser att ämnen är sammansatta och kan plockas isär 
till enskilda ämnen. Ett dokument beskrivs sedan genom att de enskilda ämnena kombineras. 
Detta system kallas för facetterade system.11 Jag kommer här att försöka göra en utförligare 
beskrivning av dessa system. Det enumerativa systemet visar klasser utifrån hierarkiska 
relationer.12 Ordet hierarki antyder att något är över- eller underordnat något annat. Detta 
indelningssätt bygger på, och visar upp ett kunskapsuniversum som delas in i smalare klasser, 

                                                 
8 Satija (1998), s. 32-34. 
9 Langridge (1976), s. 13-14. 
10 Buchanan (1978), s. 9-17. 
11 Ibid, s. 27ff. 
12 Langridge (1976), s. 17-18. 
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som i sin tur delas in i smalare klasser.13 Ur detta växer det fram ett hierarkiskt 
relationsschema där varje klass och underklass klart förklarar systemets förståelse av det 
kunskapsuniversum systemet utgår från. Det enumerativa systemet kommer på så vis att 
presentera varje klass uppräknat som en lista.14 Detta sätt att klassificera har gamla traditioner 
och har sina rötter i det grekiska ordet ”taxis” och ordet ”nomos”.15 ”Taxis” betyder ordning 
eller uppställning.16  ”Nomos” var en stängt reglerad kompositionsform i antikens Grekland 
som användes för sång eller instrumentalt solo.17 I dag har orden dragits ihop och bildat 
termen taxonomi. Vetenskapen om organismernas klassifikation, taxonomi, är det som det 
enumerativa klassfikationssystemet bygger på. Taxonomi går ut på att en beskrivning görs av 
organismer som delas in i  grupper. Varje grupp får ett namn beroende på den rang gruppen 
har i en hierarki. Hierarkierna utvecklats utifrån gruppernas relation. 18 Denna typ av 
klassifikation använde sig Linné av när han utvecklade sin systematiska indelning av flora, 
där hierarkier i systemet visar arternas släktskap.19 Vid utvecklandet av klasser i ett 
enumerativt system finns termer som förklarar systemets uppbyggnad. Samordnade eller 
koordinerade klasser är klasser som ligger på samma hierarkiska nivå. Detta exemplifieras i 
figur 1, klass Aaa och Aab.  Parallella klasser är två grupper av samordnade klasser som 
ligger på samma hierarkiska nivå. Se figur 1, klass Aaa, Aab och Aba, Abb. Sedan finns det 
klasser som bildar en räcka, där den ena klassen är överordnad den andra. Se figur 1, klass A, 
Aa och Aaa. 
 
Figur 1 Enumerativa system 
 

Klass A 
  
 
  Klass Aa   Klass Ab 
 
 
 Klass Aaa  Klass Aab Klass Aba   Klass Abb 
 
Källa: Klassifikationssystem för svenska bibliotek (1997), s.21ff. 
 
Indelningsprinciperna mellan en räcka av klasser är att det generella ska kommer före det 
specifika. I frågan om samordnade klasser finns inga fasta regler. Möjliga indelningsprinciper 
som nämns är kronologisk ordning, utvecklingens ordning eller storleksordning. Valet beror 
helt på klassens karaktär. Alfabetisk ordning finns alltid som ett alternativ om inget annat 
passar.20  
 
Det facetterade klassifikationssystemet delar upp ämnet i begreppskategorier som kallas 
facetter.21 Denna metod introducerades första gången av Shiyali Ramarita Ranganathan i och 
med att han utvecklade ett system som fick namnet Colon Classification. Detta system 
publicerades första gången 1933.22 Facetterade system grundar sig på att klassifikation ska 

                                                 
13 Berntsson (1997), s. 9. 
14 Buchanan (1978), s. 27. 
15 ”Taxonomi” (1995), Bd. 18, s. 119 
16 ”Taxis” (1995), Bd. 18, s. 118 
17 ”Nomos” (1995), Bd 14, s. 205 
18 ”Taxonomi” (1995), Bd. 18, s. 119 
19 Berntsson (2001), s. 4. 
20 Langridge (1976), s. 20. 
21 Benito (2000), s. 104. 
22 Rowley (1992), s.223. 
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kunna klassificera komplexa kunskapsområden. Detta kan göras genom att man delar upp 
kunskapsområdet i enkla ämnen. Ett enkelt ämne kallas isolat. En facett är de isolat, inom ett 
ämnesområde, som har något gemensamt med varandra. Dessa isolat samlas och tillsammans 
bildar de en facett. Isolat i facetten måste ordnas på ett bra vis så att facetten går att använda. 
Detta ordnande beror helt på karaktären på de isolat som förekommer i facetten. De kan t.ex. 
ordnas kronologiskt. När alla isolat har ordnats i facetten kallas de foci. Foci är alltså ordnade 
isolat som indelats i facetter. Vid klassifikation av dokument ska sedan facetterna kombineras 
så att de olika ämnesområdena i dokumentet blir representerat på ett bra sätt23. 
 
Bibliografisk klassifikation syftar till att genom sin kod kunna visa ett dokuments olika 
aspekter och ämnesområden. Klassifikationssystem måste också ge möjlighet och plats till 
nya ämnen. Koden ska sträva efter att vara kort och logisk så att den är lätt att komma ihåg. 
Om koden använder enbart ett slags symboler, exempelvis bara alfabetet, kallas den ”ren”; 
finns det olika slags symboler kallas den ”blandad”. Den blandade koden har en fördel i att 
den inte blir så lång. 24 
 
 
2.2 Grunden bakom klassifikationssystem 
 
Klassifikationsteorin går igenom vissa krav på och antaganden om hur ett klassifikations-
system ska utformas. Det finns också vissa antaganden om vad klassifikationssystem ska 
grunda sig på. Med detta menas att det måste finnas vissa antaganden om vad som bestämmer 
systemets indelningsgrunder. Allmänna antaganden är att systemets struktur ska vara praktisk 
och till hjälp för organisation och återfinnande av dokument. Bakom  varje 
klassifikationssystem finns ett ”kulturellt antagande”. Detta är mer eller mindre medvetet, 
men den kultur som klassifikationssystemet skapades i finns alltid som en grundsten för 
systemets uppbyggnad. Klassifikationssystems kulturella bakgrund har betydelse för dess 
utformande. De är ett resultat av den tid och kultur som de skapades i. 
 
Vad är då en praktisk struktur? Beghtol påvisar litteraturen som huvudsaklig grund för 
klassifikationssystems struktur. Litteraturens ämne och dess terminologi används för att 
bestämma systemets grundstenar och indelning.25 Ett annat antagande är ett vetenskapligt/ 
filosofiskt antagande. Då skulle klassifikationssystems uppdelning grundas på 
vetenskapsteorier. Bliss är en förespråkare för detta. Han anser att kunskap ska organiseras på 
det vis som det görs inom vetenskapen, vari han menar att kunskap ska klassificeras utifrån de 
olika vetenskapernas teoretiska antaganden. 26 Langridge anser att system ska utvecklas utifrån 
vissa beständiga kunskapsformer som är grundade utifrån de vetenskapliga disciplinerna 27. 
Detta synsätt argumenterar för sin sak genom att anse att detta indelningssätt framförallt tar 
hänsyn till kunskapens syfte och användning. Indelningsprinciperna blir då universitetens 
olika discipliner28.  
 
Användarens behov är ett antagande som klassifikationssystem kan utgå ifrån. Hur ett 
dokuments klassifikation analyseras beror då på vad dokumentet ska användas till. Ett 
dokument kan ha flera potentiella ämnen. Vilket ämne som prioriteras ska bero på  

                                                 
23 Rowley (1992), s. 183ff. 
24 Landau (1966), s. 103-106. 
25 Beghtol, (1986), s. 111ff. 
26 Svanberg (1995), s. 5. 
27 Langridge (1976), s. 1ff. 
28 Svanberg (1995), s. 5. 
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användarens behov och i vilket sammanhang hon ska använda dokumentet. Vid analys av ett 
dokuments ämne måste dokumentets potentiella möjlighet att lösa vissa 
problemformuleringar skönjas, och utifrån dessa, tillsammans med bibliotekets potentiella 
användare, ska en bestämning av dokumentets klassifikation göras. Ett systems 
indelningsgrund ska då utgå från en jämkning mellan bibliotekets användares behov och 
beståndets olika ämnesområden. 29 I denna uppsats vid undersökandet av SAB-systemets 
religionsavdelning antas synen att system ska utgå från användarens behov. 
Klassifikationssystemets indelningsprinciper måste ta hänsyn till vilka användarna är och 
deras uppfattning om hur ett visst ämne bör struktureras. Detta beror på vad ämnet ska 
användas till och vilka potentiella problem användarna vill lösa. Användaren har ett problem 
som hon vill förstå. Genom att vända sig till en viss klass i klassifikationssystemet antar hon 
att hon kan finna relevanta dokument som kan lösa detta problem. Det är alltså användarens 
antagande om vad som ska finnas på en viss plats i ett klassifikationssysem som ska avgöra 
indelningsprinciperna.  
 
 
2.3 Ämnesanalys  
 
Birger Hjørland har utvecklat en teori angående ämnesanalys. Denna uppsats syfte är inte att 
utföra en ämnesanalys men klassifikationssystemets förmåga att uttrycka ämnen och 
ämnesanalys går hand i hand vilket gör att Hjørlands teori blir av intresse för uppsatsen. 
Biblioteks- och informationsvetenskapen har bl.a. forskat runt området hur användare söker 
och finner adekvat information i hopp om att förenkla denna informationsprocess. Hjørland 
kritiserar denna forskning. Forskningen har två huvudinriktningar, den ena inriktningen 
fokuserar på användarens interaktion med informationssystemet och den andra studerar frågor 
(queries) som ”matchas” mot dokument.30 Hjørland anser att dessa två forskningsfält arbetar 
långt från varandra vilket varit negativt för informationsforskningen. Han vill med sin 
forskning ge en alternativ syn till forskningsfältet. Han ser på sin forskning som: 
 

A nonidealistic view of knowledge and science inspired by a pragmatic philosophy 
understands knowledge as a tool shaped in order to increase man´s adjustment to 
his physical, biological and cultural enviroment, and sees knowledge as historically 
and culturally developed products organized in collective human organisations 
such as scientific disciplines.31 

 
Denna syn på kunskap blir en riktlinje i mitt arbete. Kunskap är i ständig utveckling och är 
beroende av den omgivning den befinner sig i. Människan organiserar kunskap beroende på 
dess användningsområde, i mitt fall en forskningsdisciplin, religionsvetenskap. 
 
Hjørland ger ett alternativ till hur bibliotekarier och andra som arbetar med information bör 
fundera och arbeta runt ämnesanalys av dokument. Han analyserar problemen med 
informationsåtervinning och hur ämnen representeras. Han menar att begreppet 
informationsbehov ska förstås utifrån användarens kognitiva utveckling och den samlade 
kunskap inom ett kunskapsområde. Dessa aspekter blir avgörande vid ämnesana lys.32  
 

                                                 
29 Hjørland (1999), s. 33. 
30 Denna beskrivning av de två forskningsfälten, användarstudier och information retrieval, är mycket förenklad, 
men eftersom mina studier inte berör forskningsområdena lämnar jag detta utan flera kommentarer.   
31 Hjørland (1999), s. 3. 
32 Ibid, s. 5ff. 
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I sin teori använder Hjørland vissa begrepp som måste klargöras och som blir viktiga i min 
uppsats. Det ena begreppet är IR- language, som jag översätter som IR-språk. IR står för 
information retrieval och betyder informationsåtervinning. Detta är dock en återvinning med 
modifikation. IR innebär att ett dokument identifieras, vilket inte nödvändigtvis innebär att 
användaren står med dokumentet i handen. Med IR bekräftas dokumentets existens och var 
dokumentet borde finnas. Ett IR-språk är det verktyg som används för att göra IR möjligt. Det 
är viktigt att ett IR-språk på ett bra sätt kan uttrycka det resultat som nåtts i ämnesanalysen. På 
så vis kan användaren använda IR-språket och nå relevanta dokument. Ett IR-språk kan vara 
ett klassifikationssystem.33 
 
Ett begrepp som ofta används är ämnesdata. Hjørland definierar detta begrepp som: ”…as 
data whose intended or unintended function is to aid information searchers in identifying 
relevent documents using content related criteria.”34 Ämnesdata ska hjälpa användaren att 
identifiera relevanta dokument. För att detta ska ske är det viktigt att ämnesdata följer med i 
den utveckling som sker inom det område som den behandlar. I annat fall blir ämnesdatan ett 
hinder för användaren när han söker relevant information inom ett visst område. Ämnesdata 
ska också fungera som ett surrogat eller som en sammanfattning. Då återberättas viss 
information ur dokumentet för att förklara dess innehåll. Ämnesdata har alltså två uppgifter: 
det ska vara ett verktyg i återfinnandet av relevanta dokument och det ska kunna stå som ett 
surrogat eller som en sammanfattning av ett dokument. SAB-systemets koder är ämnesdata 
eftersom de är till för att hjälpa användaren att finna dokument samtidigt som koderna ska 
kunna representera ett dokuments innehåll. 
 
Ämnesdata kan se ut på olika vis och det är viktigt att skilja dessa olikheter från varandra. 
Ämnesdata kan finnas i själva dokumentet eller utanför dokumentet. SAB-systemets koder är 
ämnesdata som ligger utanför dokumentet. Ämnesdata kan vara explicita eller imlicita. 
Klassifikationskoder är ett exempel på explicita ämnesdata. Den explicita ämnesdatan är gjord 
för att användas vid ämnessökningar. Implicita ämnesdata är ämnesdata som från början inte 
var ämnade att svara på ett dokuments ämne, eller tillkännage ett relevant dokuments existens, 
men som just i detta fall kan användas till detta. Författarnamnet kan i vissa fall vara implicit 
ämnesdata. Vi vet ingen titel eller annan ämnesdata men författaren är en väl känd forskare 
inom sitt område. På så vis kan vi anta att om vi söker på författarens namn kan vi få fram 
dokument som berör ett visst ämnesområde. Ämnesdata kan vara verbala eller symboliska. 
Titel och ämnesord är exempel på verbala ämnesdata. Klassifikationskoder är symboliska 
ämnesdata. Ämnsdata kan vara innehållsorienterad eller behovsorienterad. Innehållsorienterad 
ämnesdata återfinns i själva dokumentet och tar inte i akt vilka informationsbehov 
dokumentet kan fylla. Behovsorienterad ämnesdata utgår ifrån vilka problemfrågor 
dokumentet kan besvara. Hjørland menar att det är behovsorienterad ämnesdata som ska 
föredras om det är den potentiella användaren som ska styra ämnesanalysen. Ämnesdata kan 
vara mer eller mindre normativ/kritisk. Detta står i stark förbindelse med behovsorienterad 
ämnesdata. Om ett dokuments ämne bara belyses utifrån sig självt och dess egna begrepp, är 
det svårt att fylla användarens behov. Ämnesdata som är normativ/kritisk ger dokumentet 
möjlighet att visa fram andra sidor än de sidor som skulle komma fram om endast ämnesdata 
som fanns i dokumentet användes.35  
 
Begreppet ämnesanalys definieras som den analys som görs av dokumentet när man indexerar 
och klassificerar. Ämnesanalysens mål är alltid återvinning av dokument. Hjørland definierar 
                                                 
33 Hjørland (1999), s. 11ff. 
34 Ibid, s. 25. 
35 Ibid, s. 25ff. 
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begreppet ämnesanalys så som följer: ”As I define it, subject analysis is the intellectual or 
automated process of analyzing the subject of a document (or an information source) and the 
subsequent expression of this analysis as subject representation data.”36  
Hjørland anser att ett dokuments ämne, som bestäms i ämnesanalysen är dess informativa 
potential. Det förklarar vilka informativa möjligheter som finns i dokumentet. Beroende på 
var dokumentet finns och till vilket syfte dokumentet ska användas bestäms dokumentets 
potential. Ämnesanalysen måste påverkas av den kultur, omgivning och kontext som den 
befinner sig i. De intressen och frågeställningar som finns bland de potentiella användarna av 
dokumentet måste ställas i relation till dokumentets potential. Utifrån detta görs 
ämnesanalysen. Hjørland menar inte att ämnesanalysen ska vara subjektiv på så sätt att det 
ska vara den som genomför ämnesanalysen och hennes intressen som bestämmer resultatet. 
Ämnesanalysen ska genomföras så objektivt som möjligt men det finns vis sa kriterier som 
måste vägas in och som avgör resultatet. Analysens resultat uttrycks med ämnesdata hämtat 
från ett IR-språk. Det är då viktigt att IR-språket kan uttrycka ämnesanalysen på ett bra sätt. 
Ett IR-språks uppbyggnad påverkar möjligheten att utföra ämnesanalysen eftersom det är ett 
verktyg bibliotekarien har för att beskriva sin ämnesanalys. Samtidigt kan bibliotekarien vara 
påverkad av IR-språket och då är det risk för att IR-språket bestämmer ämnet och inte 
ämnesanalysen. Detta medför att IR-språket har en stor roll i ämnesanalysen och för att den 
ska bli bra krävs att IR-språket stämmer med den verklighet som ska beskrivas. IR-språk 
måste uppdateras allteftersom ämnesområden förändras.37 
 
Ett begrepp som Hjørland diskuterar är ”subject matter”. Detta går ut på att förstå ett ämnes 
funktion för att utifrån det göra ämnesanalysen. Han tar hjälp av en aktivitetsteori som kan 
hjälpa människan att förstå ett ämnes potentiella innehåll, utifrån dess kulturella och 
individuella utveckling satt i sin kontext.38 Aktivitetsteorin utvecklades utifrån psykologiska 
och antropologiska teorier där man utgick från att människor förstår symboler beroende på 
deras sociala tillhörighet. Ur detta växte intresset för människans tolkning av sin omgivning 
och att denna tolkning beror på vilken slags omgivning hon befinner sig i. Vår förståelse av 
verkligheten och vårt beteende beror på biologisk utveckling, kulturell utveckling och vår 
individuella utveckling. Aktivitetsteorin sätter helheten i relation till dess omgivning. Detta 
menar Hjørland är ett historisistiskt, holistiskt tänkande. Holism kan förklaras som en 
helhetssyn på verkligheten där delarna står i relation till varandra. Ändras en relation 
förändras hela detta relationssystem. Aktivitetsteorin har också en social syn på människans 
förståelse av verkligheten. Det är hennes tillhörighet till en viss social grupp som avgör 
hennes förståelse. Hjørland menar att aktivitetsteorin kan möjliggöra förståelsen av saker på 
ett objektivt sätt. Med detta menar han inte att alla skulle anse att det var objektivt. Att 
använda aktivitetsteorin för att bestämma meningen av exempelvis hakkorssymbolen innebär 
att man måste bestämma vem det är som ska förstå innehållet, och vilket sammanhang 
symbolen sätts in i.39 Låt säga att symbolen befinner sig på en staty föreställande en 
elefantgud från Indien. En religionshistoriker skulle associera symbolen med en svastika som 
bl.a. är en solsymbol inom hinduismen. 40 
 
Hjørland sätter denna aktivitetsteori i relation till ”subject matter”. Ett ämnes ”subject matter” 
utifrån aktivitetsteorin blir ämnets funktion för människan i en viss kultur, historisk tid, social 
tillhörighet och särskilda sammanhang. Ett dokuments ämne bestäms utifrån vad människan 

                                                 
36Hjørland (1999), s. 39. 
37 Ibid, s. 41-42. 
38 Ibid, s. 6ff. 
39 Ibid, s. 80ff. 
40 Bowker (1997), s. 933. 
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använder det till. En forskare inom religionshistoria har inte samma ämnesbehov som en 
yogainstruktör. Båda är intresserade av dokument som behandlar yoga men ämnesbehoven ser 
olika ut. Ämnesanalysen ska försöka definiera ett dokuments ”subject matter” och beskriva 
dess potential. Detta är en objektiv bedömning. Det finns ofta olika beskrivningar som kan 
göras av dokumentet men med hjälp av aktivitetsteorin ska ett ”subject matter” urskiljas. 
Detta genom att sätta in dokumentet i sitt sammanhang där det finns potentiella användare 
från en viss kultur, historisk tid och social tillhörighet. Ämnesanalysen ger då en möjlig bild 
av ett ämnes informationspotential.41  
 
I uppsatsen används Hjørlands teori genom att jag prövar SAB-systemets förmåga att fungera 
som IR-språk. Jag använder kurslitteraturen som material som ska uttryckas med hjälp av 
SAB-systemet som IR-språket. Jag försöker att se om SAB-systemet inom 
religionsavdelningens gränser kan uttrycka litteraturens olika potential och de frågor som 
litteraturen ska besvara. 
 
 
2.4 Vad är ett ämne? 

 
För att förstå vad det är som ska klassificeras är det nödvändigt att göra en definition av vad 
ett ämne är. I den antika och medeltida litteraturen hade ämne och substans samma betydelse. 
De användes för att beskriva något konkret och existerande, exempelvis en sten. Idag har 
ämnesbegreppet utvecklats till att även innefatta mer abstrakta tankegångar. Ett ämne handlar 
om något. Någon eller några bestämmer vad innehållet ska vara. Ämnesbegreppet är 
sammankopplat med vad som antas ska vara känt om ämnet av den ind ivid som vet något om 
ämnet, eller vill få kunskap om ämnet. Det finns alltså vissa antaganden om vad ämnet 
religionsvetenskap ska handla om. 42 
 
Rowley definierar ett ämne som: 
- an area of interest, 
- an area in which an individual researcher or professional works, 
- an area in which an individual writes or 
- an area of knowledge which is studied43  
  
Ett ämnes innehåll beror sedan på vilket område ämnet används inom44. Min definition av 
ämne instämmer med Rowley, och innehållet av ämnet bestäms här av forskningen eftersom 
det är detta område som jag intresserar mig för. Här finns ett visst forskningsfält och 
undervisning som bestämmer ämnets innehåll. 
 
 

3 Olika antaganden om hur religion bör struktureras 
 
Olika klassifikationssystem strukturerar ämnet religion olika beroende på vilket sätt man ser 
på ämnet, utifrån ett kunskapsuniversum. Klassifikationssystemen måste också ta hänsyn till 
själva ämnet och ställa sig frågan vad religion är. Ett klassifikationssystems strukturering av 
religion är ofta färgad av den religiösa synen hos dess upphovsman. Hans förståelse av 

                                                 
41 Hjørland (1999), s. 83ff. 
42 Ibid, s. 55. 
43 Rowley (1999), s.159. 
44 Ibid, s. 159-160. 
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religion och hans världsbild måste konfronteras och han måste ställa sig frågan vad religion 
är. Denna fråga leder lätt till att religionsavdelningen blir subjektiv och att ett visst trossystem 
får övertaget över alla andra trossystem. Att klassificera religion är svårt både ur ett 
filosofiskt/teoretiskt sätt och ett praktiskt sätt, beroende på den mångfald av skiftande 
litteratur och svårigheten att definiera ett sådant vagt ämne. Dokument som behandlar religion 
är så olika beroende på den geografiska platsen och den historiska tiden. Religionstexter är 
representerade i några av de äldsta texter som finns bevarade och kommer att fortsätta 
produceras under mänsklighetens historia. Religion ser olika ut för varje geografisk plats och 
varje individ har en egen förståelse av vad religion är. Religion kan ses som ett av de största 
tvärvetenskapliga ämnena där historia, lingvistik, sociologi m.m. ingår. Det kan vara ett stort 
problem att bestämma vilket ämne dokumentet behandlar och hur tvärvetenskapliga ämnen 
ska sättas i relation till religion. Ett annat problem är att religion ofta skrivs utifrån en 
subjektiv synvinkel, där ett visst religiöst system prioriteras vilket kan påverka objektiviteten i 
ett klassifikationssystem. Klassifikationssystems religionsavdelning tenderar ofta att vara 
vinklade och prioritera ett visst religiöst ställningstagande. Det är dock omöjligt att vara 
fullständigt objektiv vid klassificering och då är det viktigt att prioritera den ståndpunkt som 
delas av majoriteten av användarna av klassifikationssystemet.45 
 
Hur uttrycker klassifikationssystem religion? Dewey Decimal Classification, 46 liksom många 
andra västerländska system, prioriterar kristendomen. I detta system tilldelas kristendomen i 
stort sett hela religionsklassen. Religionsklassen omfattar klassen 200. Kristendomen 
behandlas fram till 290 där de andra religionerna tar över. Kristendomen innehar alltså 90% 
av den plats som ges i religionsavdelningen. 47 I SAB-systemet finner vi samma trend. 
Kristendomen  tilldelas avdelningarna Ca till och med Cl. Religionshistoriska ämnen får 
samsas under Cm, medan moderna religionsbildningar får Cn. 48 Detta visar på systemens 
prioritering av kristendomen, där t.ex. hinduismen, med många miljoner anhängare får en 
liten plats i systemet. Detta reflekterar den verklighet som fanns när systemen skapades, och 
det bokbestånd som då fanns på biblioteken där systemen användes. Andra grupper som fått 
liten plats i DDC är frireligiösa grupper och sekter. DDC har kritiserats för att spegla Melwil 
Deweys egen religiösa syn och att andra inriktningar blir lidande av detta.  
 
