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Abstract 

Classification systems constitute important tools within the field of knowledge 

organisation. The following bachelor thesis addresses Dewey Decimal 

Classification (DDC) and discusses the potential of bias in the religion class.  

Prior to this essay, DDC has been criticised for its biased representations, and for 

conveying an ethnocentric conception of the world. In this era of globalization, there 

is a want of classification systems that reflect multicultural societies – in other 

words, classification systems that consist of pluralistic (world)views. This thesis 

focuses on the 200’s of DDC, with the purpose of illuminating the degree of 

religious pluralism therein; more specifically, the thesis answers the following 

questions: 1) what discourse(s) dominates the religion section of DDC 23?, and 2) 

which groups and perspectives are being marginalized as a consequence of the 

dominating discourse(s) within the religion section of DDC 23? 

In order to answer the questions stated above, the analysis is carried out by means of 

the theoretical framework by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe regarding 

discourses. In addition to the discourse analysis, a quantitative content analysis is 

also performed. This mixed methods approach outlines the frequencies and 

discursive formations of terms occurring in the 200’s, and accordingly generates the 

following implications: 1) the religion section of DDC 23 is dominated by a 

Christian discourse, and 2) the groups and perspectives that are being marginalized 

consists of all religions other than Christianity. Hence, the degree of pluralism 

within the religion section of DDC 23 is considered to be low. 
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1 Inledning 

Klassificering är ett sätt för människan att begripliggöra en annars till synes rörig 

verklighet på. Vårt behov av att bringa ordning i vår omvärld, och vårt sätt att 

strukturera upp den, är något som sker närmast automatiskt. Enligt Geoffrey C. 

Bowker och Susan Leigh Star (1999, s. 1) hör det till den mänskliga naturen att 

klassificera. Klassificeringen som praktik gör sig därmed gällande i många 

sammanhang. Den här uppsatsen kommer dock fokuseras mot klassifikationer inom 

biblioteksverksamheten. 

Så länge bibliotek har funnits, har även praktiken att organisera beståndet funnits – 

dessa går hand i hand. Ordet bibliotek härstammar från grekiskans biblíon, som 

betyder bok, och thḗké, som betyder förvaringsrum (Hellquist, 1922, s. 41). 

Organisering av sådana förvaringsrum sträcker sig åtminstone 5000 år tillbaka i 

tiden till den sumeriska staden Ur, där de hittills äldsta katalogsystemen påträffats 

(Lerner, 2009, s. 3). 

Ett mål inom kunskapsorganisationen är, enligt Jennifer Rowley och Richard 

Hartley (2008, s. 4) ett effektivt ordnande av dokument, med avsikten att kunna 

återfinna dokumenten vid behov. Klassifikationssystem, som är ett verktyg för 

dokumentrepresentation, fyller en funktion i att bidra till att ovan nämnda 

målsättning uppfylls. Klassifikationssystemen gör dock mer än organiserar 

bibliotekens dokument. Eftersom de består av representationer av dokumentens 

innehåll – representationer som färgas av klassifikationssystemets kulturella 

sammanhang – menar Joseph Deodato (2014, s. 738-9) att de även konstruerar 

kunskap. 

Ett sådant perspektiv på klassifikationssystemen är ett resultat av vad Birger 

Hjørland (2012, s. 308) benämner som en social riktning (eng. social turn) inom 

klassifikationsforskningen. Riktningen, som inbegriper olika tolkande 

undersökningsformer, är ännu inte är så tongivande. En brist som Hjørland betonar 

är att det inom den sociala riktningen saknas en mer gedigen teoretisk bas som kan 

förklara hur klassifikationer och relationer dem emellan bör fastställas i praktiken. 

Ett initiativ till ett utvecklande av ontologisk och epistemologisk grund kan dock ses 

i Jens-Erik Mais (2011, s. 711) artikel. 