Klassifikationssystem speglar en strukturering av en verklighet. I många 
klassifikationssystem, som exempelvis DDC, måste religionsämnet ses som ett prioriterat 
ämne i denna verklighet. Religion är ett av de första ämnen som behandlas i systemet. I 
religionsavdelningen är det kristendomen som får största utrymmet och bekräftas då som det 
ledande trossystemet. Före religionsavdelningen i DDC finns filosofiavdelningen. Gresham 
Jr. tolkar detta som att det kan uppfattas som att dessa två grupper ska ses som två olika 
intellektuella redskap som människan använder för att förstå världen. Religionsavdelningen 
följs av social science. Detta kan jämföras med den indelning som Bliss gör i sitt 
klassifikationssystem.49  
 
Henry Bliss skapade ett system som han kallade Bibliographic Classification. 50 Bliss menade 
att huvudklassernas indelning var den viktigaste aspekten i ett klassifikationssystem. 51 

                                                 
45 Gresham, Jr (1994), s. 29ff. 
46 I fortsättningen kommer jag att använda beteckningen DDC när detta system nämns. 
47 Gustavsson (2000), s. 16-21. 
48 Klassifikationssystem för svenska bibliotek (1997), s. 30-40. 
49 Gresham, Jr. (1994), s. 33ff. 
50 I fortsättningen kommer jag att använda beteckningen BC när detta system nämns. 
51 Bliss (1929), s. 148. 
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Klassifikationssystemen skulle, enligt Bliss, spegla det forskningsläge som var gällande, och 
att detta skulle kunna spegla ett kunskapsuniversum. Bliss system kan indelas i tre olika 
grupper. Han kallade den första gruppen ”nature” där filosofi var den första gruppen följd av 
de naturvetenskapliga ämnena. Den andra gruppen kalls ”humanity” där medicin, antropologi 
och psykologi ingick. I den stora gruppen ”social science” ingår religion i mitten av gruppen. 
Här återfinns allt från politik och lagar till konst och religion. Bliss uppfattade religion som 
utvecklande. Religion gick från naturreligioner till personlig religion till den moderna 
religionsbegreppet som utgick från ett socialt perspektiv. Han poängterade religionsämnets 
sociala funktion och ansåg att religion gick från det teologiska, personliga perspektivet mot ett 
socialt perspektiv. 52 Han fann dock att det fanns två sätt att se på religion. Den 
forskningsinriktade religionssynen var nära besläktad med antropologi och folklore och 
studiet av moral. Den filosofiska religionssynen var mera intresserad av teologi och 
metafysik. Han fann det mer rimligt att hålla ihop dessa två synsätt och placera dem på 
”social science”. Han menade att den forskning som pågick inom religion var deskriptiv, 
historisk och komparativ och ansåg att religionsavdelningen hörde till ”social science”. 53  BC 
kan ses som det klassifikationssystem som är minst subjektivt, utan en bestämd förståelse och 
favoriserande av ett trossystem.54 Religionsavdelningen består av tre huvudklasser som utgår 
från: religion, det ockulta och moral och etik.55 
 
Universal Decimalklassifikation56är ett universellt klassifikationssystem som används på 
många ställen i världen. Detta system har växt fram ur DDC. UDK:s grundare Paul Otlet och 
Henri La Fontaine fick tillstånd av Dewey att översätta hans system till franska. 
Översättningen kom att utvecklas till ett eget klassifikationssystem men som hade många 
likheter med DDC.  UDK är ett decimalsystem. De siffror som används ska uppfattas som 
decimaler. Detta innebär att efter varje siffra går det att vidareindela i ytterligare tio 
underavdelningar.  UDK har förlagt religionsavdelningen på hela klassen 2.57 Nyligen har en 
stor revidering gjorts av religionsklassen som presenteras efter detta stycke. Den förra 
upplagan av UDK prioriterade liksom DDC kristendomen. Kristendomen behandlades fram 
till 290 där de andra religionerna tog över.58 Den nya revideringen innebär en fördelning 
mellan världens religioner. Här ges en summering av klass 2 
2 Religion. Theologi 
21 Skriftlösa religioner 
22 Östasiatiska religioner 
23 Indiska religioner 
24 Buddhism 
25 Antikens religioner 
26 Judendom 
27 Kristen religion. Kristna kyrkor 
28 Islam 
29 Moderna religiösa rörelser 59 
   
Langridge har gett ett mycket annorlunda förslag på hur en lösning av problemet med 
religionsklassificering skulle kunna se ut. Han vill ringa in essensen av religion. En regel som 
                                                 
52 Gresham, Jr (1994), s. 37. 
53 Bliss (1929), s. 287. 
54 Gresham, Jr (1994), s. 37. 
55 Schipper – Öst (1998), s. 24. 
56 I fortsättningen kommer jag att använda beteckningen UDK när detta system nämns. 
57 Benito, (2000), s. 119-122. 
58 Universal Decimal Classification (1999), s. 79-86 
59 Benito, Miguel red. (2003). 
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han följer är: ”that any form of knowledge or experience supported by men not generally 
regarded as maniacs or charlatans must be taken as its own valuations."60 Han menar att vår 
egen trosföreställning inte ska vara den absoluta bestämningen av religion samtidigt som den 
ska bejakas. En mer objektiv syn måste läggas på ämnet, men ämnet måste förstås som 
subjektivt. Ramarna ska vara objektiva men innehållet subjektivt. Detta menar han görs 
genom att karaktäristiska aspekter läggs på religionsämnet. För att få fram essensen i religion 
måste en analys göras av olika aktiviteter och discipliner som finns inom religion. Han menar 
att det finns stora fördelar med att föra ihop olika trossystem och strukturera dem utifrån olika 
aspekter som finns inom religion. 61 Han jämför religion med konst:  

 
”The aim of art is to make something and the aim of religion is to be something. 
Many ”products” of art are available in some form for libraries to collect; religious 
”products”, in form of persons, are not available”.62 

 
Langridge menar att en indelning ska göras där man inriktar sig på aspekter som förklarar 
människans förståelse av vad det är att vara människa, utifrån ett religiöst perspektiv. Han tar 
som exempel religiösa böner och hymner som i konsten kan jämföras med uttryck i konstverk. 
Religiösa urkunder skulle, ur ett profant perspektiv kunna ses som historiska skrifter. Utifrån 
ett religiöst perspektiv berättar dessa skrifter om ve rkligheten. En skillnad görs mellan den 
skrivna religiösa texten och texter som skriver om den religiösa texten, händelsen etc. Texter 
som skriver om religion utan en religiös infallsvinkel, hör inte till religionsavdelningen, utan 
till exempelvis historia, lingvistik eller till det ämne vars metodik den använder. Religiöst 
material som hör till religionsavdelningen är alltså material som tar ett religiöst 
ställningstagande. 
 
En religionsklass ska enligt Langridge innehålla dokument som är skrivna utifrån ett religiöst 
perspektiv. Strikt vetenskapliga objektiva dokument hör inte till denna klass. Ockulta 
fenomen hör inte till religionsavdelningen. De olika trossystemen bör föras samman och 
istället för att indela efter de olika trosinriktningarna bör aspekter av religion gälla som 
indelningsgrund.63  
 
 

4. Bakgrundshistorik och utveckling fram till dagens SAB-
system 
 
SAB-systemet har präglats starkt av den tid och det samhälle det skapades i.64 För att förstå 
dess utseende och funktion är det viktigt att gå tillbaka i tiden och se vilka faktorer som kom 
att påverka systemet. I detta kapitel kommer SAB-systemets historia att behandlas. Nedslag i 
historien kommer att göras de gånger som revideringar gjorts av SAB-systemets 
religionsavdelning. De diskussioner som hö lls angående de revideringar som kom till ska 
följas, detta för att förstå varför dessa omarbetningar gjordes. Detta kapitel ska föra oss fram 
till dagens SAB-system och ge oss en bild av varför religionsavdelningen ser ut som den gör. 
 

                                                 
60 Langridge (1976), s. 68, 
61 Ibid,  s. 69-70. 
62 Langridge (1976), s. 70 
63 Ibid, s. 68- 76. 
64 Hansson (1999), s. 82-87. 
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Under 1900-talet skedde stora förändringar i det politiska livet. De konservativa, som 
fortfarande hade spår av den gamla ideologin, kämpade för att behålla den gamla ordningen. 
Vid tvåkammarriksdagens tillkomst hade nya influenser från Europa nått Sverige och för 
första gången kan skönjas något som kan liknas vid ett bildande av ett politiskt parti. Detta 
var nyliberalerna med Adolf Hedin i spetsen. Nya mer demokratiska värderingar började växa 
fram och det antogs att vissa medborgerliga rättigheter skulle finnas t.ex. utökad rösträtt. 1889 
bildade socialdemokraterna sitt politiska parti. Ett parti som hotade den gamla ordningen kom 
in på arenan. 65  
 
Med det nya samhället uppstod nya institutioner där de gamla ideologierna blandades med de 
nya. De nya institutionerna var bl.a. ett resultat av att demokratiseringsprocessen krävde detta. 
Fackföreningar, politiska partier och folkbibliotek var exempel på nya institutioner. De 
institutioner som skapades under denna period skulle representera de ideal som det nya 
samhället stod för. Politisk jämlikhet oberoende av ekonomisk- eller social status kunde ses 
som viktiga mål som de demokratiska krafterna kämpade för. Institutionerna skulle också 
vara brobyggare mellan de olika politiska uppfattningarna så att så många som möjligt kunde 
känna att de hade nytta av institutionerna. Detta medförde att en jämkning måste göras mellan 
nya idéer och gamla. Det var också viktigt för de nya inrättningarna att få en klar identitet så 
att de kunde leva upp till dessa mål. Folkbiblioteken, som var en sådan institution, hade ett 
starkt behov av att få en klar identitet och skapa skarpa gränser mot de biblioteksformer som 
föregått folkbiblioteken. På så vis skulle de definiera sin ställning och visa vilken roll de 
spelade i det samhälle som byggdes upp samtidigt som de skulle visa vilka ideal som rådde i 
detta samhälle.66 
 
Som offentlig institution hade folkbiblioteken en uppgift att legitimera och upprätthålla de 
maktstrukturer som var rådande i samhället och försöka skapa en bra jordmån för dess 
utveckling och bevarande. Folkbibliotekens institutionalisering visade också på ett samhälle i 
förändring, där en struktur byttes ut mot en annan. 67 I skarven uppstod folkbiblioteken och tog 
med sig vissa arv från det gamla och förenade dessa med det nya. I denna jordmån skapades 
SAB-systemet. Dess utseende var en spegelbild av den samhälleliga ordning som då rådde. 68  
 
1915 bildades Sveriges allmänna biblioteksföreningen, SAB. Nu skapades en samlad förening 
som kunde representera folkbiblioteken som en enhet och klart forma dess identitet gentemot 
folkrörelsen och andra nationella institutioner. Detta gjorde det möjligt att jämföra den 
svenska folkbiblioteksmodellen mot andra internationella folkbibliotek.69 1917 bildas en 
kommitté som fick i uppgift att skapa ett klassifikationssystem. Det skulle vara utformat på ett 
sådant sätt att det passade in i svenska förhållanden. I stället för att välja ett redan fungerande 
system valde SAB att utforma ett för nationen speciellt framtaget system. Ett alternativ hade 
varit att använda DDC. Detta hade kommittén funderat över men förkastat. En motivering till 
att inte ta DDC var det nationalistiska motivet. Systemet var för amerikanskt och skulle inte 
passa in i svenska förhållanden. 70 En annan stor orsak till att man valde att utarbeta ett helt 
nytt system var notationen. Det ansågs bättre att använda alfabetet som indelningsprincip. Då 
skulle systemet få en naturlighet som inte var möjligt att skapa med siffror. Vad man då 
försakade var överskådligheten som skulle infinna sig med ett mindre antal huvudgrupper. 

                                                 
65 Hadenius – Molin – Wieslander (1993), s. 11ff. 
66 Hansson (1999), s. 77ff. 
67 Ibid, s. 94ff. 
68 Ibid, s. 111-122. 
69 Genell (1940), s. 199-201 
70 Hjelmqvist – Tynell (1917), s. 214. 
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Den största orsaken till att man valde att utarbeta ett helt nytt system var att det i Sverige 
redan fanns vissa traditioner inom klassificering. Det blev denna tradition som ledde fram till 
SAB-systemet.71  
 
Den akademiska traditionen kom att sätta störst prägel på det nya systemet. 1913 hade chefen 
för Kungliga biblioteket  E. W. Dahlgren gett som förslag att klassifikationsreglerna skulle 
utarbetas efter Sveriges Offentliga Accessionskatalog. Andra traditioner som satte prägel på 
systemet var klassifikationssystem som användes på  Kungliga biblioteket och Lunds 
universitetsbibliotek.72 Den katalog som fick störst inflytande på SAB-systemet var en 
Grundkatalog som skapades mellan 1913-1915 där likheten med Accessionskatalogen var 
stor. Den numeriska notationen översattes till ett alfabetiskt system. Grundkatalogen förenade 
och utvecklade de gamla klassifikationssystemen till ett mera sofistikerat avancerat system 
och kunde börja jämföra sig med DDC 73.  
 
SAB-systemets huvudsakliga förebilder kom från den akademiska traditionen. Detta var dock 
ganska naturligt eftersom det var där som de stora dokumentsamlingarna fanns och det var där 
kunskapen om klassifikation hade växt sig stark.74 I den kommitté som utarbetade SAB-
systemet var de akademiska deltagandet väl representerat.75När det blev frågan om att 
utveckla ett nytt klassifikationssystem blev de akademiska bibliotekarierna intresserade. 
Tidigare hade denna grupp visat SAB ljumt intresse.76 Klassificering var en arbetsuppgift med 
hög status inom biblioteksvärlden. 77  
 
I det nya systemet valde kommittén att prioritera ett systems naturlighet framför 
överskådlighet. Med detta menades att det skulle finnas en naturlig relation mellan ämnen 
som möjliggjorde att likartade ämnen skulle placeras nära varandra i systemet. På så vis 
kunde systemet delas upp i olika typer av kunskap som förmedlade en världsbild som 
systemet bejakade. Det mest centrala i världsbilden kom högst upp i systemet medan det som 
var mer perifert kom längre ner i systemet. Den ordning som visade sig i den första upplagan i 
SAB-systemet sades grunda sig på svensk praxis vilket här måste ses som universitetens 
organisation. 78 
 
I SAB:s kommentarer till systemet går att läsa att man tänkt sig att huvudgrupperna kunde 
delas in i nio avdelningar. De två första avdelningarna skulle ses som allmänna. Strax därefter 
kom religionsavdelningen som bara innehöll en huvudgrupp. I kommentaren står att läsa: 
”Det är den gamla ordningen, som ännu idag återfinnes vid universitetet, där den teologiska 
fakulteten alltid brukar nämnas först”79. Här påpekar SAB att man lade tonvikten på teologi 
både i SAB-systemet och vid universiteten. Det karaktäristiska i religionsavdelningen var att 
den var starkt koncentrerad på kristendom och den svenska statskyrkan. Ju mer främmande en 
underavdelnings innehåll var i jämförelse med kristendomen och svenska kyrkan desto längre 
bort i systemet gick det att finna dessa avdelningar.80  
 

                                                 
71 Hansson (1999), s. 112ff 
72 Hjelmqvist (1950), s. 35-351. 
73 Hansson (1999), s. 112ff 
74 Ibid, s. 141-143. 
75 Hjelmqvist (1950), s.34-35. 
76 Genell (1940), s. 201. 
77 Björkbom (1950), s. 287. 
78 Hansson (1999), s. 141-143. 
79 Klassifikationssystem för svenska bibliotek (1921), s. 1 
80 Ibid. 
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Redan 1917, innan första upplagan av SAB-systemet gavs ut, fanns vissa riktlinjer för hur 
man inom fortbildningsarbetet skulle förstå religionsämnet. I Biblioteksbladet årg. 2 skrev 
Torgny Segerstedt om hur förhållningssättet skulle se ut gentemot religionsämnet. Han ansåg 
att religionsvetenskapen skulle inneha en central roll i folkbildningsarbetet. Denna 
folkbildning sågs som en av bibliotekens främsta roller i samhället. Demokrati var en 
förhållandevis ny företeelse i Sverige och biblioteken såg sig själva som människornas 
hjälpmedel för att främja denna växande ideologi. Folkbildningen var det instrument som 
kunde ge befolkningen ett demokratiskt samhälle. Som redan sagts betraktades 
religionsvetenskapen som ett viktigt ämne eftersom det ansågs att religiösa strider som 
kämpats under mänsklighetens historia berodde på okunnighet. För att skydda sig mot 
religiösa stridigheter, som kunde vara ett hot mot samhällsordningen, krävdes kunskap i 
religionsämnet. Endast kunskap kunde ge en givande debatt inom de olika religiösa 
åskådningar som fanns.81  
 
I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, hade den frikyrkliga väckelserörelsen stor 
utbredning i Sverige. Fortfarande i slutet av 1800-talet var Sverige en enhetlig religiös stat på 
luthersk grund. Religionen sågs fortfarande som en sammanhållande faktor. Väckelserörelsen 
som uppstod var ett hot mot den rådande ordningen. 82 Under 1800-talet var det lagligt att inte 
praktisera den svenska kyrkans religionssyn men alla var skyldiga att vara medlemmar i 
denna kyrka. Under 1900-talet drevs frågan om religionsfrihet. Vid kyrkomötet 1929 
diskuterades kravet på att fritt få utträda ur Svenska kyrkan. Bakom detta krav stod 
socialdemokraterna och liberalerna. Det dröjde dock ända fram till 1951 innan det var fullt 
lagligt att gå ur Svenska kyrkan utan att sedan gå över till något annat samfund.83 
 
I artikeln i Biblioteksbladet ställde Segerstedt en fråga som måste besvaras om man ville 
förstå bibliotekens uppgift att ge religionsvetenskaplig information, som då skulle kunna 
främja folkbildningens fortgång och samhällelig trygghet. Denna fråga handlade om vilka 
kunskapsområden som det skulle ges plats för i biblioteken. Han ansåg att inte alla religioner 
skulle få samma utrymme utan den hierarki och utrymme som skulle ges skulle bestämmas av 
landets historiska utveckling och den kulturella miljön som rådde. Det märkliga i Segerstedts 
artikel, om man tänker på detta uttalande, var att inget nämndes om frikyrkor och 
väckelserörelsen som var ett stort inslag i den kulturella miljön och den historiska 
utvecklingen. En annan viktig faktor som Segerstedt nämnde som avgörande för religioners 
möjlighet att få stort utrymme var hur skolor och universitet studerade religionsvetenskap. 
Kristendomen var självklart den religion som skulle få mest spelrum. Segerstedt såg en 
svårighet i att kristendomen hade olika inriktningar. Han frågade sig om biblioteken skulle 
bemöta dessa inriktningar. I artikeln diskuterades skillnaderna mellan den ortodoxa, katolska 
och protestantiska kyrkan. Segerstedt menade att för att förstå deras relationer måste ett 
studium göras av urkristendomen och dess historia. Den kulturella utvecklingen hade sett 
olika ut på olika platser och religionen speglades av dessa utvecklingar. Segerstedt såg det 
också som en nödvändighet att studera utomkristna religionsformer. Denna ståndpunkt ansågs 
inte som självklar men belysningen av andra religioner förutom kristendomen vara nödvändig 
om människan skulle kunna förstå religionens väsen. 84 Segerstedt skriver: 
 

Av denna anledning måste vi ägna uppmärksamhet åt japanernas nationella 
gudadyrkan, åt Kinas egendomliga livsåskådningar och åt Indiens religiösa 

                                                 
81 Segerstedt (1917), s. 134. 
82 Tergel (1973), s. 518ff. 
83 Ibid, s. 576-572. 
84 Segerstedt (1917), s. 136-137 
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tänkande. Vi möter där ur typologisk synpunkt så intressanta företeelser som 
ateistiska religionsformer, vilket för övrigt också så smått börjat vinna proselyter i 
vår egen världsdel.85 

 
Segerstedt såg en fara i att denna framställning av religionsämnet skulle kunna hota den 
hävdvunna religiösa trosföreställningen, men ansåg att detta var den enda rätta vägen i 
folkbildningsarbetet. 
 

Mänskligheten kan icke av fruktan för okända trakter, dit vägen leder, vägra att gå 
framåt. Den måste tillägna sig den optimistiska uppfattningen, att intet bör fruktas 
så mycket som att leva i en villfarelse.86 

 
Det var alltså kristendomen och dess tre huvudinriktningar som skulle få störst representation 
i svenska bibliotek. Trots att andra religioner sågs som ett hot mot kristendomens ledande 
position i landet skulle de ändå få representeras i biblioteken eftersom det skulle vara att visa 
en felaktig bild av världen om man uteslöt dem ur biblioteken. Om de väckelserörelser som 
blomstrade under denna tid nämns ingenting i artikeln. 87   
 
Hur såg då klassifikationssystemet ut? Den stora vikten lades på kristendomen. Denna 
religion sträckte sig från Ca, Teologi: allm.,  t o m Ck, Sekter. Det ansågs viktigt att ingen 
utomkristen religionsform fick beblanda sig med den kristna. Det går att läsa vid 
kommentarerna till avdelning C, Religion, att jämförande framställningar skulle placeras på 
Cm, Allm. religionsvetenskap o. Icke kristna religioner, vilket medförde att om en jämförande 
studie gjorts mellan kristendomen och hinduismen skulle den sättas på Cm. Likaså på 
avdelningen Cc, Exegetik o. bibelleitteratur. Där behandlas avdelningen Biblisk arkeologi på 
underavdelningen Cce, medan avdelningen Judisk arkeologi som behandlar judiska traditioner 
skulle hamna på avdelningen Cmdb, och hebreisk arkeologi på avdelning Jbb. I våra dagar 
kan det tyckas svårt att avgöra om den bibliska arkeologin behandlar judar eller kristna.  
 
Ju mer olik den kristna tron en religionsform ansågs, ju längre ner i systemet hamnade den. 
Alla världsreligioner hamnade på avdelningen Cm, med beteckningen Allm. 
religionsvetenskap o. icke kristna religioner. På denna stora avdelning skulle de olika 
religionerna få plats med sina urkunder, historiska material, etik, myter m.m. Den frikyrkliga 
rörelsen som var på stark frammarsch i Sverige fick dela på sig beroende på hur väl 
accepterade samfunden var. Under avdelningen Cg, Kyrkliga organisationer samt själavård, 
fanns avdelning Cgd, Fria sammanslutningar med kristligt syfte. Hit hörde exempelvis 
Svenska missionsförbundet. Andra frikyrkliga samfund hamnade längre ner i systemet på 
avdelningen Ck, Sekter. Hit hörde exempelvis Frälsningsarmén och Baptister. Detta måste 
tolkas som att dessa rörelser inte hade ett kristligt syfte.88  
 
Segerstedt skrev i sin artikel att kristendomen måste få störst utrymme på de svenska 
folkbiblioteken. 89 SAB-systemet årgång 1921 hade lyckats med detta mål. Den litteratur som 
fanns som var icke kristen blev svår att nyansera vid beskrivning av ämne.  
 
1943 utkom den andra upplagan av SAB-systemet. I förordet till denna upplaga går att läsa: ”I 
denna upplaga har endast några få ändringar gjorts. De har huvudsakligen bestått i rättelser av 
                                                 
85 Ibid. 
86 Ibid, s. 137. 
87 Ibid, s. 133-137. 
88 Klassifikationssystem för svenska bibliotek (1921), s. 16-18. 
89 Segerstedt (1917), s. 133ff. 
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tryckfel och formella advertenser”90 Vad hade då hänt inom SAB mellan perioderna för 1:a 
och 2:a upplagan? 1915-1947 bestod SAB:s arbetsprogram i stort sett av årsmöten och 
publikationsverksamhet. Föreningen hade också en omfattande kontakt med 
biblioteksorganisationer utomlands. 1930 blev SAB medlem i IFLA (Internationa l Federation 
of Library Associations). SAB:s organisation under denna period var ganska okomplicerad. 
Några sektioner hade inte bildats. Däremot bildades tidigt underavdelningar, som i allmänhet 
var länsförbund.91  
 
Mycket hade hänt i världen under denna period. Ett världskrig var över och det andra 
världskriget var fortfarande levande när andra upplagan av SAB-systemet utkom. 
Mellankrigstiden hade varit en lysande tid för Sverige. 20-talet hade varit en uppgång för 
svensk industri. Europa var i ruiner efter första världskriget. Sverige var oförstört och kunde 
exportera sina varor till ett bra pris. Under 30-talet var det kristider i hela västvärlden men 
Sverige klarade sig förhållandevis bra och tog sig ur krisen helskinnat.92 Politiskt gjordes flera 
sociala reformer och standarden för befolkningen blev bättre. Slagorden ”folkhemmet” och 
”den svenska modellen” myntades under denna tid. Mycket hade hänt i samhället mellan 1:a 
och 2:a upplagan av SAB-systemet men klassifikationssystemet förblev i stort sett intakt.93  
 
1950 kom tredje upplagan av SAB-systemet. I förordet till denna upplaga framkom att smärre 
justeringar gjorts. En del termer hade modifierats. Denna upplaga kom inte med några stora 
förändringar. Trots att det gått 29 år mellan den 1:a och 3:e upplagan hade inte 
klassifikationskommittén gjort någon större revidering. 94  I Biblioteksbladet från 1950 fanns 
två artiklar angående SAB-systemet. Den ena handlade om SAB-systemets tillkomst och var 
skriven som ett svar på viss kritik som riktats mot systemet. Vid det nordiska biblioteksmötet 
i Uppsala 1950 kom bibliotekarien Sven-Ola Hellmér med svidande kritik som riktades mot 
katalogiseringsreglerna. Han ansåg att de var konstruerade på ett sådant sätt att de så långt 
som möjligt skulle avvika från de regler som var gällande vid de vetenskapliga biblioteken. 
Fredrik Hjelmqvist, författaren till artikeln, kände sig förolämpad, eftersom han deltagit vid 
framställandet av klassifikationssystemet och katalogiseringsreglerna.95 Han försökte i 
artikeln att mycket sakligt förklara hur man gått till väga vid framställandet av dessa. Hans 
artikel tyder på att det inom biblioteksvärlden vid denna tid fanns en splittring mellan de 
vetenskapliga biblioteken och folkbiblioteken. 96 
 
Den andra artikeln diskuterade huruvida kla ssifikation skulle anses som en vetenskap eller 
som en kontorsteknik. Termen kontorsteknik hade väckt upprörda känslor i bibliotekskretsar. 
Klassificering hade dock förlorat något av sin status i och med att bibliotekariens sysslor hade 
ökat. En utveckling som skett var att vissa arbetsmoment som inte krävde en hög akademisk 
utbildning hade lagts på lägre utbildad personal. Nu var stunden kommen när man funderade 
på om även klassifikation och katalogisering skulle gå dit hän. För att ta ställning till detta 
gjorde författaren en definition av de olika arbetsmomenten som innefattades i 
katalogiseringsarbetet. Han ansåg att klassificering på vetenskapliga bibliotek innebar att 
arbetet krävde god kunskap om det klassifikationssystem som användes, och även viss 
faktakunskap. Även enklare klassificering krävde kunskap om klassifikationssystemet. Han 
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menade därför att klassificering aldrig kunde kallas för en kontorsteknik. Klassificering var 
alltså ett arbetsmoment inom katalogiseringsverksamheten som fortfarande skulle ses som ett 
arbetsmoment tilldelat den högre utbildade personalen. 97 
 
En viktig händelse som skedde 1951 var Bibliotekstjänsts grundande. Det fanns ett behov av 
en omstrukturering av arbetsrutinerna. Därför skapas ett företag som kunde ta över de rutiner 
som SAB delat med Bibliotekens försäljningscentral. Bibliotekstjänst skulle vara ett 
utvecklings-, service- och rationaliseringsorgan för alla Sveriges bibliotek. Härifrån 
distribuerades bl.a. katalogkort och sambindningsverksamheten av bokupplagor för folk- och 
skolbibliotek.98 
 
Den 2:a och 3:e upplagan hade inga förändringar som rörde avdelningen religion. Jag kommer 
därför inte att kommentera upplagorna något ytterligare. 1956 utkom 4:e upplaga av SAB-
systemet som var rejält omarbetad. Det gick att läsa i Biblioteksbladet från detta år att SAB-
systemet under sina 35 år blivit mycket föråldrat. Varför man inte tidigare gjort denna 
revision berodde på att det inte funnits personer som velat ta sig an det svåra uppdraget. Målet 
var att klassifikationssys temet skulle fungera för alla folkbibliotek och allmänna 
vetenskapliga bibliotek. Kommittén räknade med att specialbibliotek inte kunde anse detta 
klassifikationssystem som tillräckligt. Diskussioner hade åter förts om att överta något av de 
stora internationella Klassifikationssystemen. DDC och UDK hade varit på tal.  En fördel med 
en övergång till något av dessa system skulle vara att man kunde ta del av de förändringar och 
tillägg som med jämna mellanrum gavs ut. Det skulle då krävas stort arbete att förändra 
systemen så att de skulle passa svenska förhållanden. Det som avgjorde frågan var att ett 
avskaffande av SAB-systemet skulle för majoriteten av folkbiblioteken innebära för stora 
insatser för de fåtal personal som arbetade på biblioteken. Det ansågs därför som en 
omöjlighet att övergå till ett annat klassifikationssystem. Än en gång hade de stora 
klassifikationssystemen fått ge vika för det nationella SAB-systemet. Vid revisionen av SAB-
systemet hade dock kommittén tagit intryck av DDC och UDK. Det stora arbetet hade lagts 
ner på de gamla tabellerna och där hade DDC och UDK fått stå som modell. 
 
Huvudavdelningarna hade inte genomgått någon förändring. Underavdelningarna  var i stort 
sett intakta. På avdelning D hade en underavdelning förändrats och på avdelning Q hade två 
underavdelningar flyttats till avdelning P. Allmänna hjälptabeller hade skapats.99 Detta för att 
göra det möjligt att visa olika modifikationer beträffande bl.a. form och för att kunna ge 
geografiska, språkliga och kronologiska bestämningar. Vissa av dessa möjligheter var inte 
några nyheter, det nya var att de i stort sett kunde användas över hela systemet. I och med 
detta försvann SAB-systemets renodlade hierarkiska karaktär. Facetterade system hade 
influerat de hierarkiska systemen och nu tog SAB-systemet efter denna trend. Nu infördes 
också de speciella hjälptabellerna. Detta för att man ofta i en och samma avdelning ville 
indela efter olika indelningsgrunder. Författaren tar avdelningen G som exempel. 
Avdelningen kunde nu indelas både efter språk och litteratur. Genom de speciella 
hjälptabellerna blev detta möjligt. Innan dessa hjälptabeller införts gjordes detta med 
parentessignatur. Nu valde man att skapa dessa speciella hjälptabeller efter internationell 
modell. Det poängterades att kommittén hade diskuterat ärendet ingående och att den nya 
revisionen stod på det gamla klassifikationssystemets grund. Det skulle inte vara frågan om 
ett nytt system. 100 
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Samma år som denna stora förändring av SAB-systemet gjordes skrev Sigurd Möhlenbrock i 
Biblioteksbladet en artikel som visade på den stora förändring som skett både i samhället och 
inom biblioteksvärlden. Han skrev att folkbiblioteken äntligen fått en bättre ställning 
gentemot de vetenskapliga biblioteken. Författaren såg en utveckling där folkbiblioteken blev 
allt bättre på att fylla användarnas behov. Samtidigt hade folkbibliotekens uppgifter 
mångdubblats. Biblioteksverksamheten bedrevs vid skolor, sjukhus och inom fångvård. 
Utvecklingen hade varit explosionsartad efter andra världskriget. Samhället förändrades 
snabbt och biblioteken skulle följa med i utvecklingen. Bibliotekens målsättning fanns på ett 
socialt plan. Denna målsättning gick ut på att nå ut till alla befolkningsskikt. 
Filialverksamheten utvecklades. Den uppsökande verksamheten hade uppstått, där bokbilar 
och bokbussar rullade på de svenska vägarna. Verksamhet för barn och ungdomar hade blivit 
accepterad. Det stora problemet var arbetskraften. Det fanns för få utbildade bibliotekarier. 
Detta ansågs kunna åtgärdas med högre löner och bättre organisation. 101 
 
Med den 4:e upplagan blev det möjligt att nyansera många avdelningar med hjälp av DDC 
och UDK. I den nya upplagan står att läsa att man skulle följa DC-systemets (DDC) och 
UDK-systemets hjälptabeller. Då kunde dessa systems hjälptabeller användas för att göra 
ytterligare indelningar. Karaktäristiskt för den nya utgåvan var att den var mer utförlig och 
ämnesbestämningar av dokument kunde nu göras mera nyanserat. Den 4:e upplaga hade vissa 
förändringar på religionsavdelningen som ska belysas. På religionsavdelningen gick att läsa 
att hit skulle föras allmänna arbeten som behandlar teologi , mission och religionshistoria. På 
religionsavdelningen gick det nu också att införa arbeten av religionsfilosofisk och 
religionspsykologisk karaktär. Dessa verk fick beteckningen C:d respektive C:do. Detta var 
ett resultat av de speciella hjälptabeller som hade införts.102  
 
I den föregående upplagan hade avdelningen Cce haft beteckningen, Biblisk arkeologi. I  4:e 
upplagan hette avdelningen Biblisk geografi och historia. Avdelningen hade fått en mer 
nyanserad indelning. Dokument som skildrade judiska förhållanden var dock fortfarande 
hänvisade till Cmdb eller till historieavdelningen. Cf, Teologisk etik, hade i den 4:e upplagan 
fått två underavdelningar. Här fanns Cfa, Socialetik, och Cfb, Individualetik. Den gamla 
avdelningen Cg, Kyrklig organisation samt själavård, hade bytt namn till Praktisk teologi. 
Hela avdelning Cg hade fått ett nytt ansikte. 103  Den gamla avdelningen Cgd, Fria 
sammanslutningar med kristligt syfte, hade flyttat till avdelningen Ck, som i de föregående 
upplagorna betecknades Sekter, men som nu gick under beteckningen Kristna samfund. 
Avdelningen Ck hade utökats. I de föregående upplagorna hade de olika kristna inriktningarna 
inte fått någon bra indelning. Det hade funnits en möjlighet på avdelningen Ca, Teologi 
allmän, att dela in de stora kristna samfunden. I 4:e upplagan kom alla kristna samfund att få 
en egen underavdelning i avdelningen Ck. Avdelning Cm hade bytt namn från Allmän 
religionsvetenskaplig och icke kristna religioner till Religionshistoria. Nu hade en helt ny 
avdelning kommit till. Avdelningen Cn, Teosofi och spiritism. Denna avdelning hade förut 
haft beteckningen Cmk men nu bröt den ut från religionshistoriska avdelningen och bildade 
en helt egen avdelning.  104 
 
1963 utkom 5:e upplaga av SAB-systemet. Klassifikationskommittén hade fortlöpande 
diskussioner om ändringar som skulle genomföras. Dessa ändringar hade Kungliga biblioteket 
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tillämpat så snart de blivit offent liga. Bibliotekstjänst hade dock inte använt dessa eftersom 
det skulle ha blivit obegripligt för folkbiblioteken.  I Biblioteksbladet från detta år nämns inte 
så mycket om de ändringar som gjorts utan den stora frågan var hur biblioteken skulle kunna 
klara av denna revision praktiskt.105 Upplagan innehöll inte så stora förändringar jämfört med 
den 4:e upplagan. Här fanns vissa rättelser som var relativt små. Efter första tryckningen 
följde några nya tryckningar som hade vissa förändringar. 5:e omarbetade och utvidgade 
upplagans 3:e något förändrade tryckningen hade fastställts av ett nyinrättat organ som 
kallades Forskningsbiblioteksrådets nämnd, där både SAB och Bibliotekstjänst fanns 
representerade. Denna tryckning kom ut 1972. SAB:s egen kommitté för klassifikation var 
nedlagd sedan 1968. Perioden 1947-1968 präglades av en omorganisation av SAB. SAB 
skulle nu stå på egna ben. Uppgifterna ökade och det blev nödvändigt att anställa personal. 
SAB:s organisation växte sig allt större.106 
 
5:e upplagan hade vissa förändringar som ska studeras. Nu kunde även religionssociologi 
placeras på religionsavdelningen. Den fick beteckningen C:oa.107 Avdelning Cef, 
Apologetik=försvar för kristendomen, riktat mot dess fiender, hade ändrat benämning till 
Försvar för och angrepp mot kristendomen. Avdelningen Cj, Kyrkohistoria, hade växt och 
gjort det möjligt att datera dokumentets tidsaspekt mer noggrant. Vissa ändringar nämns inte 
här, detta p.g.a. att de inte har någon betydelse för mitt arbete.108   
 
1984 kom 6:e upplagan av SAB-systemet. 1980 tillsattes Delegationen för vetenskaplig och 
tekniska informationsförsörjning (DFI). Denna skulle utreda om en revision behövdes och i så 
fall hur det skulle gå till. Det ansågs nödvändigt att klassifikationssystemet måste förändras 
om det skulle gå att använda i fortsättningen. Än en gång kom andra system in i diskussionen. 
DDC var ett lockande system att ersätta SAB-systemet med. Det ansågs dock omöjligt att 
genomföra en sådan stor förändring. SAB-systemet gick än en gång segrande ur striden. 
SAB-systemets svaghet berodde på att nya ämnesområden uppstått sedan den stora revisionen 
1956. Dessutom krävde den nya tekniken, att det inte skulle vara möjligt att ha så stora 
valmöjligheter i klassifikationssystemet. Målet med den nya upplagan var att den skulle kunna 
användas för klassificering och hylluppsättning vid allmänna bibliotek och för hylluppsättning 
vid vissa specialbibliotek. Det ansågs inte att SAB-systemets mål var att vara ett universellt 
klassifikationssystem. En viktig aspekt som diskuterades var hur SAB-systemet skulle 
revideras i framtiden. För detta ändamål inrättades en klassifikationskommitté som skulle 
följa den internationella utvecklingen och som skulle kunna revidera SAB-systemet i 
fortsättningen. 109 
 
Sven Ove Hansson kommenterade det nya systemet i Biblioteksbladet 1984. Han varnade för 
de pseudovetenskaper som blivit allt mer vanliga i samhället. Hansson ansåg att det inte fanns 
en bra motvikt till denna litteratur. Han menade att det fanns en uppsjö av litteratur som 
behandlade pseudovetenskapliga ämnen på ett icke nyanserat sätt, där dessa ”vetenskaper” 
ansågs riktiga. Däremot fanns det få böcker som på ett kritiskt sätt granskade den 
pseudovetenskapliga litteraturen. I artikeln diskuterades var den pseudovetenskapliga 
litteraturen skulle finnas i klassifikationssystemet och om det var bibliotekens sak att tillhanda 
ha sådan litteratur. Hansson satte sig emot detta eftersom dessa böcker skulle hamna på 
facklitteratur, och enligt honom var dessa böcker ”kvacksalveri” och inte vetenskap. Detta 
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medförde inte att man skulle avstå från böcker som berättade om forskningens ståndpunkt till 
exempelvis astrologi, men böcker som hävdade att astrologi var en väl fungerande vetenskap 
var inte lämpliga för bibliotek. Pseudovetenskapen fick inte beblandas med annan vetenskap. 
Han såg här faror för att vissa avdelningar skulle bli fyllda av pseudovetenskapliga böcker. 
Avdelningarna Bl, Cn, Dop, Doq och Vml var avdelningar som riskerade att innefatta sådana 
böcker. Framförallt var det avdelningarna Bl, Dop och Doq som var i den största farozonen. 
Han lade fram ett förslag som gick ut på att samla all pseudovetenskaplig litteratur under 
avdelningen Bl och döpa om denna avdelning till Pseudovetenskap och icke påvisade 
fenomen. Han ansåg att den gällande benämningen, Omstridda fenomen och företeelser, var 
en oklar benämning.110 
 
I 6:e upplagan hade en inledning gjorts där alla särskilda tillägg förekom. På avdelningen C 
stod att jämförande litteratur hänvisades till Cm. Detta p.g.a. att det var 
religionsfenomenologi, en metod som användes inom religionshistorisk forskning. Det 
poängterades att under signum C skulle allmänna verk som behandlade både kristen och icke 
kristen litteratur samlas.111 I förra upplagan benämndes avdelning Ca Teologi: allmänt. 
Avdelningen fick nu benämningen Kristendom: allmänt. I förra upplagan fick avdelning Cc 
benämningen Exegetik och bibellitteratur. I den nya upplagan benämndes avdelningen 
Exegetik och litteratur om Bibeln. Här nämndes att verk som behandlar isagogik och 
bibelteologi skulle föras till denna avdelning. Avdelning Cce är ett exempel på den utveckling 
som SAB-systemet genomgick från 5:e upplagan till den 6:e upplagan. Titeln på avdelningen 
hade bytt beteckning från Apokryfer och pseudepigrafer till Biblisk realiakunskap, och 
innehållet som denna avdelning skulle fylla skulle vara sådant material som bidrog till 
förståelsen av Bibeln. I 5:e upplagan stod det att den litteratur som skulle inlemmas i 
avdelningen skulle belysa de bibliska berättelserna utifrån bl.a. naturförhållanden som var 
gällande vid tiden för Bibelns handling. Det poängteras inte att materialet skulle bidra till 
förståelse av Bibeln. I den nya upplagan så står det inte något om att det ska skiljas mellan 
kristna förhållanden och judiska vilket det gör i 5:e upplagan.  
 
Över huvud taget märks att de vetenskapliga disciplinernas framsteg påverkat systemet.112 
Avdelningen Cced, Andlig och religiös kultur, är en ny avdelning och handlar om att förstå 
andliga och religiösa förhållanden under Bibelns tid.113 Detta är studier som är vanliga inom 
Bibelvetenskapen. 114 Avdelningen Ce, Dogmatik, och dess underavdelningar behandlar 
ämnen som är vanliga i studiet av tros- och livsåskådningsvetenskap.115 Avdelningen Cf, 
Teologisk etik,  hade i 6:e upplagan fått ett annat utseende. I 5:e upplagan fanns bara två 
underavdelningar: Cfa, Social etik och Cfb, Individualetik. I 6:e upplagan gick det att använda 
bokstäver från andra avdelning och på så vis få den inriktning som stämde på dokumentet. 
Avdelningen Cga, Praktisk etik, utvidgades och kyrkan sattes i relation till samhällets 
utformning. Dessutom fick kyrkans organisation bättre utrymme i 6:e upplagan. Den 
religionshistoriska avdelningen hade utvecklats på så vis att de särskilda tilläggen kommit till 
vilket gjort att stora förbättringar gjorts. Ändå måste sägas att denna avdelning inte utvecklats 
på samma sätt som det övriga systemet. Avdelningen Cma hade ändrat namn från Primitiv 
religion till Skriftlösa religioner. Fler religionsformer hade kommit till, men det innebar inte 
att ett dokument som handlade om buddhismens syn på skapelsen kunde uttryckas i 
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notationen. Avdelningen Cn hade bytt namn från Teosofi och spiritism till Moderna 
religionsbildningar. Det var denna avdelning som Hansson hade varnat för. Här kunde det 
smyga sig in pseudovetenskaplig information som kunde vilseleda användaren. Avdelningen 
radade upp nya religionsbildningar som skett efter 1800-talet.116 
 
7:e upplagan kom ut 1997 och det är den som idag är gällande på de bibliotek som använder 
SAB-systemet. Den nya upplagan hade inga stora förändringar på religionsavdelningen. 
Örebromissionen hade fått en egen avdelning med signum Cksr. Jag ska försöka förklara 
religionsavdelningens struktur på ett så överskådligt sätt som möjligt.  
 
C Religion 
Ca Kristendomen: allmänt 
Cb Bibelutgåvor 
Cc Exegetik och litteratur om bibeln 
Cd Äldre teologisk litteratur 
Ce Dogmatik och symbolik 
Cf Teologisk etik 
Cg Praktisk teologi 
Ch Gudstjänsten 
Ci Uppbyggelselitteratur 
Cj Kyrkohistoria 
Ck Kristna samfund 
Cl Kristen mission 
Cm Religionshistoria 
Cn Moderna religionsbildningar117 
 
Kristendomen är väl representerad. Den går från Ca till Cl. Vid avdelningen Cb, Bibelutgåvor, 
görs underavdelningar för att ge plats åt de olika bibelböckerna. Varje bok i Bibeln har sin 
egen underavdelning i Cb. Underavdelningen Cbs behandlar bibelspråket.118  
 
Vid avdelningen Cc behandlas exegetikämnet. Exegetik i SAB-systemet handlar om 
utforskandet av Bibeln. Under denna avdelning befinner sig också isagogikämnet som 
behandlar biblisk litteraturhistoria och bibelteologi. Under denna avdelning finns 
underavdelningar som behandlar Gamla- och Nya testamentet. Vid avdelningarna för Gamla- 
och nya testamentets exegetik går det att specificera vilken bok i Bibeln som avses genom att 
avdelningen har byggts upp parallellt med avdelning Cb. Bibliska personer och Jesu liv går att 
specificera liksom apokryfer och pseudografier. En annan underavdelning Cc, Exegetik och 
litteratur om Bibeln, behandlar i underavdelningen Cce Biblisk realiakunskap. Under denna 
avdelning hamnar dokument som behandlar geografi, natur, arkeologi och andlig kultur. 
Dessa ämnen utgår ifrån den historisk tid då Bibeln uppkom. Ämnena går att dela in i egna 
underavdelningar. 
 
Under avdelning Cd, Äldre teoligisk litteratur, hamnar teologisk litteratur som skrevs före 
1600. Under denna avdelning finns underavdelningar som är uppdelade kronologiskt. Dessa 
är uppdelade i fyra avdelningar som går från urkyrkans uppkomst fram till 1600.  
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Avdelningen Ce, Dogmatik och symbolik, behandlar den kristna trosläran. I de särskilda 
tilläggen går att läsa att avdelningarna Ce-Ch behandlar arbeten av allmän karaktär eller 
arbeten om svenska kyrkans förhållanden. Detta innebär att det är den svenska kyrkans 
förhållande som presenteras i dessa avdelningar. Andra nationalkyrkor och samfund får 
samlas på avdelningarna Cj, Ck, Cm och Cn. Avdelningen Ce är uppdelad i fyra 
underavdelningar. Cea: Dogmatik, Ceb: Symbolik, Ced: Katekeser och Cef: Polemik och 
apologetik. Under Cea finns ytterligare uppdelningar som behandlar viktiga aspekter i den 
kristna trosläran. Under en av dessa avdelningar Ceae, Sakramenten, görs två uppdelningar, 
Ceaea Dopet och Ceaeb Nattvarden.119 Dessa två sakrament är de som accepteras av den 
lutherska kyrkan.  120 
 
Avdelningen Cf, Teologisk etik, behandlar etikämnet utifrån en kristen synvinkel. Ytterligare 
indelningar går att göra genom att ansluta signum från andra avdelningar exempelvis Cfv som 
betyder Teologisk etik: medicin. 
 
Avdelningen Cg, Praktisk teologi behandlar kyrkans organisation och förhållande till 
samhället. Denna avdelning har fyra underavdelningar därav tre har ytterligare indelningar.  
 
Avdelningen Ch, Gudstjänsten, behandlar den kristna kulten. Här finns fyra underavdelningar 
varav en, Cha Liturgi, har indelats i tre underavdelningar. 
 
Avdelningen Ci, Uppbyggelselitteratur, behandlar all uppbyggelselitteratur oavsett samfund. 
Avdelningen har fyra underavdelningar. Avdelningen Cia, Predikningar och betraktelser, har 
en underavdelning, Ciaa morgonsamlingar.  
 
Vid avdelningen Cj, Kyrkohistoria, finns två huvudprinciper vid uppdelning av ämnet: den 
kronologiska och den geografiska. De första underavdelningarna behandlar kronologin och 
betecknas med en punkt och en siffra som kommer efter signum Cj.  
 Den andra underavdelningen behandlar geografiska platser. Här går att uppdela parallellt med 
geografiavdelningen vilket har till följd att all världens kyrkohistoria går att klassa 
geografiskt.121 En viktig regel inom denna klass är att det är bara samfund som betraktas som 
det dominerande i landet som hör till denna avdelning. I annat fall hamnar arbetet på 
avdelningen Ck, Kristna samfund. Om en särskild fråga vill beskrivas i ämnesbeskrivningen 
går det att använda de särskilda tilläggen. Dessa kommer att redovisas något senare i 
uppsatsen. Det finns ytterligare två underavdelningar av Cj. Dessa benämns Cjy, hagiografi, 
som innefattar biografier av helgon och martyrer, och Cjz, Kyrkohistoria: särskilda personer. 
Denna avdelning behandlar viktiga personer inom kyrkohistoria. 
 
Avdelningen Ck, Kristna samfund, behandlar de kristna samfund som inte hör till Svenska 
kyrkan. Under denna avdelning kan även, som ovan nämns, kyrkohistoriska arbeten hamna 
om de samfund som behandlas inte anses vara det dominerande samfundet i landet. 
Underavdelningarna behandla r de olika samfunden. På dessa underavdelningar går det att 
genom strecktillägg ange den geografiska platsen. z-tillägg går att använda efter det 
geografiska strecktillägget om man vill ange särskilda församlingar. Den sista 
underavdelningen i Ck kallas Cku och behandlar religiösa föreningar som inte kan hänföras 
till ett särskilt samfund. 
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Avdelningen Cl, Kristen mission,  behandlar mission utifrån samfundets geografiska 
missionsplats. Alltså arbeten som berör ett samfunds mission på en annan geografisk plats än 
var samfundet hör hemma. Här samlas arbeten som både berör svenska kyrkan och andra 
samfund. Geografiskt strecktillägg kan användas och följer då den uppdelning som görs vid 
geografiavdelningen. Mission bland andra religioner berörs vid underavdelningen Clm. Denna 
underavdelning kan uppdelas ytterligare i avdelningar som behandlar, mission bland judar, 
muslimer, hinduer och buddhister. 
 
Avdelningarna Cm, Religionshistoria, och Cn, Moderna religionbildnigar, behandlar inte 
kristendomen. Vid avdelningen Cm står dock att hit ska föras allmänna systematiska 
framställningar av religion, och då ingår även kristendomen. Jämförande framställningar av 
religion samt jämförande framställningar av religiösa fenomen ska föras till avdelningen Cm. 
Religioner som inte representeras vid Cm avdelningens underavdelningar kan specificeras 
med det geografiska strecktillägget. Underavdelningarna går igenom olika religioner och 
struktureras efter geografisk härkomst. Exempelvis har på underavdelningen Cme, Indiska 
religioner,  gjorts ytterligare indelningar där vedism, hinduism, buddhism, jainism och sikher 
får egna underavdelningar. Den buddhistiska religionen har dessutom indelats i olika 
inriktningar. Dessa religioner har sin härkomst i Indien. Vid avdelning rekommenderas på 
flera ställen att de särskilda tilläggsbeteckningarna används. Detta för att få en mer nyanserad 
bild av de arbeten som behandlar icke kristna religioner.  
 
Avdelningen Cn, Moderna religionsbildningar, behandlar religioner som tillkommit efter 
1800-talet och som inte kan anses som utbrytningar ur äldre religioner. Cn avdelningens olika 
underavdelningar räknar upp de olika religionsbildningar som kan tänkas finnas och avslutas 
med en underavdelning som kallas Cnö, Övriga särskilda moderna religionsbildningar.122   
 
Tilläggen som finns att tillgå i SAB-systemet är ett resultat av att systemet influerats av de 
facetterade klassifikationssystemen. SAB-systemets 7:e upplaga är inte ett renodlat hierarkiskt 
system utan det har integrerat facetter.123 Vid klassifikation av dokument kan facetterna 
appliceras på de hierarkiska avdelningarna så att de olika ämnesområdena i dokumentet blir 
väl representerade.124 SAB-systemet har två slags tillägg: allmänna tilläggsbeteckningar som 
kan användas på hela systemet, och särskilda tilläggsbeteckningar som ser olika ut vid varje 
avdelning. Vid de allmänna tilläggsbeteckningarna finns ett tillägg som kallas strecktillägg. 
Detta används för att belysa den geografiska platsen. För att skapa detta tillägg används 
tilläggsbokstäverna på geografiavdelningen Na-Nt. Dessa bokstäver läggs till signaturen 
genom ett bindestreck. Cma-p betyder skriftlösa religioner: Afrika. Utöver denna möjlighet 
kan strecktillägget användas på lämpliga avdelningar för att beskriva vissa folkgrupper, 
exempelvis –ak beskriver kelter och –at beskriver zigenare.125 Kolontillägg är en innehållslig 
tilläggsbeteckning. Detta tillägg bildas genom att kolon läggs direkt efter signaturen följt av 
de bokstäver som beskriver innehåller i litteraturen, exempelvis C:do som betyder 
Religionspsykologi.  
 
Den kronologiska tilläggsbeteckningen, tidstillägget, kan användas på avdelningar som har 
historisk karaktär. Detta tillägg åstadkoms genom att siffror, som föregås av punkt, läggs 
direkt på signaturen. De siffror som gäller fö r varje tidsperiod framkommer av de allmänna 
tilläggsbeteckningarna. Vissa avdelningar behöver finare indelning och kan då använda den 
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indelning som görs vid avdelningen för historia. Vissa avdelningar har tidsperioder som är 
viktiga enbart för det ämne avdelningen behandlar. Då framkommer det på avdelningen vilka 
siffror som ska användas. På religionsavdelningen finns sådana tidsperioder, exempelvis 
Cj.41 som betyder Reformation och motreformationen ca 1517-1598. 
 
Z-tillägg används för att skapa grupper av monografier. Detta görs genom att z läggs till 
signaturen följt av mellanslag och det ämnesord som ska skapa gruppen. Ämnesorden är: 
institutionsnamn, personnamn, ortnamn eller begrepp som exempelvis hundraser och 
bilmärken. Z-tillägget används olika från varje avdelning men det framgår tydligt hur 
avdelningarna nyttjar detta tillägg.  
 
Parentestillägget används för att beskriva innehållslig form. Tillägget skapas genom att en 
eller två bokstäver inom parentes läggs till signaturen, exempelvis C(x) som betyder 
religionslexikon. Parentestillägget (u), urkunder, är ett gångbart tillägg på 
religionsavdelningen men det används inte om Bibeln. 
 