Den sociala inriktningens perspektiv, inbegripet Deodatos (2014, s. 738-9) 

beskrivning av klassifikationssystem som något som även agerar medel för 

kunskapskonstruktion, väcker följdfrågan: Vilken kunskap konstrueras i det 

klassifikationssystem som numera används för att organisera den svenska 

nationalbibliografin – Dewey Decimal Classification? 

Med kritisk teori har det visat sig vara möjligt att uppmärksamma klassifikations-

systemens underliggande normer, vilket gjorts av bland andra Hope A. Olson (1998) 

i artikeln ”Mapping Beyond Dewey´s Boundaries: Constructing Classificatory 

Space for Marginalized Knowledge Domains”, och Joacim Hansson (1999) i 

avhandlingen Klassifikation, bibliotek och samhälle: en kritisk hermeneutisk studie 

av ”Klassifikationssystem för svenska bibliotek”. Något både Dewey Decimal 
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Classification (DDC) och Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB) 

kritiserats för, är bland annat att båda systemen återspeglar etnocentriska 

världsbilder och därmed inte sällan framställer samhällets rådande diskurser som det 

normala (Hansson, 1999, s. 214, 218 ; Olson, 1998, s. 237). 

I dagens globala och mångkulturella samhällen blir det allt viktigare med 

pluralistiska och relativistiska perspektiv – något som konflikterar mot etnocentrism 

och andra endimensionella perspektiv. Avsikten med den här uppsatsen är därför att 

undersöka DDC:s dokumentrepresentation med avseende på hur systemet 

representerar globala och mångkulturella samhällen. Studien kommer att fokuseras 

mot DDC:s religionsavdelningar, i syfte att belysa klassifikationssystemets grad av 

religiös pluralism. 

Resultatet av kritiska studier – den här uppsatsen inkluderad – är dels av relevans 

inom professionen, där klassifikationssystemet både används och utvecklas. Att 

systemets vinklingar och normer blir uppmärksammade är även av samhällelig 

relevans, eftersom biblioteksbesökarna också utgör en grupp som kommer i kontakt 

med klassifikationssystemen. Slutligen är det även av relevans för forskningen, 

eftersom kritiska studier bidrar till att utveckla klassifikationsforskningens sociala 

inriktning. 

1.1 Bakgrund 
Ett klassifikationssystem är, enligt Bowker och Star (1999, s. 10), en uppsättning 

avdelningar där saker kan sorteras in. Klassifikationssystem är systematiska, till 

skillnad från exempelvis tesaurusar som är alfabetiska (Svenonius, 2000, s. 128). I 

motsats till ett naturligt språk är vokabulären kontrollerad (Rowley & Hartley, 2008, 

s. 128-9). Språket är konstruerat, med avsikten att rensa ut ord och begrepp som 

skapar missförstånd och redundans, och som därmed försvårar informations-

återvinningen (Svenonius, 2000, s. 129). 

Klassifikationssystemen uttrycker semantiska relationer1 mellan de termer som 

ingår i den kontrollerade vokabulären. Det gör de genom att påvisa synonymer och 

närbesläktade termer. Termernas relation till varandra blir även synliga i 

klassifikationssystemens hierarkier (Rowley & Hartley, 2008, s. 138-41). Elaine 

Svenonius (2000, s. 131) menar att klassifikationssystemen även uttrycker 

syntagmatiska relationer.2 Klassifikationssystemen gör därmed mer än enbart påvisa 

relationer mellan grundläggande koncept; de förmedlar också uttalanden om världen 

utanför dess domän – i det här fallet världen utanför biblioteket. 