Likhetsteckentillägget används för att beskriva på vilket språk litteraturen föreligger. Detta 
skapas genom att ett likhetstecken, följt av språkindelningen från avdelningarna Fb till Få, 
läggs direkt efter signaturen. Ett annat tilläg är tilläggsbeteckningar för medier och 
målgrupper. Dessa tillägg placeras alltid sist i signaturen. Dessa tillägg är uppdelade i tre 
grupper: tilläggsbeteckningar för enbart medier, tilläggsbeteckningar för enbart målgrupper 
och tilläggsbeteckningar för både medier och målgrupper. 126 
 
Vid de särskilda tilläggsbeteckningarna på religionsavdelningen går att läsa: 
 

Avd Ce--Ch används endast arb som har allmän karaktär eller behandlar svenska 
kyrkans förhållanden. För att ange motsvarande förhållanden inom andra 
nationalkyrkor och trossamfund liksom icke-kristna religioner och 
religionsfenomenologi används på avd Cj, Ck, Cm och Cn följande 
tilläggsbeteckningar (ungefärliga motsvarigheter inom Ca--Cl anges inom 
parentes)127 
 

Dessa tilläggsbeteckningar ska ungefärligen motsvara den hierarkiska indelning som finns på 
avdelningarna  Ca till Cl. Den kristendom som behandlas på avdelning Ca till och med 
avdelning Ch anses vara så väl utbyggt att de inte behöver dessa tillägg. De avdelningar som 
berörs av de särskilda tilläggen ska kompensera den otillräckliga hierarkiska indelningen med 
särskilda tilläggsbeteckningar.128 

 
 
5. Universitetshistoria och religionsämnets utveckling 
 
I detta kapitel ska universitetens framväxt studeras. Detta för att klargöra universitetens roll i 
samhället. En av de äldsta, och fortfarande levande, institutioner som kan skönjas i den 
västerländska historien är universiteten. Redan under medeltiden instiftades institutioner där 
lärda män studerade. Kyrkan var redan från början hårt knuten till dessa universitet och 
utövade stort inflytande på dess utveckling och utseende. Redan under universitetens första 
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trevande utvecklingsfas bildades tre enheter i dess organisation och som funnits kvar fram till 
dagens universitet: fakultet, kollegium och nation. Fakultet var en gemensam benämning på 
de lärare som företrädde ett visst antal ämnen som studerades under en viss utbildning. 
Fakultetsbegreppet används än idag men har idag splittrats till fler fakultet. Kollegiumt var 
under medeltiden ganska självständiga enheter. Här ordnades bostäder till lärare och studenter 
och en del undervisning drevs härifrån. Vid de engelska universiteten, såsom Oxford och 
Cambridge har kollegiumrna, eller ”colleges”, en stark ställning som ofta har större inflytande 
än själva universitetsorganisationen. Nationerna har i stort sett bara överlevt i Sverige och 
Finland. Det var obligatoriskt att bli medlem i en nation. Nationen hade en social och 
pedagogisk funktion att fylla.  
 
1800-talet var en glansperiod för universiteten. Studentromantiken blomstrade. Forskningen 
bedrevs vid speciella lärosäten och dessa platser blev starkt förknippade med lärdom. Även 
specialinriktade högskolor bildades, såsom Karolinska institutet. Detta försök till förnyelse 
kom från liberala radikala krafter som såg att den gamla universitetsinstitutionen var föråldrad 
och på så vis försökte se andra vägar till lärdom. Under 1870-talet inträdde dock lugn och en 
mer konservativ ställning infann sig inom den högre utbildningens ramar. Förändringar i 
systemet ansågs störande och var svåra att genomföra.129 Under det sena 1800-talet stormade 
det runt universiteten. Institutionen var föråldrad. Kritik riktades mot bl.a. undervisningens 
innehåll, latinets starka ställning och den orimligt långa tid det tog för att få ut sin examen. 
Trots vissa förändringar kunde universiteten inte följa med i den snabba utveckling som 
skedde i samhället. Institutionen levde sitt eget liv med en inre tröghet som inte gick att rubba 
på. Den märkbara skillnaden som kunde skönjas vid 1800-talets slut var att utvecklingen hade 
gått från en övergripande allmän utbildning, med obligatoriska ämnen, till att studenterna 
studerade enskilda vetenskaper. Denna utveckling visade sig 1876 då det gjordes en 
uppdelning av den filosofiska fakultetens vetenskaper. Den delades in i två sektioner: en 
humanistisk och en naturvetenskaplig. 130 
 
1905 års läroverksreform har kallats medelklassens skolreform. Den bröt det monopol den 
högre utbildningen haft på utbildningsformer och lät även medelklassen få möjlighet att 
utbilda sig genom realskolan. Realskolan var inriktad på mer praktisk utbildning. 
Universitetens struktur hade visat sig för stel och omöjlig att förändra. Den hade för länge 
sedan stagnerat. Demokratins framväxt krävde att hela folket skulle få en möjlighet att utbilda 
sig. Universiteten kunde inte motsvara denna demokratiska ståndpunkt. De hade fastnat i 
gamla spår och kunde inte ge plats för en växande medelklass. Den nya skolan var ett resultat 
av nya politiska inriktningar, med liberaler och socialdemokrater i spetsen, som fått stor 
politisk kraft under seklets början. 131 
 
Fram till andra världskriget ägnade de högra utbildningarna sin tid till renodlade 
vetenskapliga ämnen som grupperades med närliggande ämnen. Efter andra världskriget 
exploderade intresset för forskning. Detta framförallt utanför universitetens murar. Exempel 
på detta var forskningen inom försvaret och forskning vid lärarutbildningen. De gamla 
ämnesområdena sprängdes och tvärvetenskapliga ämnen bildades. Att klassificera kunskap 
efter ämnesgränser kunde i sådana fall bli svårt eftersom dessa gränser överskred varandra. 
Den utbildningsexplosion som skedde medförde att flera högskolor fick universitetsstatus och 
nya högskolor bildades. 1969 kom en reform som gjorde det möjligt för studenter vid den 
filosofiska fakulteten att välja flera alternativa utbildningsvägar under studiernas gång. Förut 
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var det bara möjligt att gå en hel utbildningslinje. Nu fick studenterna möjlighet att välja de 
kurser de ville. Meningen med detta system var att även de filosofiska fakulteten skulle vara 
yrkesutbildande. Andra planer som smiddes var att rycka upp de föråldrade gränserna mellan 
högskola och universitet. Fortfarande hade universitetens utbildning högst status och 
majoriteten av studenterna kom från den högre samhällsklassen. 1960- och 1970-talets 
människor reagerade på detta monopol på bildningsrätten som gav maktpositioner i samhä llet. 
1977 kom den nya högskolereformen vilket innebar att nya utbildningar fick högre status. På 
så vis kom universiteten att utbilda exempelvis lärare. Högskolor och universitet gav liknande 
utbildningar som fick samma status. 
 
Fram till 1977 var universitetens undervisning helt uppdelad i ämnen som utvecklats inom 
universitetens olika institutioner. Dessa institutioner var i sin tur uppdelade i fakulteter. 
Reformen 1977 innebar dock en förändring. Nu skulle universitet och högskolor sörja för de 
yrkesutbildningar som kom under deras beskydd samtidigt som de hade de enskilda renodlade 
vetenskapsämnena att värna om. 132 Dagens universitet har fortsatt på denna linje. 
Yrkesinriktade utbildningar betonas och splittrar upp renodlade ämnen och tvärvetenskapliga 
ämnen bildas. Forskning prioriteras och uppdragsforskning blir allt vanligare. Detta visar på 
att det är den samhälleliga nyttan som ska tjänas.133  
 
 
5.1 Religionsämnet och dess historia 
 
I detta kapitel ska en bild ges av religionsämnets framväxt. Religionsämnets utveckling 
kommer att följas fram till 1900-talets början. Den senare historien kommer att förtäljas i de 
olika avsnitten om religionsvetenskapens olika discipliner. Det avslutande underkapitlet ska 
ge ett sammandrag av religionsundervisningen som getts på Sveriges skolor under 1900-talet.  
 
Religion har i alla tider intresserat människan. Redan de gamla grekerna bedrev vad vi kan 
kalla för religionsstudier. Hesios (ca. 800 f.Kr) försökte strukturera de grekiska myterna och 
försökte förklara gudarnas relation till varandra. Platon (427-347 f.Kr.) och Aristoteles (384-
322 f.Kr) ställde sig kritiska till den polyteistiska trosuppfattning som var rådande och införde 
tanken på en rådande superkraft som styrde världen. Stoikerna ansåg att man skulle leva efter 
naturens ordning och de trodde på en monoteistisk kraft. Epikuros (341-270 f.Kr.) var 
skeptisk inför religion, även om han aldrig förnekade gudars existens. Romarna tog över där 
grekerna slutade och deras filosofiska tankar runt religion var starkt influerade av grekerna.134 
Under romartiden blev även kristendomen en trosriktning att räkna med.135 Religionen smögs 
in i det gamla trossystemet och människorna kunde ta till sig den nya religionen genom att de 
gamla idéerna, som de redan kände igen, förenades med de nya. På så sätt blev den nya 
religionen inte så främmande.136 De tankar som utvecklades runt religion handlade under 
denna tid om att legitimera ett visst trossystem, och kritisera andra. Det handlade om att visa 
på den rätta religionen som kunde ge människan möjlighet att förstå det gudomliga. 
Kristendomen spred sig över hela Europa på samma vis som den gjort i Romarriket. Den 
införlivade de redan kända myterna och tankesätten i det nya religionssystemet.      
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Under medeltiden blev människor mer benägna att resa allt längre bort och få impulser från 
fjärran länder. Marco Polo var ett exempel på en man från västerlandet som kom hem med 
berättelser om asiatiska kulturer. I allmänhet var annars den muslimska världen mer insatt i 
den kristna världen än tvä rt om. Även om det nu inleddes studier av religioner som inte var 
bundna till den västerländska kulturen så var religionsstudierna fortfarande inriktat på att 
finna och förklara den rätta religionen, som var den religionen som förklarade och härskade i 
universum. 
 
Under renässansen började en ny, mer modern studieform av religion att användas. En 
jämförande studieform av religion blev aktuell, dels för att kristendomen började förgrena sig 
i olika trosinriktningar, dels för att de gamla arvet från antiken kom på modet och dels för att 
nya världsdelar blev upptäckta, där helt nya kulturer skulle studeras. Religiöst material 
samlades och sammanställdes och människorna fick en förståelse av den mångfald av 
religioner  som det fanns. Under sent 1600-tal och 1700-talet konstruerades det första schemat 
som såg religionen som ett utvecklingsschema. Detta utvecklades av Giambattista Vico 
(1668-1774). Han ansåg att den grekiska religionen genomgått en utvecklingsprocess. Denna 
tanke fortsatte David Hume att utveckla (1711-1776). Han ansåg att religion utvecklades från 
polyteism till monoteism. Tiden var färgad av ett rationalistiskt tänkande som förlitade sig på 
tanken istället för sinnena. Denna inriktning kunde ta avstånd från både det som ansågs som 
hedendom och den gällande religionen kristendom. Immanuel Kant baserade sin religionsidé 
på etik och hans begrepp ”kategoriskt imperativ” har blivit vida känt inom filosofin. 137 Inom 
etiken hade man hittills ansett att viljan styrdes av yttre påverkan. Kant menade att viljan 
styrdes av sig själv och av människans inre. Kant kallar detta för sedelag. Detta innebar att 
människan skulle handla på ett sådant sätt att de principer som styrde viljan kunde läggas till 
grund för en allmän lag. Denna syn på viljan och handling kallade Kant för ”kategoriskt 
imperativ”. 138 En kritiker av Kant var Johann Gottfried von Herder som hade en 
evolutionistisk syn på den mänskliga rasen. Han studerade myter och var intresserad av deras 
symboliska värde. En annan betydelsefull filosof under denna period var G. W. F. Hegel. Han 
utvecklade sin teori om tes – antites – syntes, som fick stor inverkan på forskningen. 139 Han 
hade också en evolutionistisk förståelse för religion där religion genomgick en 
utvecklingsprocess. Under samma tid började intresset för österländska religioner ta fart. 

Etnologi och antropologi tog sina första stapplande steg och belyste religionen ur en annan 
synvinkel och intresserade sig för andra forskningsområden. Fortfarande var studiet av andra 
trosinriktningar, förutom kristendom och judendom, inriktade på att de var hedniska. Den 
antika religionen och filosofin hade fortfarande ett stort utrymme i studiet av religion. 
 
Under 1800-talets början utvecklades den moderna religionsforskningen. Under denna period 
uppstod olika discipliner som behandlade religion utifrån olika utgångspunkter. Denna 
forskning skedde först i den västerländska kulturen när förbindelser med andra kulturer blev 
mer vanligt. Handel och expeditioner till andra delar av världen fick konsekvenser för den 
religionsforskning som pågick i väst. Religionsstudier av då främmande religioner, som avvek 
från det västerländska religionsbegreppet, blev möjligt. Tidigare hade religionsforskning 
handlat om att försvara vissa religionssystem och införliva den gällande religionen i den 
förhärskande kunskapssynen. Forskningen skulle bevisa vilken religion som var den rätta. Nu 
började den moderna religionsforskningen ta form. Det var inte längre självklart att bejaka en 
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religion och förkasta en annan. Det hade växt fram ett intresse att förstå religionsbegreppets 
historia och natur utifrån alla dess former.140  

 

 
6. Religionsvetenskaplig forskning  
 
Hur ska vi förstå ämnet religion och hur ska vi kunna organisera kunskapen inom ämnet så att 
det blir möjligt för oss att få en struktur på ämnet? Ett alternativ är att granska den 
vetenskapliga synen på ämnet. I detta kapitel studeras de svenska universitetens 
religionsvetenskapliga  grundutbildningar. Jag har granskat vilka kurser de ger, dess innehåll 
och litteratur. Utifrån detta har jag sedan försökt få fram en struktur som ska kunna organisera 
religionsämnet. De olika disciplinerna inom religionsvetenskapen ska presenteras och här ska 
också ges kortfattad bakomliggande historik om varje disciplin. 
 
 
6.1 De olika disciplinerna 

 
I de följande kapitlen ges en kort introduktion till de olika ämnen som läses på grundkursen 
vid våra svenska universitet. En mycket kort beskrivning kommer att ges av ämnets innehåll 
och dess historia. 
 
 
6.1.1 Bibelvetenskap 
 
Första ämnet som ska behandlas kallas för bibelvetenskap. Bibelvetenskap handlar om att 
med olika metoder studera Bibeln och dess värld. Universitet har delat upp kurserna i Gamla 
testamentets exegetik och Nya testamentets exegetik.141 Jag kommer först att behandla Gamla 
Testamentets exegetik.142  GT:s  exegetik går ut på att studera en vetenskaplig syn på Israels 
religion och historia, och att försöka härleda de gammaltestamentliga skrifternas tillkomst. 
GT:s exegetik går att dela upp i tre delar. Den första delen behandlar GT:s historia och 
religionshistoria. Den andra delen kallas bibelteologi och den tredje handlar om GT:s  
isagogik. 143 
 
GT:s exegetik studerar GT:s historia och religionshistoria. GT är av sin natur uppbyggd efter 
en historisk linje. Det berättar om platser, kungar och historiska händelser. För 
bibelvetenskapen är detta av stort intresse. De historiska episoderna ska då jämföras med 
utombibliskt och historiskt material, detta för att förstå Israels historiska plats i den allmänna 
världshistorien. Arkeologi och geografi har här en stor betydelse för bibelvetenskapen. Det 
viktiga är att få fram det historiska materialet i Bibeln och förstå den samtid som Bibelns 
människor levde i. Inom denna forskning är man inte intresserad av det religiösa syftet. 
Därför ska forskaren skilja på de verkliga historiska händelserna och det material som inte hör 
historien till. Bibeln har t.ex. många texter med mytisk karaktär som inte har något med 
verkligheten att göra.  
 

                                                 
140 Encyclopaedia Britannica (1994-), s. 4ff. 
141 Ubelacker, (2001-04-05) 
142 I fortsättningen kommer Gamla Testamentet att förkortas med GT 
143 Albrektsson – Ringgren (1992),  förordet 
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Inom Bibelvetenskap studeras bibelteologi. Syftet med detta är att försöka skönja vilka tankar 
författarna till GT:s texter hade om Gud, världen, människan o.s.v. Bibelteologin diskuterar 
de teologiska tankar som fanns när skrifterna skrevs och genom detta ska bibelteologin 
försöka frambringa en gemensam Gammaltestamentlig syn på Gud. Detta är en syn som ska 
spegla GT:s tid och inte vår tids syn på Gamla testamentets Gud. Ett problem som kan uppstå 
vid bibelteologiska studier är den språkliga egenarten. 144 Oavsett vilka aspekter som studeras i 
bibelteologi så har språket en stor roll. GT är skriven på hebreiska men de flesta som läser 
Bibeln läser en översättning. För att uppfatta alla nyanser i texten krävs att den ursprungliga 
texten används vid bibelteologiska studier. Just språkproblematiken är en stor fråga inom 
bibelvetenskap. För att kunna fördjupa sig i ämnet krävs kunskap i språket145. 
 
Bibelvetenskapen innehåller ett moment som kallas isagogik. Detta moment behandlar de 
bibliska skrifternas ursprung och historia. Det finns tre underavdelningar inom isagogiken. 
Dessa underavdelningar är: de enskilda bibelböckernas komposition och tillkomsthistoria, 
skriftsamlingens (Kanons) framväxt och textens historia. Den tredelade indelningen av 
isagogiken kan ses i ljuset av antagandet att de enskilda texterna måste ha uppstått innan 
Kanon uppstått vilket avslutas med att handskriftstraditionen går vidare146. 
 
Nya testamentets exegetik skiljer sig inte avsevärt från GT:s exegetik.147 Inom denna 
forskning studeras: nytestamentlig isagogik och nytestamentlig tidshistoria, Jesu liv, 
urkristendomens historia och nytestamentlig teologi.148I boken En bok om Nya Testamentet 
går att läsa: 
 

Termen isagogik går tillbaka på det grekiska ordet isagogæ, som betyder inledning, 
introduktion. Den nytestamentliga isagogiken är en historisk disciplin, vars uppgift 
det är att söka besvara frågorna 1. Hur var och en av de nytestamentliga skrifterna 
uppstått, 2. Hur dessa skrifter samlats till att bilda ”Nya testamentet”, samt 3. Hur 
texten till denna skriftsamling traderats i handskrifter och tryckta utgåvor.149 
 

En metod som använts inom nytestamentlig isagogik är formhistoria. Denna metod kommer 
från den gammaltestamentliga isagogiken. Detta sätt att arbeta kom även in i den 
nytestamentliga isagogiken. I denna metod försöker man bestämma en texts genre. En annan 
metod som varit viktig är litteraturkritik där de bibliska texterna analyseras på samma sätt 
som icke religiös text. Samma metoder kan användas inom litteraturhistoria och klassisk 
filosofi. I Sverige har det utvecklats en egen metod som blivit mycket uppmärksammad bland 
forskare utomlands. Denna metod kallas för traditionshistorisk syn. Viktiga grunddrag att ta 
hänsyn till i den traditionshistoriska metoden är: miljön, läraren, traditionen och bruket. Dessa 
aspekter ska begrundas vid analysen av texterna. 
 
Inom Bibelvetenskapen studeras ett delområde som behandlar den nytestamentliga 
tidshistorien. Detta är intressant för forskarna eftersom det är nödvändigt att vara medveten 
om den miljö som existerade vid Nya testamentets tillkomst om forskarna ska förstå textens 
ursprung. Forskningsområden som studeras är geografiska förhållanden, den politiska 
situationen och kultur-, idé- och religionshistoria. Inom dessa områden återfinns andra 

                                                 
144 Ibid, s.12 
145 Ibid, s. 85-86. 
146 Ibid, s. 107-109. 
147 I fortsättningen kommer Nya Testamentet att förkortas med NT. 
148 Gerhardsson (1989), s. 7-10. 
149 Ibid, s. 13. 
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kulturer än den kristna. Det judiska och det romerska inflytandet är exempel på kulturyttringar 
som påverkade den kristna traditionen.   
 
Jesu liv och urkyrkans framväxt är intressanta områden som bibelvetenskapen studerar. Den 
viktigaste källan för denna undersökning är NT, men det finns även icke kristna  källor som är 
av intresse. Utifrån ett historiskt vetenskapligt perspektiv på NT har Bibeln som vetenskaplig 
källa en stor svaghet. Dess syfte är inte att ge en objektiv biografi av Jesu liv, utan den vill 
väcka tron på Jesus som Guds son. Forskarna har dock lyckats teckna konturerna av Jesu liv. 
Evangelierna får i detta studium ses som historiska dokument, och inte som religiösa 
förkunnelser. De historiska noteringar som går att skönja i Nya testamentet tillsammans med 
de icke kristna källorna får stå som grund för tecknandet av Jesu liv. Urkristendomens historia 
kan skildras genom de olika breven och Apostlagärningarna. Liksom studiet av Jesu liv får 
forskare här använda sig av de icke kristna källor som finns och försöka sätta dessa i relation 
till de Bibliska texterna och på så vis fö rsöka följa det historiska förloppet. 
 
Nytestamentlig teologi är ett område som studeras inom bibelvetenskapen. Här studeras NT:s 
teologi med utgångspunkt från tiden då NT skapades. Forskarna försöker ge svar på frågan 
om det finns ett tanke- och trosinnehåll som är gemensamt för hela NT. De olika texterna 
skrevs under olika tider och förhållanden, vilket innebär att denna frågeställning är relevant. 
Detta synsätt är ganska nytt och skulle för 100 år sedan vara otänkbart. På den tiden sågs NT 
som en enhetlighet som inte gick att dela upp i olika tidsepoker eller olika teologiska synsätt. 

Ett sätt att nå förståelse för NT:s religiösa innehåll är att studera de olika texterna utifrån dess 
litterära genre eller historiska tillkomst. Ett annat metodiskt tillvägagångssätt är att samla 
texternas egenart runt ämnen som är gemensamma för hela NT, exempelvis gudsgemenskap, 
frälsning m.m. 150 Alla dessa delområden som ovan behandlats kallas gemensamt för 
Bibelvetenskap. Gemensamt för alla områden är att de vill skapa en förståelse för Bibeln och 
dess ställning i historia och nutid. 151 
 
 
6.1.2 Religionsbeteendevetenskap 
 
Ett ämne inom religionsvetenskapen är religionsbeteendevetenskap.152 Detta ämne innehåller 
två delämnen: religionssociologi och religionspsykologi. Inom religionssociologi studerar 
man religion som social företeelse. Liksom forskare inom de andra religionsvetenskaperna 
försöker religionssociologer att finna svaret på vad religion är. En av förgrundspersonerna 
inom religionsbeteendevetenskapen var Emile Durkenheim. Han menade att religionen har en 
gräns mellan en helig sfär och en profan sfär. Han ansåg religion som något universellt 
eftersom det inom alla kulturer funnits något som kan anses som en religiös sfär.  
 
Under 1900-talet har Thomas Luckmann haft stor betydelse för religionssociologin. Han 
menade att människan hade en religiös grundläggande egenskap och att alla människor på 
något sätt är religiösa. Människan har en profan vardag som hon kan förstå och relatera till. 
Men det finns också en sfär i människans världsbild som hon inte kan förstå eller förklara. 
Denna sfär kan med Durkenheims vokabulär kallas för den religiösa sfären. Luckmann lägger 
tyngdpunkten på religiositeten på det individuella planet medan Durkenheim intresserar sig 
för den kollektiva religiösa sfären. Den individuella religionsdefinitionen är i dagens samhälle 
mera gällande eftersom vi går mot ett mer individuellt samhälle där den religiösa institutionen 
                                                 
150 Ibid, s. 107ff. 
151 Ibid,  s. 359ff. 
152 Teologiska fakulteten (departement of theology), Uppsala Universitet (2001-01-28). 
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avskaffas. Individen får själv bygga upp sin religiösa föreställning. En annan betydande 
religionssociolog var Max Weber (1864-1920). Han försökte genom sin forskning förstå hur 
människor, under olika historiska epoker och olika samhällen, kunnat förstå och finna mening 
i sin tillvaro. En utgångspunkt för Weber var att människors handlande ska förstås utifrån de 
mål de försöker nå och som blir avgörande för hur de handlar. 
  
Dagens religionssociologer inriktar sin forskning mot faktorer i nutida samhällen. Stort 
intresse har riktats mot de frågeställningar som försöker förklara långsiktiga förändringar på 
det religiösa området. Sekulariseringsprocessen är en mycket intressant aspekt inom 
religionssociologin. Forskarna har inget intresse av en religions sanning eller osanning utan 
det är religion som fenomen som blir intressant. Religionssociologen Peter Berger anser sig 
tillhöra en skola som han kallar metodisk ateism. Han anser att religiösa fenomen bara kan 
uppfattas som produkter av mänskliga aktiviteter och mänskligt medvetande. Metoder som 
ofta används är kända metoder från sociologins område. 
   
Det finns två ståndpunkter som är intressanta ur forskningssynpunkt. Det finns en smal 
religionsdefinition som omfattar ett vardagligt religionsbegreppet, sådana som direkt kan 
härledas till religiösa företeelser. Denna religionsdefinition ser två nivåer av religion, den som 
direkt kan förklaras med empiriska data till exempel kyrklig verksamhet och bön. Så finns det 
en religionsnivå som ligger på en transcendent överempirisk nivå , exempelvis meditativa 
tillstånd. Här blir det viktigt att forska om vad religion är. Forskaren får gå in med antagandet 
att det finns företeelser som inte går att bevisa. Denna religionsdefinition kallas substantiell 
religionsdefinition.  Den andra religionsdefinitionen kan anses som en bred religionsdefinition 
som kan innehålla forskningsområden som i allmänhet inte betraktas som religiösa. Viktiga 
frågor för religionssociologen som forskar på detta sätt är religionens roll i samhället. Då blir 
det inte viktigt att ta reda på vad religionen är utan vad religionen gör och vilka funktioner 
den ska fylla för människorna. Detta är en funktionell religionsdefinition. Det blir då 
intressant om det finns andra institutioner som kan fylla samma funktion som religionen gjort 
tidigare.153  
 
Religionspsykologi är det andra delämne t i beteendevetenskap. Denna vetenskapsgren 
använder sig av psykologins metoder och teorier för att utforska och förstå religion. Frågor 
som har varit intressanta ur forskningssynpunkt är exempelvis vad det är som gör att 
människor engagerar sig i religion eller vad det är för psykologiska processer som resulterar i 
religiösa fenomen, som exempelvis gemensamma symboler och religiösa erfarenheter.154 
Religionspsykologi ligger mitt emellan två stora vetenskapliga discipliner och har under den 
lilla tid som den funnits som forskningsområde påverkats stark av religionsforskning och 
forskning i psykologi. Dessa två forskningsfält har dock sett med skeptiska ögon på den nya 
vetenskapen. Det är först under 1900-talet som religionspsykologin kan anses som en 
vetenskapsdisciplin. Det var i USA som religionspsykologin fick sitt genombrott. Här 
skapades Clarkskolan. Grundaren var G. Stanley Hall. Han publicerade en skrift där han antog 
att man med psykologins hjälp skulle kunna omkonstruera religionen så att den passade in på 
den tidens samhälle och sociala behov. James Leuba och Edwin Starbuck är två andra 
välkända forskare från denna skola. Starbuck gav ut en bok 1899 som handlade om hur 
protestanter i USA uppfattade omvändelse. Undersökningen var baserad på enkätsvar som 
han noggrant analyserade. Han använde sig av en kvantitativ metod där frekvensfördelning 
och procentsatser förklarade hans resultat. Han kunde på så vis skissa upp en slags 

                                                 
153 Gustafsson (1991), 1-12. 
154 Bowker (1997), 773- Gustafsson (1991), 1-12.774. 
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utvecklingskedja vid omvändelse. I Europa var det framförallt i Tyskland och Frankrike som 
religionspsykologin utvecklades. 
 
Efter först världskriget fick religionspsykologin svårt att överleva som vetenskap. 
Psykologins vetenskapliga forskningsfält hade fått ett behavioristisk forskningssyn vilket 
innebar att de studieobjekt som användes skulle vara objektiva  och observerbara. Religiösa 
fenomen var inte populärt. Religionspsykologin överlevde dock i liten skala genom att ta sin 
tillflykt till prästutbildningen. Inte förrän på 1950-talet började intresset för 
religionspsykologi att än en gång spira. I USA började intresset bli stort för de traditionella 
kyrkorna, religionshistoria som forskningsdisciplin fick ett uppsving, inom psykologin 
började de behavioristiska forskningsläget att klinga av och det blev tillåtet att forska runt 
subjektiva ämnen. Trots detta har religionspsykologin i mångt och mycket stannat kvar inom 
den teologiska disciplinen. 155 
 
 
6.1.3 Tros- och livsåskådningsvetenskap 
 
Tros- och livsåskådningsvetenskap är ett ämne som fått stort utrymme vid våra universitet och 
som är ett delämne i religionsvetenskapen. Ett ämne som förut kallades systematisk teologi 
kallas idag för tros- och livsåskådningsvetenskap. Här studeras kristen trosåskådning, etik och 
religionsfilosofi. Detta innebär att det inte enbart är kristna synsätt som studeras utan även 
andra ideologier och trossystem berörs inom ämnet. Det material som studeras är sådana 
källor som berör människors tros- och livsåskådningar historiskt och i nutid. Detta material 
ska behandlas utifrån vetenskapliga frågor som kan fö rklara människans livstolkningar och 
hennes existentiella grunduppfattning och ge oss förståelse för hennes uppfattning om den 
tillvaro hon lever i.156 Ragnar Holte skriver i sin bok Människa livstolkning och gudstro att: 
 

En huvuduppgift för tros- och livsåskådningsvetenskap blir att klargöra 
förutsättningar och villkor för tros- och livsåskådningsmässiga 
ståndpunktstaganden. Vidare att kritiskt granska de skäl som kan anföras för 
och emot ståndpunktstaganden av detta slag. Men härigenom kan tros- och 
livsåskådningsvetenskapen också ge individen hjälp och skolning i att 
klarare utbilda en egen ståndpunkt och underbygga den med skäl.157 
 

Material som används inom denna vetenskap är mycket skiftande. Här studeras filosofer, 
teologer och andra vetenskapliga ideologer. Skönlitteratur, andakts- och 
uppbyggelselitteratur, film och drama är viktigt material som ger kunskap om idéer och 
föreställningar som människan har om sin omvärld. I det moderna samhället skapas en mängd 
material som speglar en livsåskådningsuppfattning. Sådant material kan vara intressant för en 
forskare inom tros- och livsåskådningsvetenskap.  
 
Tros- och livsåskådning hör till den teologiska fakulteten. Detta innebär att tyngdpunkten 
läggs på analysen av kristen tro och etik i historien och i nutid. Detta innebär inte att andra 
religioner eller ideologier icke beblandas med studiet av kristendomen. Det anses mer 
nyanserat utifrån en kristen synvinkel att få in andra perspektiv förutom det kristna. Tros- och 
livsåskådningsvetenskap innefattar många andra ämnesområden. Ämnet överlappas av 
religionssociologi, religionshistoria, praktisk etik, litteratur- och konsthistoria m.m.  
                                                 
155 Wulf (1993), s.31ff. 
156 Holte (1984), s. 7ff. 
157 Ibid, s. 11 
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1969 infördes ämnet religionskunskap som en gemensam bas för präst- och lärarutbildningen. 
En av delkurserna benämndes tros- och livsåskådningsfrågor. Trosåskådning skulle innehålla 
de gamla dogmatikämnet, studiet av kristen tro. Livsåskådning skulle innehålla etikämnet 
men utvidgades till att även innehålla icke kristna livsåskådningar. 1974 kom RUMO-
reformen som innebar att tros- och livsåskådningsvetenskap kom att studeras på den 
religionsvetenskapliga linjen. I denna vetenskap skulle kristen trosåskådning (dogmatik), etik 
och religionsfilosofi ingå. De icke religiösa livsåskådningarna utgjorde fortfarande ett eget 
delområde. 158 RUMO står för ”utredning angående den religionsvetenskapliga utbildningens 
mål och organisation”. Reformen innebar att det teologiska ämnet tonades ner och ämnet blev 
mer allmänt orienterat.159  
 
1976 blev dogmatikprofessuren ledig i Uppsala. När den tillsattes benämndes den tros- och 
livsåskådningsvetenskap och inkluderade då både icke religiösa och religiösa livsåskådningar. 
Ämnet är dock inkonsekvent när man  når en högre nivå av studiet. I Uppsala läses etik och 
religionsfilosofi som självständiga ämnen på forskarutbildningen. I Lund läses även kristen 
etik med den gamla benämningen systematisk etik som eget ämne på forskarutbildningen.   
Detta medför att i grundutbildningen består Tros- och livsåskådningsvetenskap av fyra 
delområden: kristen teologi, icke religiösa livsåskådningar, etik och religionsfilosofi. I 
forskarutbildningen vid Uppsala universitet ingår i tros- och livsåskådningsvetenskap ämnena 
kristen teologi och icke religiösa livsåskådningar. 160 
 
 
6.1.4 Kristendomshistoria 
 
Kristendomshistoria är ett delämne i religionsvetenskap. Kristendomshistoria handlar om att 
förstå kristendomens framväxt utifrån ett historiska perspektiv. Kristendomen som historisk 
företeelse påverkas av två aspekter. Den ena är kyrkan som organisation och den andra är den 
kulturmiljö som kristendomen befinner sig i. 161 Dessa två aspekter befinner sig i ett 
spänningsfält och påverkar varandra och kristendomens utseende. Detta spänningsfält går att 
se under olika historiska perioder. Ibland har det varit kyrkan som haft det största inflytandet 
på samhället, ibland tvärt om. Det huvudsakliga forskningsobjektet i kristendomens historia är 
dock det bibliska budskapet satt i det spänningsfält som tidigare beskrevs. Evangeliet om 
Kristi liv, död och uppståndelse var orsaken till den kristna kyrkans framväxt. Budskapet har 
gestaltats på olika sätt och i olika former. Detta intresserar sig forskningen för. I denna 
vetenskapsdisciplin skiljer man inte på teologin, tro och organisation utan alla aspekterna blir 
intressanta i det historiska skeendet. Historiska förändringar förklaras olika beroende på vilket 
angreppsätt forskaren har. Ibland tar forskaren en ekonomisk utgångspunkt, ibland en politisk 
eller religiös. Resultatet blir ofta olika beroende på hur forskaren angriper den historiska 
förändringen. Oavsett vilket synsätt forskaren väljer är kriteriet för historisk forskning att det 
går att kontrollera resultatet. Detta har medfört att källor blivit en viktig del av den 
kristendomshistoriska forskningen eftersom det blir källorna som avgör forskningsresultatets 
relevans. 
 
Max Weber, en sociolog som blivit viktig inom kristendomens historiska forskning, frågade 
sig om de rådande religionsformerna påverkade den moderna kapitalismens framväxt. Han 
                                                 
158 Ibid , s. 7ff. 
159 Slutrapport om det pedagogiska RUMO-projektet (1975), s. 1ff. 
160 Ibid , s. 7ff. 
161 Tergel (1973), s 9ff. 
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såg i kalvinismen och puritanismen en avgörande faktor för denna samhälleliga utveckling. 
Genom sina studier kunde han påvisa den  religiösa etikens påverkan på kapitalismen och att 
religiösa idéer kunde påverka den samhälleliga utvecklingen. Ernst Troeltsch, teolog som 
använde sig av liknande socialhistoriska metoder som Weber, använde dessa metoder vid sin 
forskning inom kristendomens historia. En övertygelse som fick Troeltsch att forska inom 
kristendomshistoria var att historia och tradition var närvarande i nutiden. Den 
samhällssituation och de samhällsproblem som fanns gick att spåra genom historiska studier. 
Troeltsch  banade väg  för de socialhistoriska metoderna och fick många efterföljare. Denna 
sociologiskt inriktade kyrkohistorieskrivning är kristendomshistoria. 
 
Kyrkohistorieskrivningen har fått kritik för att det är en elitistisk vetenskap. Med detta menas 
att det är de män och kvinnor som utmärkt sig inom den kristna historien som fått skapa 
historien. Den stora massan får ingen talan. Detta beror på att det är de som syns och hörs som 
ger spår efter sig. Kyrkohistoria har också kritiserats för att det inte går att spåra gemene mans 
religiösa beteende och kyrklig praxis genom att enbart studera vissa stora personligheter eller 
teologiska system. En socialhistorisk metod gör dock att kyrkohistoria kan nå längre i 
forskningen där alla samhällsskikt belyses. På så vis blir det inte enbart de betydande 
personernas förståelse av kristendomen som används vid forskning inom kristendomens 
historia. Kyrkohistoria med en socialhistorisk metod är alltså vad vi idag kallar 
kristendomshistoria.162  
 
 
6.1.5 Religionshistoria 
 
Religionshistoria är ett delämne inom religionsvetenskapen. 163 Religionshistoria är en 
vetenskaplig disciplin som har intresserat sig för icke kristna religioner. Religionshistoria 
försöker att förstå det forskningsområde som studeras utifrån den historiska kontext som 
forskningsområdet befinner sig i. För att förstå religionen måste vi ha den uppfattningen att 
varje religion är ett kulturellt traditionssystem som har sina rötter i det förgångna och vars 
överlevnad beror på att den överförts från generation till generation. För att kunna förstå 
varför den exempelvis upplevs på ett visst sätt måste vi ta i beräkning dess historia. 164 
Religionshistoriker försöker att inte se på sitt forskningsobjekt utifrån sin egna religiösa 
förståelse. De försöker att gå in i sitt forskningsfält opåverkade av sin egen bakgrund. Detta 
kallas för en  fenomenologisk forskningsmetod. Samma sak gäller för den komparativa 
forskningsmetoden som är en annan välkänd metod för religionshistoriker. Dessa metoder har 
ofta kritiserats. Det är i stort sett omöjligt att inte vara påverkad av den miljö man kommer 
från. 
 
Intresset för icke kristna religioner tog fart under 1800-talet när Europas stater koloniserade 
stora delar av världen. Det blev vanligt att denna form av religionsvetenskap studerade 
religiöst textmaterial och urkunder.  Dagens religionshistoriker sätter stort värde på  dessa 
texter som översattes av de tidiga religionshistorikerna.Under senare delen av 1800-talet 
började religionshistoria som vetenskap ta plats på olika universitet i Europa. Den 
komparativa metoden användes flitigt.  I USA bildades Chicagi school som blev mycket 
framgångsrik. Mircea Eliade var en frontfigur vid denna skola. Kända forskningsområden 
som tillskrivs Eliade handlar om yoga, mytologi och shamanism. Viktiga hållpunkter i Eliades 
forskning är att det finns en skarp gräns mellan det heliga och det profana och som 
                                                 
162 Tergel (1973), s.9ff. 
163 Teologiska fakulteten (departement of theology), Uppsala  Universitet (2001-01-28). 
164 Hultkrantz (1973), s.154. 
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genomsyrar människors religionssyn. 1960 tog intresset för religionshistoria ny fart och blev 
ett populärt ämnesområde efter några decennier i stiltje.165 Under de senaste decennierna har 
religionshistorisk forskning karakteriserats av tre drag: 
 
1. Forskarna har framförallt intresserat sig för skriftfolkens religioner varpå forskningen har 
grundat sig på religionens textmaterial.  
2. Den komparativa metoden har lämnats, och om jämförelser gjorts har det varit med 
närbesläktade språkgrupper. 
3. Den historiska aspekten har blivit viktigare, och tidsperspektivet har fått en exaktare 
kronologi. 166 
 
I det nuvarande forskningsläget pågår en diskussion mellan olika forskningsdiscipliner. Det är 
ganska självklart att t.ex. religionshistoriker kan ha nytta av antropologers arbeten. De olika 
forskningsfälten inom religionsområdet har också närmat sig varandra. Förut var de olika 
vetenskaperna angelägna om att slå vakt om sitt forskningsområde och sina metoder och 
teorier. Detta har inte varit bra för religionsforskningen. Att sudda ut gränserna mellan 
religionsforskningens discipliner skulle hjälpa vetenskapen att nå nya och högre mål.167 
 
 
6.2 Universitetens syn på ämnet religionsvetenskap 
 
Eftersom de olika universitetens program är ganska likartade har en sammanfattning gjorts av 
de olika universitetens grundkurs i religionsvetenskap. Att redovisa för varje universitet skulle 
enbart innebära upprepningar. 
 
Den religionsvetenskapliga forskningen ska ställa frågor som handlar om människans 
existens. Det är människans religiösa erfarenheter och traditioner som är intressanta 
forskningsområden. 168 Religionsvetenskap ska ge kunskap och förståelse om hur människor 
upplever ”den yttersta angelägenheten med deras liv”.169  För att nå denna kunskap ska 
studierna innehålla ämnen som behandlar den enskilda människans trosuppfattning i en värld 
som anses föränderlig. De stora världsreligionerna måste studeras i historia och i nutid. Myt 
och rit anses vara viktiga studieområden för att förstå hur religionen får sin form. 170 
Religionsvetenskap studerar både den egna kulturen och de kulturer som ligger bortom våra 
egna referensramar.171 Det etiska ämnet är en viktig del inom religionsvetenskapen och både 
religiösa och profana livsåskådningar berörs.172 Religionsämnet blir allt mer viktigt i ett 
mångkulturellt samhälle som det vi lever i. 173 Den religionsvetenskapliga grundkursen ska 
vara en introduktion till det religionsvetenskapliga ämnet. De sju universiteten anser alla att 
religionsvetenskap består av de fem delämnen som beskrivs i kapitel 6.1. Vid Karlstads 
universitet nämns dessutom religionsdidaktik som ett delämne. Universitetet har en stark 
lärarutbildning som sätter sin prägel på religionsundervisningen. 174  
 
                                                 
165 Encyclopaedia Britannica (1994-), s. 10ff. 
166 Hultkrantz (1973), s. 154 
167 Encyclopaedia Britannica (1994- )  s. 29-30 
168 Holgersson, (2001-08-15). 
169 Göteborgs universitet Institutionen för religionsvetenskap. 
170 Ibid. 
171 Lundberg (1999-12-15). 
172 IRV. 
173 Växjö universitet: Religionsvetenskap (2001-02-21). 
174 Lundberg (1999-12-15). 
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Ett sammanfattande mål med den religionsvetenskapliga undervisningen för de olika 
universiteten, är att kunna ge kunskap om olika livsåskådningars och religioners 
uttrycksformer, innehåll och sociala funktioner i historia och nutid. Den ska öka de 
studerandes förmåga att förstå olika livsåskådningars tankesätt. Undervisningen ska också 
hjälpa de studerande att förstå religioners och livsåskådningars konsekvenser för samhällen, 
samfund och individer. Genom de religionsvetenskapliga studierna ska studenterna inhämta 
kunskap för att kunna bearbeta existentiella och etiska frågor. Studierna ska ge grundläggande 
träning i metodik och vetenskapsteoretisk orientering. Genom de religionsvetenskapliga 
studierna ska de studerande få förmåga att relatera de olika religionsvetenskapliga delämnena 
till varandra.175 Vid Uppsala universitet poängteras i målbeskrivningen att de religioner som 
prioriteras vid studiet av världsreligionerna är judendom, kristendom och islam. Ett centralt 
syfte som understryks vid Uppsala universitet är att de studerande ska få förståelse för olika 
livsuppfattningar och värderingar som finns i ett pluralistiskt samhälle.176 
   
 
6.3 SAB-systemet och de olika disciplinerna 
 
I SAB-systemet  går det att finna klasser och underklasser som stämmer överens med den 
beskrivning som görs i kapitel 6.1 av de delämnen som religionsvetenskap ska innehålla 
enligt Sveriges universitet. Bibelvetenskapens ämne hör till SAB-systemets avdelning  Cb och 
avdelning  Cc. Tros- och livsåskådningsvetenskapen stämmer in i avdelningarna Ca, Ce, Cf 
och Cg. Tros- och livsåskådningsvetenskapen behandlar också icke religiöst material vilket 
kan vara svårt att klassificera i SAB-systemets avdelning för religion. Inom 
Beteendevetenskap behandlas religionspsykologi och religionssociologi. 
Religionsbeteendevetenskapen kan till viss del hänvisas till avdelningen Cg, Ch och 
avdelningen Cn. Viktig för religionsbeteendevetenskapen är kolontilläggen :do och :oa som 
betyder religionspsykologi och religionssociologi. Tillägget :do används endast på 
huvudsignaturen C men tillägget :oa går även att applicera på den religionshistoriska 
avdelningen Cm. 177 Kristendomshistoria hör hemma på avdelningarna Cj och Ck men kan 
förvisso även i vissa fall passa in på avdelningen Cga.  Religionshistoria hör framförallt till 
avdelningen Cm men kan även finna intresse i avdelningen Cn. För att nyansera dessa 
avdelningar finns de speciella tilläggsbeteckningarna som kan vara till stor nytta vid dessa 
avdelningar.178 

 
 
7. SAB-systemets interaktion med religionsämnet 
 
I detta kapitel ska SAB-systemets ämnesbeskrivning av de delkurser som ges på 
grundkurserna i religionsvetenskap på Sveriges universitet redovisas. Detta för att få en 
förståelse av SAB-systemts struktur av ämne. Den kurslitteratur som används på kurserna ska 
ge den kunskap som universiteten vill att de olika kurserna ska innehålla. Om SAB-systemet 
kan ämnesbeskriva denna kurslitteratur på ett bra vis som innefa ttar de innehåll som 
universiteten vill att dess kurser ska omfatta så har systemet lyckats att ämnesbeskriva 
kurslitteraturen på ett tillfredsställande vis. Först redovisas de kurser som benämns efter de 

                                                 
175 Holgersson (2001-08-15) 
176 Teologiska fakulteten (departement of theology), Uppsala Universitet (2001-01-28). 
177 Klassifikationssystem för svenska bibliotek (1997), s. 30-40. 
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discipliner som behandlas i kapitel 6.1. Sedan analyseras de kurser som givits en annan 
benämning.  
 
 
7.1 De traditionella delämnena 
 
Med de traditionella delkurserna menas de delämnen som redovisas i kapitel 6.1. Jag har gjort 
en sammanfattning av vilka universitet som ger kurserna och vilken litteratur som används. 
Litteraturen har satts i relation till SAB-systemet och hur klassifikationssystemet fungerar 
tillsammans med litteraturen. 
 
 
7.1.1 Bibelvetenskap 
 
Vid Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Växjö universitet, Umeå universitet och 
Lunds universitet ges delkursen Bibelvetenskap under grundkursen i religionsvetenskap. I 
bilaga 1, tabell 1 visas den kurslitteratur som används vid dessa delkurser.  
 
Vid beskrivningen av disciplinen bibelvetenskap i kap. 6.1 så ska ämnet behandla 
Bibeln, bibeltexter och Gamla- och Nya testamentets historia, uppkomst och 
utveckling utifrån olika perspektiv.179  Enligt universitetens kursbeskrivning stämmer 
detta innehåll överens med den beskrivning som gjorts i kapitel 6.1.180 Av SAB-
systemet kan det utläsas att användare som studerar denna disciplin borde leta efter 
sin litteratur på avdelningarna Cb och Cc.181 De olika universiteten använder termen 
exegetik för att definiera ämnet. Exegetikämnet går i sin tur att dela in i olika 
discipliner. Med tanke på att grundkursen ska vara en introduktion till det 
religionsvetenskapliga ämnet så ska innehållet i kursen vara översiktligt.182 Av de 
signum som tabellens kurslitteratur tilldelats kan skönjas att SAB-systemet mycket 
väl kan ge litteraturen en bra beskrivning.  
 
En bok har fått beteckningen Cm vilket inte är anmärkningsvärt eftersom boken med 
all säkerhet passar in i den avdelning. Den behandlar andra religioner än 
kristendomen och av titeln framgår tydligt att boken handlar om religionshistoria. 
Som vi senare ska se kommer boken att användas på kurser som studerar 
religionshistoria. Det intressanta är att boken används vid ett universitets 
bibelvetenskapliga kurs. Boken används vid Växjös universitet. Vid en närmare 
granskning av boken går det att tyda att det är ett kapitel i boken som ska läsas. Detta 
kapitel har en titel som heter Det gamla Israels religioner.183 GT:s exegetik 
behandlar Israels religioner utifrån ett religionshistoriskt perspektiv. 184  
 
Boken Feminist Interpretation of the Bible lägger en feministisk tolkning på Bibeln. 
Boken används vid Göteborgs universitet. Kursplanen för den religionsvetenskapliga 
grundkursen poängterar att jämnställdhetsperspektivet ska belysas i alla moment som 

                                                 
179 Se s. 35-38. 
180 Übelacker, (2001-04-05) 
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ingår i grundkursen. 185 Det signum som Libris gett boken är Cc, exegetik och 
litteratur om Bibeln. Den feministiska aspekten går inte att frambringa med hjälp av 
SAB-systemet.186  
 
 
7.1.2 Religionsbeteendevetenskap 
 
Religionsbeteendevetenskap som ämne ska innehålla religionspsykologi och 
religionssociologi.187 Den kurslitteratur som används vid delkursen presenteras i 
bilaga 1, tabell 3. Enligt kursbeskrivningarna från universiteten ska kursen ge 
studenterna insikt om viktiga religionsbeteendevetenskapliga teorier. Genom dessa 
teorier ska studenterna få möjlighet att studera olika erfarenheter och beteenden hos 
individer och grupper.188  
 
Litteraturen som presenteras i bilaga 1, tabell 3 visar att fyra av böckerna har klassats i 
religionsavdelningen och fått ämnesbestämningen religionspsykologi eller religionssociologi. 
Religionsbeteendeve tenskap är ett nytt ämne som använder sig av metoder från sociologin 
och psykologin. Genom litteraturen kan vi se dessa ämnens påverkan på 
religionsbeteendevetenskapen. 189 Universiteten poängterade också i kursbeskrivningen vikten 
av studiet av olika religionsbeteendevetenskapliga teorier. Ämnets teorier går att hitta inom 
psykologiämnet och sociologiämnet.190   
 
 
7.1.3 Tros- och livsåskådningsvetenskap 
 
Kursen tros- och livsåskådningsvetenskap ges vid Umeå-, Lunds- och Växjö universitet. 
Kursen kristendomstolkningar och livsåskådningsfrågor ges vid Göteborgs universitet. 
Kurserna anses i uppsatsen som likvärdiga. I bilaga 1, tabell 5 visas litteraturen som används i 
kurserna. Enligt kursplanerna från universiteten ska kursen innehålla studier i olika metoder 
för att kunna tolka olika religioner, livsåskådningar och verklighetsuppfattningar. 
Gudsföreställningar, människosyn och etik är andra områden som berörs. Religioner och 
livsåskådningars funktion i ett mångkulturellt samhälle anses som viktiga aspekter.191 
Religionsfilosofi och systematisk teologi är ämnen som poängteras vid Lunds universitet.192 
Det är inte bara den kristna tros- och livsåskådningen som behandlas utan även icke religiösa 
system studeras. Material som används är allt från religiösa texter till profana dokument. 
Filosofi har ett stort utrymme i vetenskapen. 193 Den litteratur som används vid de olika 
universiteten passar bra in på denna beskrivning av vetenskapen.  
 
 
7.1.4 Religionshistoria och Världsreligionerna 
 

                                                 
185 Göteborgs universitet Institutionen för religionsvetenskap. 
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En kurs med beteckningen Religionshis toria ges vid grundkursen vid Lunds 
universitet och Växjö universitet. Kursen Världsreligionerna ges vid Karlstads 
universitet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet. I undersökningen har den 
religionshistoriska kursen och kursen med beteckningen Världsreligionerna bedömts 
som likvärdiga. I bilaga 1, tabell 3 visas den kurslitteratur som används vid kurserna. 
 
I SAB-systemet behandlas religionshistoria under avdelning Cm.194 Intressant är att 
viss kurslitteratur har fått ett annat signum.195 Det framgår av universitetens 
kursbeskrivning att kursen religionshistoria tar upp framförallt världsreligionerna, 
men även andra religioner berörs. Deras historia och nutida utseende är av intresse. 
Olika kulturella möten ska behandlas, liksom hur olika religioner kommer till uttryck 
inom kulturen, inom familjen och i samhället.196 Vid Karlstads universitet 
understryks religionsfenomenologi som metod.197 Vid Uppsala universitet har kursen 
framförallt inriktat sig på religionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och 
buddhism. 198 Universiteten poängterar att religionshistoria behandlar frågor som 
gränsar och överlappar andra ämnen. 199 Detta förklarar varför böckerna som används 
vid religionshistoriska kurser hamnar utanför religionsavdelningen. Ett exempel är 
tidskriften Kvinnovetenskaplig tidskrift som har tilldelats signaturen Ohj(p), 
Könsfrågor: periodica. Detta är ett ämne som kan tyckas ligga långt från 
religionshistoria. Tidskriften används vid Göteborgs universitet. Artikel som ska 
läsas har titeln ”Konstruktion och förändring: genus och vetenskap”. Göteborgs 
universitet poängterar att jämnställdhetsperspektivet ska belysas i alla moment som 
ingår i grundkursen. Detta framgår också av de flesta universitets kursplaner som 
ingår i undersökningen. 200 Att använda en artikel som behandlar genusvetenskap kan 
då tyckas logiskt. En annan bok som satt genusfrågan i centrum är Women in 
religion: Themes in Religious Studies. Det är Uppsala- och Växjö universitet som 
använder denna bok i sin undervisning.201  Libris har gett boken signum C. 
 