Ett idealiskt klassifikationssystem ska, enligt Bowker och Star (1999, s. 10-1), 

uppfylla vissa kriterier. För det första behöver det finnas riktlinjer och principer som 

                                                      

1 Semantik är en språkvetenskaplig term, av grekiskans sēmantikoʹs vilket betyder 

’betecknande’ (Nationalencyklopedin [NE], u.å.). Semantiska relationer ger ’tecknen’, eller 

termerna, sēʹma, betydelse. 
2 Syntagmatik är ytterligare en språkvetenskaplig term, besläktad med ’syntax’ och 

’syntagm’. NE (u.å.) definierar en syntagmatisk relation som en ”relation som råder mellan 

elementen i ett och samma språkliga uttryck, till skillnad från paradigmatisk relation, som 

råder mellan uttryck som kan förekomma på samma position i olika språkliga uttryck.”. 
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systemet vilar på. Dessa behöver vara konsekventa och överensstämmande. För det 

andra behöver avdelningarna, eller signumen, vara ömsesidigt uteslutande. Det bör 

därmed inte råda några tveksamheter kring vilket signum ett dokument ska tilldelas. 

För det tredje behöver systemet vara uttömmande, vilket innebär att det till fullo bör 

kunna täcka den värld som det har i uppgift att beskriva.  

1.1.1 Utformandet av klassifikationssystem 

Hur utformas klassifikationssystemen, och på vilken grund utformas de? Svenonius 

(2000, s. 135-6) skriver att klassifikationssystemets avdelningar och termer 

definieras utifrån litterär, användningsfokuserad, eller strukturell grund. Med litterär 

grund tas litteraturen som representeras i klassifikationssystemet i beaktande. 

Termer i litteraturen ligger till grund för utformandet av termer i klassifikations-

systemets vokabulär. Med en användningsfokuserad grund tas användarnas språk-

bruk i beaktande; detta för att förbättra informationsåtervinningen för de som söker i 

systemet. En strukturell grund bygger på att ämnen tilldelas termer för att de anses 

stämma överens med andra, redan existerande, termer i systemet. 

Sammanfattningsvis kan ett utformade med hänsyn till litteraturen som ska 

representeras samt systemets användarvänlighet beskrivas som en nedifrån-och-upp-

ansats. Å andra sidan kan ett utformande med hänsyn till struktur och hierarkier 

beskrivas som en uppifrån-och-ned-ansats. Enligt Svenonius (a.a., s. 136-7) behövs 

en balans mellan dessa ansatser, eftersom strukturen går förlorad om litteraturen och 

användarvänligheten överskattas. Samtidigt kommer ett alltför strukturellt fokus 

göra systemet svårare att använda. 

1.1.2 DDC – uppbyggnad, tillkomst och utveckling 

Melvil Dewey, som utvecklade DDC, var en strukturalist (a.a., s. 137), varpå DDC i 

grunden är enumerativt3 (Rowley & Hartley, 2008, s. 175-6). Det har dock i dess 

senare utgåvor försetts med allt fler facetterade element4 (Chan & Mitchell, 2010, s. 

89), vilket innebär att utvecklarna anammat en induktiv nedifrån-och-upp-ansats i 

högre utsträckning än tidigare (Rowley & Hartley, 2008, s. 178). 

DDC publicerades första gången 1876 och år 2010 hade 22 fullständiga samt 14 

begränsade utgåvor utkommit (Chan & Mitchell, 2010, s. 20-1) – sedan dess har 

även en 23:e fullständig samt en 15:e begränsad utgåva publicerats.  

DDC ägs av OCLC, Online Computer Library Center, Inc, och utvecklandet av 

systemet sker vid Library of Congress. För att få en uppfattning om litteraturbestånd 

och användning av systemet – nedifrån-och-upp-ansatsen som beskrivits ovan – 

använder DDC:s redaktion OCLC:s WorldCat samt Library of Congress 

onlinekatalog. Library of Congress Subject Headings (LCSH), uppslagsverk samt 

tidsenlig litteratur ligger till grund för valet av termer. Utöver redaktionen finns 

                                                      