Av bilaga 1, tabell 2 framgår att boken Islam, muslimer och den svenska skolan har 
fått signum Em-c.076, undervisning: allmänt: Sverige: invandrar- och 
minoritetsundervisning. Boken används vid Växjö universitets grundkurs i 
religionshistoria. Vid Växjö universitet ges kursen för lärarstuderande vilket kan vara 
en bidragande orsak till att boken används i kursen. En annan orsak är att Växjö 
poängterar religionsämnets viktiga roll i vårt samhälle som anses mångkulturellt.202  
 
Boken Songs of the Saints of India används vid Karlstads universitets 
grundutbildning i religionsvetenskap.203 Boken har fått signum Gpda.03 som betyder 
litteraturhistoria: hindi: poesi.204 Boken behandlar olika historiska poeter från Indien 
som haft stor betydelse för det religiösa livet och kulturen. Bl.a. behandlas Tulsidas 
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och hans dikter. Tulsidas mest betydande verk var Shri Ramacharitamanasa. 205 
Denna saga handlar om Ram och Sitas resa genom Indien. Ram och Sita är en gud 
och en gudinna inom den hinduiska mytologin.206 Dagens religionshistoriker 
använder sig ofta av religioners religiösa textmaterial vid forskning inom ett 
område.207 Songs of the Saints of India kan mycket väl föras till den 
litteraturhistoriska avdelningen men skulle lika gärna anses som indisk religiös text.  
 
Boken Kultur - variation och sammanhang får signum M, etnografi, 
socialantropologi och etnologi, vid sökning av boken i Libris.208 Boken används vid 
Karlstads universitets grundkurs i delkursen världsreligionerna.209 Det 
religionshistoriska ämnet är inte främmande för att använda sig av forskning som 
används i andra närliggande forskningsfält. Avdelningen M är ett sådant 
forskningsfält.210  
 
Boken På spaning efter helhet: New Age, mot ny folktro? används vid Göteborgs 
universitets religionsvetenskapliga grundkurs. Religionshistoria studerar icke kristna 
religioner. Det traditionella forskningsfältet har varit väl etablerade religioner.211 
New Age är en relativ ny religionsyttring som blandar in traditionella religiösa 
uppfattningar som man finner bl.a. inom den indiska traditionen liksom i kristna och 
judiska traditioner.212 Vid Göteborgs universitets religionsvetenskapliga institution 
anses att det inom kursen för världsreligionerna ska studeras om världsreligionernas 
historiska och nutida utseende och hur de kommer till uttryck inom kulturen, inom 
familjen och samhället.213 New Age måste ses som ett uttryck av den moderna 
religiositeten och som utveckling ur de religioner som traditionellt funnits i historien.  
 
 
7.1.5 Kristendomens historia 
 
Vid Umeås universitet ges kursen kristendomens historia under grundkursen i 
religionsvetenskap.214 Vid Växjö universitet och Lunds universitet ges kursen kristendomens 
historia och allmän idéhistoria.215 Idéhistoria är en vetenskaplig disciplin vid universitet. 
Ämnet behandlar den vetenskapliga världsbildens historia. Här studeras vetenskapernas 
funktion i samhället och det samspel som finns mellan de vetenskapliga och politiska idéerna 
och den kulturella och samhälleliga utvecklingen216 Kristendomens historia kan ha nytta av 
denna vetenskapliga disciplin. Religionen har påverkats av två samhälleliga fenomen: kyrkans 
organisation och den kulturmiljö som religionen verkade i. Denna kulturmiljö kan studeras 
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inom idéhistoria och på så vis berika ämnet.217 I bilaga 1, tabell 4 visas de böcker som 
används vid kurserna. 
 
Boken Från Jesus till moder Teresa har i Libris fått signum Cga, religionssamfunden och 
samhället. Hit förs böcker som behandlar kyrka, stat, statskyrka och frikyrka. Här behandlas 
samfunds inställning till samhällsfrågor.218 Detta är frågor som behandlas inom 
kristendomsvetenskapen. 219  
 
Vid Umeås universitet används tre böcker i undervisningen inom kristendomshistoria som fått 
signum som kan härledas till avdelningen E, uppfostran och undervisning. 220 Boken The Way 
of Shared Praxis: An Approach to Religious Education har fått signum Eabe, pedagogisk 
retorik: pedagogikundervisning. Boken ”Kan själva ordet”- en grundton i kyrkans 
undervisning med klangbotten i bönens och hemmets liturgi har fått signum 
Em-c:k, undervisningsväsen: Sverige: historia.  I dokumentet Utbildningshistoria används en 
artikel som bär titeln ” Staten och skolan vid 1800-talets mitt”. Dokumentet har fått signum 
Em, undervisningsväsen, och artikeln har fått signum Em-c:k.46, undervisningsväsen: 
Sverige: historia: 1800-tal.221 I kursplanen vid Umeås universitet angående kursen för 
kristendomshistoria går att läsa att kursen ska innehålla ett moment som behandlar 
kyrkopedagogikens olika delområden. 222 Dessa dokument som presenteras ovan innehåller 
information som kan användas till detta ändamål. Boken ”Kan själva ordet”- en grundton i 
kyrkans undervisning med klangbotten i bönens och hemmets liturgi behandlar kyrkans 
undervisning och skulle kunna föras till avdelningen Cge. Under denna avdelning går att läsa 
att skolans kristendomsundervisning ska föras till avdelningen Eabc, religionsundervisning i 
skolan.  
 
 
7.2 Delämnen med nya benämningar 
 
Vissa kurser som ges vid Sveriges universitets religionsvetenskapliga grundkurser använder 
inte de beteckningar som presenteras i kapitel 6.1. Dessa kurser ska nu behandlas och dess 
innehåll ska granskas. Två kurser med benämningen Att studera religionsvetenskap och 
Introduktion till religionsvetenskap ges vid Linköping universitet och Uppsala universitet. 
Dessa kurser kommer inte att presenteras i delkapitlen. Syftet med kurserna är att ge en 
introduktion till religionsvetenskapliga studier. Här behandlas olika perspektiv med vilka man 
kan närma sig olika religioner och religiöst liv. Olika teorier och metoder som är användbara i 
religionsvetenskapliga studier granskas.223  
 
 
7.2.1 Karlstads universitet 
 
Kursen Judiskt- kristet och humanistiskt kulturarv ges vid Karlstads universitet. Enligt 
kursplanen är några genomgående teman: 
- arvet från Aten, Jerusalem och Rom 

                                                 
217 Se s. 40-41. 
218 Se bilaga 1, tabell 4. 
219 Tergel (1973), s. 9ff. 
220 Holgersson, (2001-08-15). 
221 Se bilaga 1, tabell 4. 
222 Holgersson,  (2001-08-15). 
223 IRV och Teologiska fakulteten (departement of theology), Uppsala universitet (2001-03-21). 
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- biblisk utläggningshistoria, dvs hur biblisk tro tolkas i olika perioder och grupperingar 
- möten med det ”främmande” 
- kvinnors, mäns och barns roller 
- religionen och makten 
- teologiskt-didaktiskt perspektiv224 
 
Karlstads universitet ger ingen kurs med beteckningen kristendomshistoria.225 I stället finns 
denna kurs. Utifrån kursplanen kan kursen ses som en variant av kristendomshistoria. I bilaga 
2, tabell 6 framgår vilken kurslitteratur som används vid kursen. Kristendomshistoria ska 
behandla kristendomens framväxt ur ett historiskt perspektiv och förstå de faktorer som 
påverkat dess utseende. De faktorer som påverkar kristendomen är den organisation kyrkan 
har och den kulturmiljö kristendomen befinner sig i. 226 Det judiska kulturarvet har påverkat 
kristendomen eftersom det var från denna miljö religionen föddes. Det humanistiska 
kulturarvet har i stor utsträckning påverkat kristendomen och vårt samhälle. Humanismen var 
en filosofisk kulturströmning som uppstod i Italien under renässansen på 1400- och 1500-
talet. Medan de medeltida filosoferna centrerat sina tankar runt Gud så vände humanisterna 
sitt intresse mot människan. De humanistiska strömningarna i norra Europa skedde samtidigt 
med reformationen. Dess betydelse på synen på kristendomen har varit stor och tankar som 
humanismen stödde var tankar som Luther bejakade.227 De tre kulturarven som studeras i 
kursen vid Karlstads universitet måste ses som viktiga ingredienser i dagens kristendom och 
faktorer som påverkat varandra under historiens gång. De teman som kursplanen anger som 
viktiga för kursen få r sättas i relation till de tre kulturarven som ska behandlas. De är 
samhälleliga fenomen som påverkar och påverkas av de tre kulturyttringar som kursen 
behandlar.228 
 
Två av de böcker som används vid Karlstads universitet har fått signum Cj, kyrkohistoria. En 
bok har fått signum Cga, religionssamfunden och samhället, en avdelning som ofta behandlar 
böcker som berör kristendomens historia.229 Boken Jämrade och fröjdesal, har fått signum 
Ohja-c:k.42, kvinnofrågor: Sverige: historia: stormaktstiden 1611-1718.230 Denna bok måste 
ses i ljuset av de teman som kursen behandlar. Ett tema handlar om kvinnors, mäns och barns 
roller. Boken behandlar kvinnofrågor under stormaktstiden. Kvinnans situation kan inte ses 
oberoende från mannens situation. Det är detta som kallas genusvetenskap. Könen sätts i 
relation till varandra. Forskaren problematiserar förhållandet mellan könen. Inom 
genusvetenskapen är det också viktigt att kön handlar om socialt kön och inte biologiskt kön.  

Samhället har tilldelat könen olika roller och framställt dessa roller som biologiska. En roll 
som tilldelats kvinnan har varit barnaföderska. En fostrande roll där kvinnan ska ta hand om 
familjen. 231 Även om man motsätter sig dessa roller så är de ett faktum vilket avspeglat sig i 
kvinnans roll i samhället. 232 Kristendomshistoria innebär studier av människorna som levde i 
samhället och hur de uppfattade och levde med religionen. Att använda sig av en 
socialhistorisk metod när man forskar inom kristendomshistoria gör det möjligt att skönja 

                                                 
224 Lundberg, (1999-12-15). 
225 Ibid.  
226 Tergel (1973), s. 9-17. 
227 Russell (1959), s. 170-184. 
228 Tergel (1973), s. 9ff. 
229 Se s. 43-44. 
230 Se bilaga 2, tabell 6. 
231 Ericsson (1993), s. 146ff.  
232 Ibid, s. 18-23. 
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”vanliga” människors förståelse av religionen. 233 Boken kan vara av intresse för att nå denna 
förståelse.  
 
Kursen Människan inför livsfrågorna ges vid Karlstads universitet. Enligt kursplanen ska 
kursen behandla: 
- Några viktiga teorier om människan som psykologisk varelse och social varelse, sedda ur 

ett livstolkningsperspektiv. 
- Religionsdefinitioner, religionsdimensionsperspektivet. 
- Undervisning och religion/livsåskådning, etik och livsfrågor. 
- Aktuell livsåskådningsdebatt utifrån såväl kristna som profana perspektiv. 
- Kulturmötesfrågor. 
- Att tolka texter, övningar utifrån olika metoder och perspektiv. 
- Enskilt arbete.234 
 
Vid Karlstads universitet har lärarprogrammet fått stor påverkan på de kurser som kan 
användas vid en lärarutbildning. Det pågår även forskning inom religionsdidaktik. I denna 
kurs syns detta inflytande väl i och med att det uttryckligen står i kursplanen att studier 
bedrivs angående religions- och livsåskådningsundervisning. Den religionsvetenskapliga 
grundkursen har inga kurser som benämns religionsbeteendevetenskap och tros- och 
livsåskådningsvetenskap. Utifrån kursplanen går det att dra slutsatsen att dessa vetenskaper 
ingår i kursen Människan inför livsfrågorna. Teorier ska studeras om människan som 
psykologisk och social varelse ur ett livsåskådningsperspektiv.  235 Detta är huvudsyftet inom 
religionsbeteendevetenskapen. 236 Olika religionsdefinitioner studeras både i 
religionsbeteendevetenskapen och tros- och livsåskådningsvetenskapen. 237 I kursen ska 
aktuell livsåskådningsdebatt utifrån såväl kristna som profana perspektiv studeras, studenterna 
ska tolka olika texter, begrepp som etik och livsfrågor används, kulturmöten är andra aspekter 
som berörs.238 Detta är studier som innefattas i tros och livsåskådningsvetenskapen. 239 
 
Den kurslitteratur som används visas i bilaga 2, tabell 7. Boken Språk och påverkan har fått 
signum Dcb, argumentationsanalys. Argumentationsanalys används vid granskning av 
resonemang och diskussioner. Genom denna analys ska teser och argument urskiljas och på så 
vis kan tesernas och argumentens  relevans och hållbarhet prövas.240 Boken kan användas för 
granskning av texter som är en viktig del av tros- och livsåskådningsvetenskapen. Det innebär 
analys av inte bara kristna texter utan även profant textmaterial. Boken Religion en 
fenomenologisk skiss har fått signum C:d, religionsfilosofi. Religionsfilosofi är ett delämne 
inom tros- och livsåskådningsvetenskapen. 241 Boken Kan du höra vildhästen? och Undervisa 
i religionskunskap har fått signum Eabc, religionsundervisning i skolan. 242 
Religionsundervisning i skolan ska enligt SAB-systemet härledas till avdelningen Eabc.243 
Vid universitetet har man dock förlagt studiet av den pedagogiska undervisningen i 

                                                 
233 Tergel (1973), s. 17ff. 
234 Lundberg, (1999-12-15). 
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236 Se s. 38-39. 
237 Gustafsson (1991), s. 1-12 och Holte (1984), s. 11ff 
238 Lundberg, (1999-12-15). 
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religionsvetenskap på de olika kurserna som ingår i grundkursen. Här skiljer man inte på 
själva ämnet religion och den pedagogiska undervisningen av ämnet religion. 244  
 
 
7.2.2 Linköpings universitet 
 
Kursen Livsfrågor i Bibelns värld och i den kristna kyrkans historia ges vid Linköpings 
universitet. Kursen ska ge kunskap om den kristna kyrkans historia och behandla livsfrågor i 
Bibelns värld.245 Utifrån kursplanens syftesformulering och val av kurslitteratur kan vi dra 
slutsatsen att kursen behandlar tros och livsåskådningsvetenskap. Detta ämnesområde 
behandlar bl.a. den kristna tron i historia och nutid. Holte menar att vetenskapen överlappar 
många andra vetenskaper sås som kristendomens historia och litteratur- och 
konstvetenskap.246 Den kurslitteratur som används vid kursen presenteras i bilaga 2, tabell 8. 
 
Avdelningen Ce är en avdelning som behandlar kristna tros och livsåskådningsfrågor och hur 
man kan tolka den kristna tron. 247 Tre av kursens böcker har fått ett signum från denna 
avdelning. Inom tros- och livsåskådningsvetenskap kan olika slags texter ha stort värde. 
Andakts- och uppbyggelselitteratur kan vara av vikt för vetenskapen. 248 I SAB-systemet har 
dessa grupper av dokument fått signa Ch, gudstjänsten och Uppbyggelselitteratur, Ci. 249 I 
kurslitteraturslistan finns fyra böcker med detta signum. Boken Våra äldsta folkböcker har 
fått signum Aea-c.4, bokhistoria: Sverige : Nya tiden. 250 Några av våra äldsta folkböcker var 
religiösa böcker. Den svenska  bokmarknaden var under en lång tid mycket begränsad och 
bestod, en bit in på 1800-talet, i stor utsträckning av religiöst material.251 Den litteratur som 
var tillgänglig för folket blir viktig information inom den kristna kyrkans historia.  
 
Kursen Etik och livsåskådning ges vid Linköpings universitet. Kursen behandlar etiska frågor 
utifrån olika religiösa traditioner och icke religiösa traditioner. Människosyn och samhällssyn 
är viktiga frågor som studeras.252 Etikämnet behandlas inom tros- och 
livsåskådningsvetenskapen. 253 Kurslitteraturen presenteras i bilaga 2, tabell 9. 
 
Kursen Religiös pluralism ges vid Linköpings universitet. Kursen behandlar olika religioner i 
olika samhällen. Viktiga studieområden är hur religioner formar människors liv och vardag 
och hur olika religioner reagerar i ett pluralistiskt samhälle. En viktig aspekt som studeras är 
hur ungdomar fostras in i sin kultur och hur religionen påverkar den socialiseringsprocess 
som människor genomgår under sin livstid.254 Kurslitteraturen presenteras i bilaga 2, tabell 
10. Litteraturen behandlar religionshistoriska böcker. Boken  Så går det till: Judisk vardag 
och helg behandlar hur den judiska människan tillägnar sig den jud iska traditionen från det att 
hon föds.255 Två katekeser används i kursen. Ordet katekes kommer från det grekiska ordet 
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katechesis och betyder undervisning. En katekes är en kort framställning för undervisningen 
av de grundläggande punkterna i den kristna tron. 256  
  
 
7.2.3 Uppsala universitet 
 
Kursen Skrift och historia ges vid Uppsala universitet. Syftet med kursen är att studenterna 
ska få kunskap om judendomens, kristendomens och islams kanoniska skrifter. Det läggs stor 
vikt vid den historiska aspekten på skrifterna. Religionernas traditionshistoria behandlas fram 
till idag där kanonbildning och den teologiska utvecklingen behandlas. Idéhistoriska och 
samhälleliga perspektiv läggs på utbildningen. Religionernas påverkan på andra religioner 
studeras.257 Utifrån kursplanen går det att anta att de ämnen som behandlas är bibelvetenskap 
och religionshistoria. Den kurslitteratur som används presenteras i bilaga 2, tabell 11. Tre av 
böckerna har fått ett signum som berättar att boken behandlar religionshistoria och en speciell 
religion. 258 Två böcker behandlar kristendomen där det ena boken, The Bible as Literature: 
An introduction, har fått signum Cc som är en signum som ofta förekommer på böcker som 
behandlar bibelvetenskap.259   
 
Kursen Text, tanke och tolkning ges vid Uppsala universitet. Syftet med kursen är att ge 
studenterna lärdom i att analysera teologiska argument inom judendom, kristendom och 
islam. Heliga texter inom de olika religionerna används. Olika filosofiska traditioner studeras. 
Religiös etik är ett annat ämnesområde som berörs.260 Kursen innefattar olika moment som 
studeras inom tros- och livsåskådning och religionshistoria.261 Den kurslitteratur som används 
presenteras  i bilaga 2, tabell 12. Boken Inledning till etiken har fått signum Dg, etik. Två 
böcker har fått ett signum som visar att innehållet berör religionshistoria varpå religionerna 
representeras. En religionsfilosofisk bok finns med i litteraturlistan liksom en bok som 
behandlar den kristna teologin. 262 
 
Kursen Människan i det mångkulturella samhället ges vid Uppsala universitet. Kursens syfte 
är att studera olika livsåskådningar och dess roll i människors liv. Samspelet mellan individ, 
grupp och samhälle utifrån ett livsåskådningsperspektiv är ett viktigt studieområde. 
Nyreligiösa rörelser berörs liksom icke religiösa livsåskådningar. Religiösa erfarenheter och 
upplevelser studeras liksom olika religiösa sociala former. Kyrkans roll i samhället speglas 
liksom kristendomens möte med andra religioner.263 De ämnesområden som kursen berör är 
religionspsykologi och religionssociologi. Tros- och livsåskådning är ett annat område som 
berörs.264 Den kurslitteratur som används presenteras i bilaga 2, tabell 13. De två böcker som 
används vid kursen har fått signa Cn och Cmdd.04. Tidigare nämndes att kursen berör 
religionssociologi, religionspsykologi och tros- och livsåskådning. Det särskilda 
tilläggsbeteckningen .04 ska förklara att boken innehåller information om den enskildes 
religiösa liv. Tilläggsbeteckningen jämförs med signum Cead som används vid böcker som 
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beskriver den enskilde kristnes religiösa liv.265 Detta signum skulle kunna passa på verk som 
innehåller information om tros- och livsåskådnings vetenskap även religionspsykologi skulle 
kunna rymmas under detta signum. Titeln på boken antyder att det har lagts ett psykologiskt 
perspektiv på bokens innehåll.  
 
 
7.2.4 Umeå universitet 
 
Vid Umeå universitet ges kursen Främre och bortre Orientens religioner under a-kursen. 
Under denna kurs ska religioner studeras som hör hemma vid främre och bortre Orienten. Det 
handlar alltså om religionshistoria men även kristendomens rötter berörs. I bilaga 2, tabell 14 
visas kursens litteratur. Här syns att kursen använder sig av religionshistoriskt material men 
även en bok om gamla testamentet. Denna bok behandlar GT som en kristen bok.266 Kursen 
behandlar dock religioner i bortre och främre Orienten och visar att även vår kristna tro kan 
beblandas med dessa religioner geografiskt sett.  
 
Kursen Kristendomens rötter ges vid Umeå universitet och ska behandla 
kristendomshistoria.267 Den litteratur som används visas i Bilaga 5, Tabell 22.  Ingen av 
böckerna har fått signum Cj: kyrkohistoria. Av kursbeskrivning och titel på kursen står det 
klart att det är kristendomens historia som kursen behandlar. Böckerna har fått signum som 
traditionellt skulle behandlar ämnet Tros- och livsåskådningsvetenskap. Kursen Etik, 
världsbild och livshållning ges vid Umeå universitet. Den litteratur som används visas i bilaga 
2, tabell 16. Böckerna som används i kursen skvallrar om att de ämnen som framförallt 
kommer att tas upp är etik och filosofi ur ett kristet perspektiv. Kursen behandlar ämnen som 
framförallt tas upp inom ämnet tros- och livsåskådningsvetenskap. Kursen Religion och 
samhälle ges vid Umeå universitet.268 Litteraturen som används visas i bilaga 2, tabell 17. Av 
kursens namn kan vi dra slutsatsen att kursen behandlar religionsbeteendevetenskapliga 
aspekter. En bok har inte fått något signum eftersom den inte finns med i Libris. Två böcker 
har fått signum C:oa, religion: sociologi vilket känns naturligt med tanke på kursens innehåll. 
Böckerna som har fått signum Cg och Cga är också logiska eftersom dessa avdelningar 
behandlar aspekter som ofta är av intresse för religionsbeteendevetenskapen. Två böcker har 
fått signum som visar att de behandlar pedagogik.  

 
 
8. Slutsats 
 
SAB-systemet var från början ett renodlat enumerativt klassifikationssystem som så 
småningom blev influerat av de facetterade klassifikationssystemen. Det följer dock de 
enumerativa systemens principer att det som kommer först i avdelningen är det centrala för 
ämnet. Ju längre ner i hierarkin en underavdelning är desto mer avsmalnat är ämnet. I sådana 
system läggs värderingar om vad som ligger närmast huvudämnet och vad som är mer 
perifert.  
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Den första upplagan av SAB-systemet, som kom ut 1921, var påverkat av konservativa tankar 
men hade också inslag av nya liberala strömningar. När folkbiblioteken skapades var det i 
skarven mellan ett gammalt bondesamhälle och ett nytt industrisamhälle. De vetenskapliga 
biblioteken hade lång erfarenhet av klassifikation och det var denna tradition som fick stå som 
mall när SAB-systemet skapades. Därför är de vetenskapliga disciplinerna väl representerade 
i SAB-systemet. Klassifikationssystemets struktur är utarbetat efter vad som då ansågs vara 
en sann världsbild. Det mest centrala i denna världsbild hamnar högt upp i systemet. Detta 
medför att religion ansågs som något mycket viktigt och centralt i samhället. Den kristna 
religionen var det som prioriterades liksom den svenska statskyrkan. 
 
Religionsämnet ansågs också viktigt i folkbildningens syfte. De religiösa stridigheter som 
förekom i världen ansågs bero på okunskap. Därför hade religion en viktig folkbildande 
uppgift. Trots att kristendomen prioriterades ansågs det viktigt att andra religioner fick sin 
egen plats i systemet, eftersom de existerade i världen och för att människan skulle ha en 
möjlighet att förstå religionens väsen. Dessa religioner kunde hota gällande ordning men det 
var viktigt att ge dem ett visst utrymme i systemet.  
 
Utifrån den svenska statskyrkans dominerande ställning i SAB-systemet kan det antas att 
denna kristna rörelse var helt dominerande i det svenska samhället. Vad som dock inte 
framgår i SAB-systemet är att Sverige under denna period hade en florerande frikyrklig 
rörelse som hade växt sig stark i slutet av 1800- talet och början av 1900-talet. Detta visar på 
att skaparna till SAB-systemet lagt en värdering i vad som skulle vara den rätta tron i Sverige 
och på så vis styra den svenska befolkningen i dess religiösa val. Många av dessa frireligiösa 
rörelser hamnade långt ner i religionsavdelningen under signum Ch, Sekter, vars syfte ansågs 
inte vara kristligt. 
 
I dagens SAB-system har stora förändringar gjorts men fortfarande finns många spår kvar av 
denna föråldrade syn på samhället. Kristendomen har fortfarande en mycket dominerande roll 
i systemet och fortfarande har den svenska statskyrkan en framträdande plats. De största 
förändringar som skett, och som har gett stora möjligheter att nyansera framförallt icke kristna 
religioner, är de allmänna tilläggsbeteckningarna och de särskilda tilläggsbeteckningarna. 
Många av de frireligiösa rörelserna har fått egna signum och numera räknas de som kristna 
rörelser. De befinner sig dock fortfarande långt ner i systemet. De stora världsreligionerna får 
numera egna signum under avdelningen Cm, Religionshistoria. Med tilläggsbeteckningarna 
går de att nyansera. En helt ny avdelning har tillkommit sedan den första upplagan. Cn, 
Moderna religionsbildningar, är ett nytt tillskott. Här blandas nya religiösa rörelser.  
Fortfarande är SAB-systemet väldigt framtungt med en stark betoning på kristendomen. Här 
kan t.ex. Timotheosbreven, som ingår i Bibeln, få ett eget signum.  
 
SAB-systemet är fortfarande grovt uppdelat efter de vetenskapliga disciplinerna och de 
delämnen som ingår i den religionsvetenskapliga undervisning som sker vid universiteten. 
Efter denna grova uppdelning ligger vikten på den svenska statskyrkan. Sedan följer den 
katolska och ortodoxa kyrkan följt av de små spillrorna av de orientaliska kyrkorna. Längre 
ner kommer frireligiösa kyrkorna. Näst sist befinner sig världsreligionerna och sist de nya 
religionsbildningarna.   
 
Universiteten vill med sin grundutbildning att studenterna ska få kunskap om olika religioners 
och livsåskådningars innehåll, uttrycksformer och  sociala funktioner i historia och nutid. 
Studenterna ska kunna sätta sig in i olika livsåskådningar och tankesätt. De ska kunna förstå 
religioners och livsåskådningars konsekvenser för individer, samfund och samhälle och 
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studenterna ska få förmåga att bearbeta etiska och existentiella frågor samt klara av att tolka 
urkundsmaterial. Grundkursen ska ge metodisk träning och vetenskapsteoretisk orientering 
för att studenterna ska kunna analysera och tolka religiöst- och livsåskådningsmaterial. 
 
Inom det religionsvetenskapliga ämnet finns fem delämnen som universiteten studerar i sin 
grundkurs i religionsvetenskap nämligen bibelvetenskap, tros- och livsåskådning, 
kristendomshistoria, beteendevetenskap och religionshistoria. Vissa av universiteten har 
renodlat dessa ämnen medan andra universitet har utvecklat eller slagit ihop delämnena. De 
har då gett dem andra benämningar. Vid Umeå universitet har man vid b-kursen delat upp 
kurserna efter dessa fem delområden. Vid Lunds universitet och  Växjö universitet är 
grundkursen uppdelad efter de fem delområdena. Här kallas dock Kristendomshistoria för 
Kristen historia med allmän idéhistoria vilket innebär att de också lagt ett idéhistoriskt 
perspektiv på kursen. Växjö har dessutom religionsdidaktiska inslag med i denna kurs för de 
studenter som studerar till lärare.  
 
Uppsala universitet poängterar att det religionsvetenskapliga ämnet består av de fem 
delämnen som här presenterats. De har dock valt att i grundkursen kalla sina delkurser för 
något annat. Delkurs ett heter Introduktion till religionsvetenskap och är en introduktion till 
alla delämnena. Delkurs två kallas Världsreligionerna och studerar religionshistoria. Här 
behandlas också kristendom vilket inte är vanligt i detta ämnesområde. Delkurs tre kallas 
Skrift och historia. Det är en kurs som behandlar de olika religionernas urkunder och kan ses 
som en utveckling av bibelvetenskapen eller att universitetet slagit ihop bibelvetenskap och 
religionshistoria. Den fjärde kursen kallas Text, tanke och tolkning och den femte kursen 
kallas Människan i det mångkulturella samhället. Bägge kurserna berör tros- och 
livsåskådning. Delkurs 4 berör också studieämnen som är intressanta för det 
religionshistoriska ämnet och delkurs 5 berör det religionsbeteendevetenskapliga ämnet. Det 
framträder i kursplanen att det är religioner och tankesystem som studeras. Kurserna delar inte 
upp det kristna från andra religioner.  
 
Vid Umeå universitet har man vid de första 20 poängen i grundkursen satt andra benämningar 
på delkurserna. Delkurs 1 heter Främre och bortre Orientens religioner. Denna kurs 
behandlar religionshistoria. Delkurs 2 har fått benämningen Kristendomens rötter och 
behandlar kristendomshistoria. Delkurs 3 benämns Etik världsbild och livshållning. På denna 
kurs studeras tros- och livsåskådningsvetenskap. Delkurs 4 heter Religion- och samhälle och 
behandlar beteendevetenskap. De följande 20 poängen benämns efter de fem delämnen som 
presenteras i kap. 6.1. 
 
Göteborgs universitet har fyra delkurser av de fem som presenteras i kap. 6.1 i sin grundkurs. 
Här finns dock inte möjlighet att läsa kristendomshistoria på denna nivå. Lärarstudenter ska 
också få möjlighet att läsa religionsdidaktik. 
 
Vid Karlstads universitet ges förutom religionshistoria och bibelvetenskap två kurser med 
beteckningen Delkurs 3, Judiskt- kristet- och humanistiskt kulturarv och Delkurs 4,  
Människorna inför livsfrågorna. Vid delkurs 3 läses kristendomshistoria men även inslag av 
judendomens och humanismens historia är av intresse. Delkurs 4 är en ihopslagning av tros- 
och livsåskådningsvetenskap och beteendevetenskap. Lärarstudenter ska också läsa 
religionsdidaktik 
 
Vid Linköpings universitet står det uttalat i presentationen av det religionsvetenskapliga 
ämnet att det består av de fem delämnen som presenteras i kap. 6.1. Grundkursens delkurser 
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har dock fått andra benämningar. Delkursen  Att studera religionsvetenskap är en introduktion 
till alla delämnena. Delkursen Livsfrågor i Bibelns värld och i den kristna kyrkans historia är 
en hopslagning av kristendomshistoria,  tros- och livsåskådningsvetenskap och 
bibelvetenskap. Delkursen Etik och livsåskådningar behandlar tros- och 
livsåskådningsvetenskap. Det läggs även ett beteendevetenskapligt perspektiv på kursen i och 
med att det poängteras att relationen mellan människosyn och samhällssyn studeras. 
Delkursen Religion och pluralism är en utvecklad variant av religionshistoria. Det understryks 
att det pluralistiska och moderna samhälles relation till religion studeras. Flera av 
universiteten poängterar att det ska läggas ett genusperspektiv på kurserna. En annan viktig 
aspekt som ska finnas med vid religionsstudier är att vi lever i ett pluralistiskt samhälle och att 
detta ska belysas i religionsstudierna. 
 
Universiteten utgår från fem delämnen när de beskriver sin religionsundervisning. 
Bibelvetenskapen studerar Bibeln ur olika perspektiv. Inom detta delämne kan dock skönjas 
en förändring. Vid Uppsala universitet studeras andra religioners urkunder som blir av samma 
intresse som Bibeln. Religionshistoria har traditionellt inte studerat kristendomen men nu 
finns även denna religion indragen tillsammans med andra religioner. Det pluralistiska 
samhällets relation till religioner är en annan viktig tanke som kommit in i ämnet. 
Beteendevetenskapen är ett relativt nytt ämnesområde. Vid Karlstads universitet och vid 
Linköpings universitet har tros- och livsåskådningsvetenskap och religionsbeteendevetenskap 
slagits ihop. Tros- och livsåskådningsvetenskap är ett brett område som sträcker sig över 
många delämnen. Olika religioner berörs. Teologi, etik och livsåskådningar är exempel på 
beröringspunkter. Det som förut kallades teologisk etik och dogmatik har idag utökats och 
berör ämnen långt utanför den traditionella religiösa sfären. Kristendomshistoria kallades 
traditionellt för kyrkohistoria och berörde då framförallt kända människor och händelser i 
kyrkans historia. På senare tid har forskare använt sig av en metod som hämtat inspiration 
från sociologin. På så sätt kunde vetenskapen täcka den breda massans kristna historia. Vid en 
närmare titt på de svenska universitetens kristendomshistoria kan vi skönja ett bredare 
angreppssätt hos vissa universitet. Det är inte bara den kristna historien som berörs och vid 
Lund och Växjö har det antagits ett idéhistoriskt perspektiv. I allmänhet kan sägas att vid 
grundkursen suddas gränserna ut mellan de olika disciplinerna. Kristendomen har fortfarande 
en central roll men det pluralistiska samhället poängteras och gränserna mellan religionerna 
suddas ut. Inom de olika delämnena studeras ofta olika religioner. 
 
SAB-systemet är utvecklat utifrån de vetenskapliga disciplinerna. Detta syns mycket väl vid 
en jämförelse av SAB-systemets religionsavdelning och Sveriges universitets 
religionsvetenskapliga ämne. Det är enkelt att se var i systemet de olika delämnena hör 
hemma. De religionsvetenskapliga ämnena har dock förändrat sig något mer än vad SAB-
systemet har gjort. SAB-systemet har klara gränser mellan det kristna och det icke kristna. 
Från Ca till Cf behandlas kristendomen på olika sätt, hit hör framförallt 
vetenskapsdisciplinerna bibelvetenskap och tros- och livsåskådningsvetenskap. Som redan 
nämnts får dessa discipliner svårt att passa in i systemet om de behandlar andra religioner än 
kristendomen. Från Cg till Ci behandlas praktisk teologi, gudstjänsten och 
uppbyggelselitteratur. Dessa avdelningar behandlar fortfarande bara kristendomen och har 
dessutom en stark betoning på Svenska kyrkan. Vetenskapsdiscipliner som hör hemma här är 
framförallt religionsbeteendevetenskap, tros- och livsåskådningsvetenskap och 
kristendomshistoria. Dessa vetenskaper utesluts från denna plats i systemet om de inte handlar 
om kristendomen och de flesta av avdelningarna går inte att använda om boken behandlar 
någon annan kyrka än Svenska kyrkan.  
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I SAB-systemet finns avdelningen Cj, kyrkohistoria. Vissa universitet kallar denna disciplin 
för kristendomshistoria. Andra universitet har gett kursen andra namn vid grundkursen. 
Avdelningen är indelad efter tid, land eller stift. På övriga länders, förutom Sveriges 
kyrkohistoria, får även tilläggsbeteckning användas. Detta fungerar bra så länge det enbart 
handlar om kristendomen. Som denna uppsats visar, har vissa universitet utökat denna 
disciplin med bland annat judendomens historia och humanismens historia. Vid Lund och 
Växjö universitet har det dessutom lagts ett idéhistoriskt perspektiv på disciplinen. Detta 
skulle kunna medföra problem med den indelning som SAB-systemet gör.  
 
Avdelningen Ck benämns Kristna samfund. På dessa avdelningar kan vetenskapsdisciplinerna 
finna böcker som inte passar in på de föregående avdelningarna. Det kan vara en bok i 
religionssociologi som behandlar den ortodoxa kyrkans inomkyrkliga 
kristendomsundervisning. Den får signum Cka.07, som betyder ortodoxa kyrkan, religiöst 
inspirerade aktiviteter. Hade det handlat om svenska kyrkan hade signum blivit Cge, 
kateketik. SAB-systemet har en stark betoning på svenska kyrkan som i våra dagar kan tyckas 
konstig.  
 
Avdelningen Cl, kristen mission, är en avdelning som inte direkt kan härledas till en viss 
vetenskapsdisciplin men kan självfallet vara  användbar för t.ex. beteendevetenskapen. Det 
kan tyckas underligt att kolontillägget :do, religionspsykologi, enbart får användas på 
avdelningen C och kolontillägget :oa, religionssociologi, bara får användas på avdelningen C 
och Cm. På avdelningen Cl hade det varit användbart att kunna använda dessa kolontillägg 
för att på så vis visa att boken handlar om kristen mission ur ett religionspsykologiskt 
perspektiv.  
 
Avdelningen Cm, religionshistoria, är en stor avdelning. Religionshistoria studeras vid varje 
universitet. Världsreligionerna har också smugit sig in i de andra delämnena. Som redan 
nämnts har tros- och livsåskådningsvetenskapen, bibelvetenskapen och kristendomshistorian 
utökats vid vissa universitet. De har fått nya namn som indikerar på att religionshistoria blivit 
intressant för traditionellt kristna discipliner. Här uppstår ett problem med SAB-systemet i 
och med de skarpa gränserna mellan kristendomen och de andra religionerna. Det går att 
klassificera de icke kristna religionerna och med hjälp av tilläggsbeteckningarna blir det mer 
nyanserat. SAB-systemet blir dock framtungt när en jämförelse görs mellan exempelvis den 
religionshistoriska avdelningen och avdelningen som behandlar exegetik och litteratur om 
Bibeln. Denna avdelning används framförallt av den vetenskapliga disciplinen 
bibelvetenskap. Här kan en bok i detalj beskrivas. Detta kan jämföras med en bok som 
exempelvis Koranen som får signum Cmdd(u), Islam: urkund.  
 
Ett annat dilemma för SAB-systemet är att vetenskaperna blivit tvärvetenskapliga. Framförallt 
märks detta i och med universiteten fått på sin lott att utbilda lärare. Religionsdidaktik är ett 
ämne som studeras på flera universitet. I SAB-systemet finns ingen riktigt bra lösning på detta 
dilemma. 
 
SAB-systemet och de vetenskapliga disciplinerna visar upp stora likheter. De vetenskapliga 
disciplinerna studerar fortfarande till viss del så som SAB-systemet delat upp dem, med viss 
övervikt mot den kristna religionen. Det finns dock indikationer på att gränserna börjar suddas 
ut vilket kan skapa svårigheter vid klassifikation med SAB-systemet. Klassifikationssystemet 
väger upp detta problem något med hjälp av de allmänna tilläggsbeteckningarna och de 
särskilda tilläggsbeteckningarna. Det blir dock väldigt uppenbart att SAB-systemet är 
framtungt, dessutom är klassifikationssystemets förkärlek till Svenska kyrkan märklig.  
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Till viss del går det att förena den vetenskapliga synen på ämnet religion och SAB-systemets 
presentation av ämnet religion. Detta sker bäst om de vetenskapliga disciplinerna enbart 
studeras utifrån ett traditionellt synsätt där kristendomen och de andra religionerna är helt 
avskurna från varandra. Bibelvetenskapen ska studera Bibeln  utifrån olika synvinklar och 
dessa presenteras mycket väl i SAB-systemet vid avdelning Cb och Cc. Vid Uppsala 
universitet studeras en kurs som heter Text, tanke och tolkning. Där studeras olika religioners 
urkunder utifrån de teorier som används inom bibelvetenskap. Kursen blir då svår att förena 
med avdelningarna Cc och Cb. De böcker som behandlar Bibeln kommer att få en utförlig 
beskrivning medan böcker som behandlar andra religioners urkunder kommer att få en mer 
torftig beskrivning. 
 
Dagens vetenskapsteorier med sina olika angreppsvinklar har till viss del tagit sig an ett 
utökat material. Som exempel kan bibelvetenskapen belysas. Så länge Bibeln behandlas med 
de metoder disciplinen använder finns en given plats i klassifikationssystemet. Men om det 
som i Uppsala även studeras andra urkunder finns ingen bra plats i systemet. Koranen hamnar 
i den  religionshistoriska avdelningen men det är inte den vetenskapsdisciplinen som studeras. 
Vetenskapernas skiljelinjer suddas ut och de böcker som används återfinns spridda över hela 
religionsavdelningen.  
 
Tros- och livsåskådningsvetenskap är en disciplin som inte passar in i SAB-systemet. 
Vetenskapsdisciplinen har en given plats vid avdelningarna Ce och Cf men det är mycket 
möjligt att finna böcker som kan intressera disciplinen var som helst i systemet eftersom det 
är ett vitt ämne som även studerar profan litteratur och text. Ämnet tar sin utgångspunkt i det 
kristna men grenar ut sig långt bortom denna religionsform. 
 
Kristendomshistoria hör hemma vid SAB-systemets avdelning Cj. Den avdelning fungerar bra 
så länge det handlar om kristendomen, svenska kyrkan eller ett särskilt lands 
kristendomshistoria. Behandlas ett särskilt samfund hamnar boken på Ck och kan då inte 
tidsbeskrivas. Karlstads universitet har också utökat disciplinen genom att studera judisk och 
humanistisk historia. Dessa två aspekter är inte medräknade i avdelningarna Cj och Ck. 
 
Religionsbeteendevetenskap är en ny vetenskapsdisciplin och var inte medräknad i SAB-
systemets första upplaga. Genom kolontillägg är det idag möjligt att visa om en bok behandlar 
religionspsykologi eller religionssociologi. En svaghet är att boken inte blir nyanserad. 
Kolontillägget går bara att använda på avdelning C för religionspsykologi och C och Cm för 
religionssociologi. Beteendevetenskapen kan mycket väl vara intresserad av exempelvis 
böcker vid avdelningen Cg, praktisk teologi och då hade det varit av vikt att kunna använda 
kolontillägg. 
 
Den religionshistoriska avdelningen är en avdelning som fungerar bra så till vida att de olika 
religionerna är uppstaplade. Med tillägg går det att få en någorlunda nyans. Problemet är att 
vid dagens universitet får många av de andra vetenskapsdisciplinerna ta användning av denna 
avdelning trots att de inte behandlar ämnet religionshistoria. Tros- och 
livsåskådningsvetenskapen kan använda sig av källor som återfinns vid avdelningen Cm, 
religionshistoria, men vetenskapen tar inte sin utgångspunkt i detta ämne. Ett annat problem 
är att världsreligionerna fått så liten plats i systemet. Även om de flesta 
vetenskapsdisciplinerna tar avstamp i kristendomen så har de börjat studera andra religioner i 
sina discipliner.  
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SAB-systemet kan jämföras med Hjørlands beskrivning av ett IR-språk. Språket är uppbyggt 
av ämnesdata och genom denna ämnesdata ska språket uttrycka en boks innehåll. Ämnesdatan 
måste utvecklas allt eftersom samhället utvecklas. Detta kan jämföras med att det svenska 
språket inte låter som den gjorde på 1700-talet. Min uppsats vill få svar på om SAB-systemet 
som IR-språk använder bra ämnesdata för att kunna representera den religionsvetenskapliga 
synen på ämnet och på så vis går att använda vid Hjørlands definition av ämnesanalys.  
 
I kapitel 7 har en genomgång gjorts för att på så vis kunna dra slutsatsen om SAB-systemet är 
ett fungerande IR-språk. Vid en närmare granskning åskådliggörs det faktum att så länge 
universiteten kallar sina kurser såsom nämnts i kapitel 6.1 uppstår inga stora problem med att 
använda SAB-systemet som IR-språk. Vid avdelningen religionshistoria syns dock att 
avdelningen har svårt att nyansera dokumenten. Ett exempel är ett kapitel som används ur en 
tidskrift Kvinnovetenskaplig tidskrift. Kapitlet heter ”Women in Religion: Themes in 
Religions Studies”. Titeln talar om att det handlar om religion och kvinnor. Att enbart sätta 
signum Cm kan tyckas vara en vid beskrivning av dokumentet men SAB-systemet tillåter 
inget annat. Ett annat exempel är Hinduisk och Buddhistisk ikonografi som om det skulle fått 
ett religionshistorisk signum rimligen skulle benämnas Cme.04, indiska religioner: offentliga 
gudstjänster och andra riter(inkl. heliga platser, tider, fester och symboler). Hade det handlat 
om kristen ikonografi hade systemet haft en egen avdelning nämligen Chd, kyrkliga symboler 
och redskap. Detta signum är avsevärt snävare och precisare än det religionshistoriska signa. 
Problemet är att SAB-systemet under denna avdelning inte klarar av att nyansera 
dokumentens innehåll på ett tillfredsställande vis. Det samma gäller för 
religionsbeteendevetenskapen som använder sig av kolontillägg. Kolontilläggen är bra men i 
vissa fall hade det varit rimligare om detta tillägg kunde läggas på fler underavdelningar. 
Tilläggsbeteckningarna fungerar annars bra även om de i vissa fall medför att böcker inte blir 
nog nyanserade.  
 
Vid de bibelvetenskapliga kurserna vid Karlstads universitet, Växjö universitet, Umeå 
universitet och Lunds universitet visar tabellen att de flesta av böckerna har fått signa under 
avdelningarna Cb och Cc vilket skulle stämma överens med SAB-systemets förståelse av 
bibelvetenskap. Detta är den naturliga platsen för böcker som behandlar bibelvetenskapliga 
studier. Vid universitetens kurser i kristendomshistoria har många av böckerna klassats med 
signum Cj. Flera av böckerna har av Libris fått signum från den pedagogiska avdelningen Em. 
Detta beror på att vissa universitet med lärarutbildning ger religionsdidaktiska kurser 
inbakade i kristendomshistorian. SAB-systemet har ingen bra ämnesdata för detta ämne. Här 
finns exempel på vad som händer om ett annat samfund används som studieobjekt vid den 
kristendomshistoriska disciplinen. Boken Den ortodoxa kyrkan kan inte klassas under Cj 
avdelningen utan hamnar under avdelningen Cka, ortodoxa kyrkor. Tros- och 
livsåskådningsvetenskapens litteratur hamnar framförallt under avdelningarna Ca, Ce och Cf. 
Här fungerar SAB-systemet. I kursplanerna står det uttalat att ämnet i många fall handlar om 
filosofi och då går det att lösa med kolontillägget :d. En kurs som ges vid Karlstads 
universitet är Människan inför livsfrågorna. Denna kurs kan ses som en ihopslagning av  tros- 
och livsåskådningsvetenskap och religionsbeteendevetenskap. Det kan bli det svårt att avgöra 
vart i SAB-systemet boken hör hemma eftersom tros- och livsåskådningsvetenskap hör 
hemma under Cc, Ce och Cf medan beteendevetenskapen klassas med kolontillägg. Dessutom 
har ett religionsdidaktiskt moment lagts på kursen och SAB-systemet har ingen bra lösning 
angående böcker som behandlar religionsdidaktik. Tros- och livsåskådning är ett vitt ämne 
och svårt att greppa. SAB-systemet klarar ofta att ge böcker som används inom denna 
disciplin ett signum inom religionsavdelningen men en speciell plats i avdelningen är svår att 
finna.  
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SAB-systemet får problem med sin ämnesdata när signum ska ges till böcker i kurser som 
getts andra benämningar än de traditionella.  Här har universiteten slagit ihop discipliner eller 
utökat disciplinerna till att innefatta även kunskap som traditionellt varit avskuret från 
disciplinen. Ofta går det att klassa böcker inom religionsavdelningen men många gånger 
känns lösningarna spretiga. Vetenskaperna har suddat ut gränserna. Så länge 
vetenskapsdisciplinerna håller sig till sina traditionella ämnen så klarar SAB-systemet att 
tackla sin roll som IR-språk. Några få frågetecken finns dock. Religionsdidaktik har kommit 
för att stanna. Vid Karlstads universitet bedrivs även forskning inom ämnet.  Detta ämne har 
SAB-systemet  ingen bra ämnesdata att erbjuda. Ett annat frågetecken är den 
religionshistoriska avdelningen som inte klarar att nyansera de stora världsreligionerna om 
avdelningen jämförs med avdelningarna avsedda kristendomen. SAB-systemet har en annan 
stor svaghet i och med Svenska kyrkans stora roll i systemet. Svenska kyrkans roll i SAB-
systemet gör att vetenskapsdisciplinerna blir sönderhackade. Om kristendomshistoria studerar 
sin disciplin utifrån de olika samfunden finner studenterna böcker under olika avdelningar. 
Dock kan antas att SAB-systemet är ett fungerade IR-språk så länge vetenskaperna håller sig 
inom vissa ramar och inte beblandar sig med varandra.   

 
 
9. Diskussion 
 
SAB-systemet gavs ut första gången 1921 och den religionsavdelning som då skapades 
speglade den tidens syn på religion, med undantag för åsidosättandet av den frireligiösa 
rörelsen. Detta var dock ett tecken på att SAB-systemets grundare kände att den svenska 
kyrkan var hotad av dessa rörelser.  
 
Mycket har förändrats i dagens religionsavdelning men fortfarande finns de gamla 
grundstenarna kvar och samma värderingar av religionsämnet genomsyrar SAB-systemets 
religionsavdelning. Kristendomen står fortfarande som den största och mest representerade 
religionen. Dess ställning i systemet visar också på SAB-systemets förkärlek att i 
religionsavdelningen lägga in värderingar. Kristendomen får en ställning som en högre 
religion jämfört med de andra religionerna. Det är förvånansvärt att världsreligionerna har en 
så undanskymd plats. Det är också mycket märkligt att klassifikationssystemet betonar den 
svenska statskyrkan så starkt trots att vi idag har avskaffat statskyrkan.  
 
Världen blir allt mindre och olika kulturer möts. Det pluralistiska samhället har gjort sitt 
intåg. Samhället består idag av en mängd kulturer och religioner. Gränserna har suddats ut. 
Av detta finns inte ett spår i SAB-systemet. Här syns tydligt gränserna mellan ”vår” kultur, 
den kristna, och ”de andras kulturer”. 
 
Utifrån min uppsats gick det att skönja att SAB-systemet som IR-språk fungerade ganska bra 
på universitetsbibliotekens religionsvetenskapliga grundkurs så länge kurserna höll sig inom 
vissa traditionella vetenskapsdiscipliner. Vid de universitet som suddat ut gränserna fick 
SAB-systemet ett spretigt utseende. I den högre utbildningen studeras ämnena på ett mer 
traditionellt sätt utifrån strikta gränser mellan religionerna och disciplinerna. Jag tycker inte 
att samhället ser ut på det viset och även universiteten poängterar att vi lever i ett pluralistiskt 
samhälle och att detta ska studeras på alla nivåer och områden. En förklaring till att de högre 
studierna ändå ser ut som de gör kan vara att universiteten, liksom SAB-systemet, lider av ett 
föråldrat system som inte är lätt att förändra i takt med samhällets förändring. I antologin 
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Ideologi och institution: Om forskning och högre utbildning1880-2000 behandlas 
universiteten som institution och dess förutsättning att utveckla sin ideologi. Universitetens 
organisation relateras till deras ideologi, vilket påverkar universitetens utveckling. 
Ideologiska förändringar inom institutionens sker genom att organisationen förändras. Inom 
universitetens organisation finns dock en tröghet (frusen ideologi) som bromsar de 
ideologiska förändringarna.269 Detta kan vara en orsak till att SAB-systemet och de 
vetenskapliga disciplinerna fungerar så bra ihop. Både klassifikationssystemet och 
universitetens vetenskapliga discipliner är föråldrade och stämmer inte överens med det 
samhälle vi lever i.  
 
UDK-systemets sätt att klassificera religionsämnet är intressant. Här har varje världsreligion 
fått en egen avdelning. Utifrån dem kan man sedan göra flera indelningar. Jag tycker att detta 
sätt verkar mindre värdeladdat. Detta sätt tar inte hänsyn till de vetenskapliga disciplinerna i 
först hand men frågan är om det är riktigt att utgå från dessa om det visar sig att även 
vetenskapsdisciplinerna är föråldrade. 
 
Intressanta forskningsområden inom detta ämne är att försöka utröna hur SAB-systemets 
religionsavdelning fungerar på folkbiblioteken. Dessa bibliotek ska ha andra utgångspunkter 
än forskningsbiblioteken. Folkbibliotekens syn på religionsämnet kan möjligtvis visa 
samhället på ett mer realistiskt plan än vad forskningens discipliner lyckats göra. På 
folkbiblioteken samlas i praktiken alla grupper ur samhället och då ska biblioteken kunna ge 
dem den information som de behöver. En intressant fråga för vidare forskning vore att studera 
om SAB-systemet på folkbiblioteken kan användas på ett bra sätt och visa upp en 
samhällsbild som stämmer med verkligheten. Ett intressant studium vore att se hur de olika 
klasserna fylls av böcker. En hypotes borde vara att vissa klasser blir överfulla av böcker 
medan andra inte finns med över huvudtaget. Av detta skulle en slutsats kunna vara att SAB-
systemet lider av de överarbetade avdelningarna som behandlar kristendom.  
 
SAB-systemets religionsavdelning behöver en revidering för att kunna följa den utveckling 
som pågår. Fortfarande följer systemet de vetenskapliga disciplinerna bra men från 
universiteten kommer indikationer om att de försöker få in samhällets allt mer 
mångfacetterade utseende i sin undervisning. Det påpekas att all undervisning ska göras 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv och utifrån vårt pluralistiska samhälle. Vetenskaperna blir 
mer tvärvetenskapliga och då blir det helt omöjligt att klassificera utifrån dessa vetenskaper. 
Kanske måste SAB-systemet finna helt nya vägar att klassificera utifrån. 
Klassifikationssystem kräver gränser men universiteten och samhället suddar ut dem. 

 
 
10. Sammanfattning 
 
Klassifikationssystem uttrycker en världsbild så som den såg ut när klassifikationssystemet 
skapades. Om ingen revision görs av klassifikationssystemet finns det risk för att systemet blir 
föråldrat och svårt att använda. Uppsatsen ska försöka visa om SAB-systemet är väl reviderat 
och med i sin tid och då kan representera ämnet religion vid universitetsbibliotek. Syftet med 
uppsatsen är att klargöra de uppfattningar som finns bakom ämnet religion i SAB-systemet, 
och att belysa de vetenskapliga disciplinernas uppfattningar om ämnet. De vetenskapliga 
uppfattningarna ska sättas i relation till SAB-systemets uppfattning om ämnet. Detta ska leda 

                                                 
269 Liedman – Olausson red. (1988), s. 63ff. 
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till ett resultat som kan visa på de motsättningar och likheter som möjligtvis kan finnas mellan 
klassifikationssystemet och de vetenskapliga disciplinerna. En hermeneutisk vetenskapssyn 
har använts för att analyserar materialet. Litteraturstudier har genomförts och en 
innehållsanalys har genomförts för att få en definition av universitetsämnet religion.  För att 
genomföra denna analys har även information från olika webbsidor använts för att få 
information om litteratur som används och kurser som ges vid universiteten. SAB-systemets 
strukturering av ämnet religion liknar universitetens strukturering av ämnet så länge som 
universiteten lär ut en traditionell syn på ämnet, nämligen den kristna religionen mot de andra 
religionerna. Dock visar det sig att universiteten mer och mer blandar upp religionerna och 
andra livsåskådningar och kurserna blir mer tvärvetenskapliga. En annan stor skillnad är att 
SAB-systemet lägger stor vikt vid svenska kyrkan, vilket inte berörs i så stor utsträckning vid 
universiteten. SAB-systemet fungerar bra så länge universiteten håller sig till en traditionell 
syn på ämnet. Systemet får svårigheter när universiteten försöker att förklara ämnet ur en mer 
pluralistisk synvinkel där olika religioner kan mötas.  
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Bilaga 1 
 
I denna bilaga visas tabeller med kurslitteratur. Kurslitteraturen används vid de kurser som 
benämns efter de traditionella delämnena som presenteras i kapitel 6.1. 
 
Kursen Bibelvetenskap ges vid Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Växjö universitet, 
Umeå universitet och Lunds universitet 
 
Tabell: 1 
Kurserna Bibelvetenskap   
Författare Titel Signum Ämnesord 

 Bibel 2000 Cb Bibelutgåvor 
Albrektson, B. 
/ 

En bok om Gamla testamentet Cca Exegetik och 

Ringgren, H.   litteratur om Bibeln: 
   Gamla testamentet 

Gerhardsson, 
B. 

En bok om Nya testamentet Ccb Exegetik och 

   litteratur om Bibeln: 
   Nya testamentet 

Ehrman, B. D. The New Testament - A historical Ccb Exegetik och  
 Introduction  litteratur om Bibeln: 
   Nya testamentet 

Jensen T./ Religionshistoria; Ritualer, Cm Religionshistoria 
Rothstein, M./ Mytologi Ikonografi   
Sörensen, J. 
P. 

   

Goldman, A. Våra bibliska mödrar Cca Exegetik och 
   litteratur om Bibeln: 
   Gamla testamentet 

Brown, R. An Introduction to the New  Ccb Exegetik och  
 Testament  litteratur om Bibeln: 
   Nya testamentet 

Hayes, J. H. / Biblical Exegesis: A Beginners  Cc:dd Exegetik och  
Holladay, C. Handbook  litteratur om Bibeln: 

   metodlära 
Russell, L. M. Feminist Interpretation of the 

Bible 
Cc Exegetik och  

   litteratur om Bibeln 
 New Jerome Biblica Commentary Cc Exegetik och  
   litteratur om Bibeln 

Nielsen, K. Bilderna och Ordet: om Herrens Cca Exegetik och 
 tjänare och andra bilder i Gamla   litteratur om Bibeln: 
 testamentet  Gamla testamentet 
 The Oxford Companion of the 
Bible 

Cc(x) Exegetik och  

   litteratur om Bibeln: 
   lexikon 
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Theissen, G. The Religion of the Earliest 
Churches. 

Cj.2 Kyrkohistoria: 

 Creating a Symbolic World  Forntiden till ca 
450 

Källa: Göteborgs universitet Institutionen för religionsvetenskap 
Lundberg (1999-12-15) 
Växjö universitet: Religionsvetenskap (2001-02-21) 

 
 
Kursen Religionshistoria ges vid: Lunds universitet och Växjö universitet. Kursen 
Världsreligionerna ges vid: Karlstads universitet, Göteborgs universitet och Uppsala 
universitet. 
 
Tabell: 2 
Kurserna Religionshistoria och 
Världsreligionerna 

  

Författare Titel Signum Ämnesord 
Eriksen, T. B. Filosofi och vetenskap 1. Dba Filosofins historia: 
m. fl. Från antiken till högmedeltiden  Antikens filosofi 
Flood, G An Introduction to Hinduism Cmeb Religionshistoria: 

   Hinduism 
Hirdman, Y Konstruktion och förändring : Ohj(p) Könsfrågor: 

periodica 
 genus som vetenskap,    
 Kvinnovetenskaplig tidskrift   

Hjärpe, J Islam: lära och livsmönster Cmdd Religionshistoria:  
   Islam 

Kushner, H. S Till livet: judisk tanke, tro och Cmdb Religionshistoria:  
 tillvaro  Judendom 

Bechert, H / The World of Buddhism Cmec Religionshistoria:  
Gombrich, R.   Buddhism 
Eck, D. Darsan. Seeing the Divine Image  Cmeb religionshistoria: 

 in India  Hinduism 
Geels, A.  Muslimsk mystik:  Cmdd.0

4 
Religionshistoria: 

 Ur psykologisk synvinkel  Islam: Den 
enskildes 

   religiösa liv 
Hellman, E Religionshistoria.Ritualer, 

mytologi 
Cmeb.0
2 

Religionshistoria: 

 ikonografi  Hinduism: 
   Troslära och tros- 
   bekännelse 

Holm, J. / Women in Religion: Themes in C Religion 
Bowker, J. Religious Studies   
Kuschel, K-J Abraham: Sign of Hope for Jews, Ccdz Bibliska personer: 

 Christians and Muslims  Abraham 
Rahula, W. What the Buddha Taught. Cmec Religionshistoria: 
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Revised 
 and Expanded Edition with Texts  Buddhism 
 from the Suttras and 
Dhammapada 

  

Smart, N. The Atlas of the World´s 
Religions 

Cm(x) Religionshistoria: 

   Lexikon 
Jensen T./ Religionshistoria;Ritualer, Cm Religionshistoria 
Rothstein, M./ Mytologi Ikonografi   
Sörensen, J. 
P. 

   

Raudvere, C. 
/ 

Röster. Religionsantropologiska Cm Religionshistoria 

Stenberg, L. perspektiv   
Geels, A. Hinduisk och buddhistisk  Ibv Ikonografi 

 ikonografi   
Larsson, G. Den största lögnen. Sions vises  Koafhy Antisemitisk 

 protokoll  propaganda 
Otterbeck, J. Islam, muslimer och den svenska Em-

c.076 
Undervisning: 
allmänt: 

 skolan  Sverige: Invandrar- 
och  

   minoritetsundervis
ning 

Eliade, M. Essential Sacred Writings From  Cm Religionshistoria 
 Around the World   

Hawley/ Songs of the Saints of India Gpda.03 Litteraturhistoria: 
Jurgensmeyer   hindi: Poesi 
Earth. H. B.  Japanese Religion: Unity and  Cmbc Religionshistoria: 

 Diversity  Japansk religion 
Klausen, A. Kultur - variation och 

sammanhang 
M Etnografi, 

   socialantropologi 
   och etnologi 

Gersh, H. Så här går det till: Judisk vardag Cmdb Religionshistoria: 
 och helg  Judendom 

Ström, F. Nordisk hedendom Cmia Religionshistoria: 
   Fornnordisk trligion 
 Snorres Edda Hdca=s Fornisländsk och 
   fornnorsk 
   litteraturhistoria: 
   Svenska 

Holmberg, U. Lapparnas religion Cmmb religionshistoria: 
   Samisk religion 

Aneer, G. Känslostorm, martyrskap och 
fanatism 

Cm(p) Religionshistoria: 

 Iransk religiositet och 
västerländska 

 periodica 
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 bilder, i nutida politisk islam, 
Svensk 

  

 religionshistorisk årsskrift   
Hammar, O  På spaning efter helheten: New 

Age, 
Cn Moderna religions- 

 mot ny folktro?  bildningar 
Näsström, B-
M. 

Fornskandinavisk religion Cmia Fornnordisk 
religion 

Schjrdt Religionshistoria, mytologi, 
ikonografi 

Cmeb.0
2 

Religionshistoria: 

   Hinduism: troslära 
   och 

trosbekännelse 
Källa: Übelacker (2001-04-05) 

Växjö universitet: Religionsvetenksap (2001-02-21) 
Lundberg (1999-12-15) 
Göteborgs universitet Institutionen för religionsvetenskap 
Teologiska fakultetet (departement of theology), Uppsala Universitet (2001-03-21) 

 
Kursen Religionsbeteendevetenskap ges vid Umeå-, Lunds- , Göteborgs- och Växjö 
universitet  
 
Tabell: 3 
Religionsbeteendevetenskap    
Författare Titel Signum Ämnesord 
Fowler, J. W. Sages of Faith: The Psychology 

of 
C.do religion: 

 Human development and the 
Quest 

 Religionspsykologi 

 for Meaning   
Geels, A / Den religiösa människan.  C:do Religion: 
Wikström, O. Psykologiska perspektiv.   Religionspsykologi 

 En introduktion till 
religionspsykologi 

  

Hartman, S. Barns tankar om livet Dofa Barn- och  
   ungdomspsykologi 

Gustafsson, G. Tro, samfund, samhälle C:oa Religion: 
   Religionssociologi 

Knuttila, M Introducing Sociology, A Critical Oa Sociologi 
 Perspective   

Patel, R. / Forskningsmetodikensgrunder: Dd Kunskapsteoria och 
Davidson, B. Att placera, genomföra och  vetenskapsteori 

 rapportera en undersökning   
McGuirre Religion. The Social Context C:oa religion: 

   Religionssocioligi 
Källa: Holgersson (2001-08-15) 

Übelacker (2001-04-05) 
Göteborgs universitet Institutionen för religionsvetenskap 
Växjö universitet: Religionsvetenskap (2001-02-21) 
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Vid Umeås universitet och Göteborgs universitet ges kursen Kristendomens historia. Vid 
Växjö universitet och Lunds universitet ges kursen Kristendomens historia och allmän 
idéhistoria. 
 
Tabell: 4 
Kurserna Kristendomens historia och Kristendomens historia med allmän 
idéhistoria 
Författare Titel Signum Ämnesord 
Gellerstam, G 
/ 

Textsamling till kristendomens Cj Kyrkohistoria 

Görman. U. historia med allmän idéhistoria   
Oliverstam, C. 
E. / 

Kyrkor och alternativa rörelser: Cj Kyrkohistoria 

Lindholm, S. Handbok i kyrkokunskap   
Solomon, R. 
C. / 

A Passion for Wisdom. A Very 109 Philosophy 

Higgins, K. M. Brief History of Philosophy  History 
Tergel, A. Från Jesus till moder Teresa Cga Religionssamfunde

n 
   och samhället 

Chadwick, H. Den tidiga kyrkans historia Cj.2 Kyrkohistoria: 
   Forntiden till ca 450 

Grane, L. Vision och verklighet - En bok om Cjz Kyrkohistoria: 
 Martin Luther  Särskilda personer: 
   Luther, Martin 

Groome, T. H. The Way of Shared Praxis, An  Eabe Pedagogisk 
metodik: 

 Approach to Religious Education   Pedagogikundervis
ning 

Johansson, E. "Kan själva ordet"-en grundton i  Em-c:k Undervisningsväse
n: 

 kyrkans undervisning med 
klangbotten 

 Sverige: historia 

 i bönens och hemmets liturgi   
Johansson, E. Staten och skolan vid 1800-talets 

mitt 
Em-
c:k.46 

Undervisningsväse
n: 

   Sverige:historia:  
   1800-tal 
 Utbildningshistoria Em Undervisningsväse

n: 
Almén, E. et. 
al. 

Livstolkningar och värdegrunder Eabc Religionsundervisni
ng 

   i skolan 
Borghammar, 
S. 

Kyrkans liv. Introduktion till Cg Praktisk teologi 

 kyrkovetenskap   
Eriksson, G. / Idéhistoriens huvudlinjer Be Allmän idé- och 
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Frängsmyr, T.   lärdomshistoria 
Petrén, E. Kyrka och makt Cj-c Kyrkohistoria : 

   Sverige 
Lenhammar, 
H. 

Genom tusen år. Huvudlinjer Cj-b Kyrkohistoria: 

 i Nordens kyrkohistoria  Norden: allmänt 
Nykund, B. Teologi genom seklerna Ca:k Kristendomen:k 
Schwarz 
Lausten, M. 

Kirkehistorie. Grundtäk av  Cj Kyrkohistoria 

 Vestens kirkehistorie fra    
 begyndelsen till nutiden   

Ware, K Den ortodoxa kyrkan Cka Ortodoxa kyrkor 
    

Dowley, T. Introduction to the History of Ca Kristendomen 
 Christianity   

Källa: Holgersson (2001-08-15) 
Göteborgs universitet Institutionen för religionsvetenskap 
Växjö universitet: Religionsvetenksap (2001-02-21) 
Übelacker (2001-04-05) 

 
 
Kursen Tros- och livsåskådningsvetenskap ges vid Umeå-, Lunds- och Växjö universitet. 
Kursen Kristendomstolkningar och livsåskådningsfrågor ges vid Göteborgs universitet 
 
Tabell: 5 
Tros- och livsåskådningsvetenskap och 
Kristendomstolkningar och   

 

livsåskådningsfrågor   
Författare Titel Signum Ämnesord 
Ford, D. F. Modern teologi, del 1. Ca Kristendomen:  

   allmänt 
Ford, D. F.  Modern teologi, del 2. Ca Kristendomen:  

   allmänt 
Hamberg, J. / Människan och Gud: En kristen  Cea Dogmatik 
Holte, R / teologi   
Jeffner, A    
Peterson, M Förnuft och religiös tro C:d Religion:  
et. al.   religionsfilosofi 
Andersen, S. Som dig selv: En inledning i etik Dg Etik 
Benktson, B-E.  Varat och tiden: Introduktion till Dbz Filosofins historia: 

 Martin Heidiggers tänkande  Heidigger, Martin 
Cöster, H Religion: En fenomenologisk  C:d Religion: 

 skiss  religionsfilosofi 
Flöistad, G. Filosofi och vetenskap 2. Db Filosofins historia 

 Från renässansen till vår egen tid   
Hick, J. An Interpretation of Religion: C:d Religion: 

 Human Responses to the   religionsfilosofi 
 Transcendent   
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Persson, P-E. Att tolka Gud idag: debattlimjer Cea Dogmatik 
 i aktuell teologi   

Bexell, G. / Teologisk etik. En introduktion Cf Teologisk etik 
Grenholm, C-H.    
Clack, B. / The Philosophy of Religion: C:d Religion: 
Clack, B. A Critical Introduction  religionsfilosofi 
Ford, D. The Modern Theologians: Ca:k.5 Kristendomen: 

allmänt: 
 An Introduction to Christian  historia:  
 Theology in the Twentieth 
Century 

 1900-talet 

Hägglund, B. Trons mönster. En handledning i  Cea Dogmatik 
 dogmatik   

Jeanrond, W. 
G. 

Guds närvaro: Teologiska  Cea Dogmatik 

 reflektioner 1.   
Modée, Johan Tro, vetande, mystik: Svensk C:d Religion: 

 religionsfilosofi 1900-1999  Religionsfilosofi 
Boff, L. / Boff, 
C. 

Introducting Liberation Theology Cga Religionssamfunden 

   och samhället 
Bråkenhielm, C-
R / 

Aktuella livsåskådningar, del 1 . D Filosofi och 
Psykologi 

Koskinen, L. / Existentialism, marxism   
Thorén    
Bråkenhielm, C-
R  

Aktuella livsåskådningar, del 2. D Filosofi och 
psykologi 

et. al. Feminism, ekosofi, humanism   
 livsåskådningsperspektiv i    
 psykologin och naturvetenskapen   

Peterson, M. et. 
al 

Förnuft och religiös tro C:d Religion: 

   Religionsfilosofi 
Schreiter, R. Constructing Local Theologies Cga Religionssamfunden 

   och samhället 
Smith, W. C. Towards a World Theology: Faith 

and 
Ca Kristendomen 

 the Comparative History of 
Religion 

  

Källa: Holgersson (2001-08-15) 
Übelacker (2001-04-05) 
Växjö universitet: Religionsvetenskap (2001-02-21) 
Göteborgsuniversitet Institutionen för religionsvetenskap 
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Bilaga 2 
 
 
I denna bilaga visas tabeller med kurslitteratur. Kurslitteraturen används vid de kurser som 
fått en annan benämning än den traditionella benämning som presenteras i kapitel 6.1. Varje 
tabell visar en kurs och varje kurs ges vid ett av universiteten som presenteras i källan. 
 
Tabell 6 
Kursen Judiskt - kristet och humanistiskt 
kulturarv 

  

Författare Titel Signum Ämnesord 
Cöster, H. Kyrkans historia och 

historiens 
Ceab Dogmatik och  

 kyrka  symbolik: Kristus 
  frälsningen och 

tron 
Gellerstam, 
G. / 

Textsamling till kristendomens Cj Kyrkohistoria 

Görman, U. historia med allmän 
idéhistoria 

  

Hägglund, B. Teologins historia Cea:k Dogmatik: historia 
Tegborg & al Sveriges kyrkohistoria Del 1: Cj-c.3 Kyrkohistoria:  

 Missionstid och tidig medeltid  Sverige Medeltid 
Tergel, A. Från Jesus till moder Teresa Cga Religionssamfunde

n 
  och samhället 

Östberg, E. Jämerdal och fröjdesal Ohja-
c:k.42 

Kvinnofrågor: 

  Sverige: historia: 
  Stormaktstiden 
  1611-1718 

Källa: Lundberg (1999-12-15) 
 
 
Tabell 7 
Kursen Människan inför livsfrågorna   
Författare Titel Signum Ämnesord 
Anderson, J. / Språk och påverkan Dcb Argumentationsana

lys 
Furberg, M.   
Cöster, H. Religion en fenomenologisk 

skiss 
C:d Religion: Religions- 

  filosofi 
Geels, A. / Den religiösa människan. En C:do Religion: 
Wikström, O. introduktion till 

religionspsykologi 
 Religionspsykologi 

Grenholm, C. Vad tror du på? Cea Dogmatik 
Hammar, O. På spaning efter helhet. New Cn Moderna religions- 
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Age,  
 en ny folktro?  bildningar 

Härnestam, K. Kan du höra vildhästen? Eabc Religionsundervisni
ng 

  i skolan 
Selander, S. 
Å. 

Undervisa i religionskunskap Eabc Religionsundervisni
ng 

  i skolan 
Källa: Lundberg (1999-12-15) 
 
 
Tabell: 8 

Kursen Livsfrågor i Bibelns värld och i den 
kristna kyrkans historia 

  

Författare Titel Signum Ämnesord 
Aurelius, C. A. Hjärtpunkten Ceab:k Kristus, 

frälsningen 
   och tron: historia 

Kihoström, B. I. Kyrkorummet – Kult och konst 
genom  

Icdc Byggnader för  

 tiderns  religiösa ändamål 
Melito av Sardes Om Påsken Cia Predikningar och  

   betraktelser 
Pleijel, H.  Våra äldsta folkböcker Aea-c.4 Bokhistoria: 

Sverige: 
   Nya tiden 
 Befrielsen: Stora boken om 
kristen tro 

Ceab Kristus, 
frälsningen 

   och tron 
 Den svenska psalmboken Cib Psalmer och 
   andliga sånger 
 Kyrkohandboken Cha Liturgik 
 Bönbok Cid Böner 
 Luthers lilla katekes Ced Katekeser 

Källa: IRV 
 
 
Tabell: 9 
Kursen Etik och livsåskådning   
Författare Titel Signum Ämnesord 
Collste, G.  Inledning till etik Dg Etik 
Singer Praktisk etik Dg Etik 
Källa: IRV 
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Tabell: 10 
Religiös pluralism   
Författare Titel Signum Ämnesord 
Gersh, H. Så här går det till: Judisk vardag 

och 
Cmdb Religionshistoria: 

 helg  Judendom 
Ghulman, S. Islam - Beliefs ans Teachings Cmdd Religionshistoria: 

   Islam 
Kulananda En vägledning till Buddhism Cmec Religionshistoria: 

   Buddhism 
Blom, E. M. & al. På riktigt. Vardagens erfarenheter 

och 
Ced Katekeser 

 mässans mysterium   
Modéus, M. En konfirmationsbok Ced Katekeser 
Källa: IRV 
 
 
Tabell 11 
Kursen Skrift och historia  
Författare Titel Signum Ämnesord 
Ellis, M.  Toward a Jewish Theology Cmdb Religionshistoria: 

 of Liberation  Judendom 
Esposito, J. L.  Islam: The Straight Path Cmdd Religionshistoria: 

   Islam 
Gabel, J. et. al The Bible as Literature.  Cc Exegetik och 

 An Introduction  litteratur om 
   Bibeln 

McGrath, A. E. An Introductionto Christianity Ca Kristendomen. 
   allmänt 

Unterman, A. Jews: Their Religious Beliefs 
and 

Cmdb Religionshistoria: 

 Practises  Judendom 
Källa: Teologiska fakulteten (departement of theology), Uppsala Univeristet (2001-03-21) 
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Tabell 12 
Kursen Text, tanke och tolkning   
Författare Titel Signum Ämnesord 
Collste, G. Inledning till etiken Dg Etik 
Ford. D. Theology: A very Short 

Introduction 
Cea Dogmatik 

    
    

Nasr, S. H. Ideals and Realities of Islam Cmdd Religionshistoria: 
   Islam 

Plaskow, J. Standing Again at Sinai. Cmdb Religionshistoria: 
 Judaism from a Feminist   Judendom 
 Perspective   

Vardy,P.  The Puzzle of God C:d Religion: 
   religionsfilosofi 

Källa: Teologiska fakulteten (departement of theology), Uppsala Univeristet (2001-03-21) 
 
 
Tabell 13 

Kursen Människan i det mångkulturella 
samhället 

  

Författare Titel Signum Ämnesord 
Frisk, L. Nyreligiositet i Sverige Cn Moderna 

   religionsbildningar 
Geels, A. Muslimsk mystik:  Cmdd.04 Religionshistoria;  

 Ur psykologisk synvinkel  Islam; Den 
enskildes 

   religiösa liv 
Källa: Teologiska fakulteten (departement of theology), Uppsala Univeristet (2001-03-21) 
 
Tabell: 14 
Kursen Främre och bortre Orientens 
religioner 

  

Föfrattare Titel Signum Ämnesord 
Albrektson, B./ En bok om Gamla testamentet Cca Exegetik och  
Ringgren, H.   Litteratur om Bibeln: 

   Gamla testamentet 
Jensen, T. / Religionshistoria: Ritualer, 

mytologi,  
Cm Religionshistoria 

Rothstein, M. / ikonografi   
Podemann, S.    
Sharma, A. Women in World Religions Cm Religionshistoria 

    
Källa:Holgersson (2001-08-15) 
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Tabell: 15 

Kursen Kristendomens rötter   
Författare Titel Signum Ämnesord 
Albrektson, B / En bok om gamla testamentet Cca Exegetik och 

litteratur  
Ringgren, H   om Bibeln: Gamla 

   Testamentet 
Dowley, T Atlas till Bibelns och 

kristendomens 
Ccea(ya) Biblisk 

realiakunskap: 
 historia  biblisk geografi och 
   natur: kartor 

Ehrman, B. D. The New Testament: A Historical  Ccb Exegetik och 
litteratur  

 Introduction to the Early Christian  om Bibeln: Nya 
   Testamentet 

Källa:Holgersson (2001-08-15) 
 
 
Tabell: 16 
Kursen Etik, Världsbild och livshållning   
Författare Titel Signum Ämnesord 
Andersen, S. Som dig själv Dg Etik 
Meilaender, 
G. 

Bioethics: A Primer for Christians Cfv Teologisk etik:  

   medicin 
Sigurdson, O. Den lyckliga filosofin: Etik och 

politik 
Db-c Filosofins historia: 

 hos Häggerström, Tingström, 
makarna 

 Sverige 

 Myrdal och hedenius   
Taylor, C. The Ethics of Authenticity Dh Filosofisk  

   antropologi 
Tännsjö, T. Du skall understundom dräpa Dg Etik 

    
 Bibeln 2000 Cb=c Bibelutgåvor: 
   Sverige 

Källa: Holgersson (2001-08-15) 
 
Tabell:17 
Kursen Religion och samhälle   
Författare Titel Signum Ämnesord 
Borghammar, 
S. 

Kyrkans liv: En introduktion till  Cg Praktisk teologi 

 kyrkovetenskap   
 Det religiösa Sverige: Gudstjänst- C:oa Religion: 
 och andaktsliv under ett 
veckoslut 

 Religionssociologi 

 kring millenieskiftet   
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McGuire, M. 
B. 

Religion. The Social Context C:oa Religion: 

   Religionssociologi 
Groome, T. H. The Way of Shared Praxis, An  Eabc Religionsundervisni

ng 
 Approach to Religious Education 
med 

 i skolan 

 svensk introduktion av Rune 
Larsson 

  

Johansson, E. ”Kan själva ordet”-en grundton i    
 kyrkans undervisning med 
klangbotten 

  

 i bönens och hemmets liturgi   
Staarup, J. Kyrkan för vanligt folk. Empiriska Cga Religionssamfunde

n 
 undersökningar 1985-96 om   och samhället 
 Sveriges folk och Svenska 
kyrkan 

  

Stenmo, C. Pedagogisk filosofi Ea:d Pedagogik: 
   teori, filosofi 

Källa: Holgersson (2001-08-15) 
 