3 Ett enumerativt system är ett system vars uppbyggnad är hierarkisk. DDC består av tio 

huvudklasser, numrerade från 0-9, som i sin tur förgrenar ut sig i avdelningar (00-90), 

underavdelningar (000-999), och så vidare. 
4 Facetter gör det möjligt att i viss utsträckning överkomma den hierarkiska uppbyggnaden. I 

DDC utgör tillhörande tabeller från 1-6 exempel på facetterade element, eftersom de gör det 

möjligt att sammanfoga nummer och ämnen som inte varit förenliga i en strikt hierarki. 
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även en grupp om tio personer som förespråkar DDC:s användare, och vars uppgift 

är att ge redaktionen råd. År 2010 kom personerna i gruppen från USA, Kanada, 

Storbritannien och Australien (a.a., s. 22). 

1.1.3 DDC, globaliseringen och konflikten mellan ordning och pluralism 

DDC kan i dagsläget beskrivas som ett globalt klassifikationssystem. Systemet 

utvecklades och publicerades en gång i tiden med de amerikanska biblioteken i 

åtanke, men har efterhand kommit att användas i allt fler länder. År 2011 använde 

142 länder DDC, och systemet tillämpades i över 60 länders nationalbibliografier 

(Aagaard, 2011). 

Dock menar Svenonius (2000, s. 137-8) att den ökade globala användningen medför 

problem när det kommer till utvecklandet av systemet. Det blir svårt att bestämma 

vilken litteratur, och vilka litterära termer, som ska ligga till grund för utvecklandet 

av systemet när dessa skiljer sig kraftigt mellan bibliotek och länder. Att utöka 

WorldCat, och med litterär grund försöka anpassa klassifikationssystemet efter 

beståndet, blir därmed en alltmer komplicerad manöver. Svenonius ser en potentiell 

risk i att systemet börjar täcka in allt mer; något som leder till en allt större – mindre 

överskådlig och således mindre kontrollerad – vokabulär. 

Den globala status DDC nått, genererar alltså nya utmaningar och utgör ett konkret 

exempel där föreställningen om ordning hamnar i konflikt med globaliseringen, och 

i förlängningen en pluralisering av termer i den kontrollerade vokabulären. 

1.1.4 Förekomsten av etnocentrism i klassifikationssystem 

Sedan 2011 har DDC5 använts för klassificering av den svenska 

nationalbibliografin; innan dess användes SAB-systemet (Aagaard, 2017). SAB:s 

uppbyggnad påminner om DDC; det är i grunden enumerativt med facetterade 

inslag (Svanberg, 2006, s. 7).  

Som skrevs i inledningen, har både SAB och DDC kritiserats för att återspegla 

etnocentriska världsbilder. Hansson (1999, s. 218) skriver att det var SAB-systemets 

nationalistiska överbetoning och ”strävan att göra något eget av de amerikanska 

biblioteksidealen” som tidigare låg bakom en opposition mot DDC. Ett argument 

som använts som grund för att inte övergå till DDC, är att DDC inte ansetts stämma 

överens med svenska och nordiska villkor (a.a., s. 214).  

Närmare tjugo år har dock förflutit sedan Olson (1998) och Hansson (1999) 

genomförde sina studier. I dagsläget har en övergång från SAB till DDC påbörjats, 

och under de tjugo år som passerat har revideringar av DDC kommit och gått. 

Samhället har förändrats, och i takt med den ökande globaliseringen har det blivit 

alltmer angeläget med klassifikationssystem som återspeglar en mångkulturell värld. 

                                                      

5 I Sverige förekommer förkortningen DDK istället för DDC. DDK står för Dewey 

Decimalklassifikation, som är den svenska varianten av DDC. DDC publiceras numera 

elektroniskt, där den elektroniska versionen av systemet kallas WebDewey. I Sverige 

används svenska WebDewey, som är delvis översatt till svenska. 
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1.1.5 Etnocentrism i relation till religion 

Forskning kring mångkulturalitet är något som tilltagit, och ett par anledningar till 

detta är enligt Hans Ingvar Roth (2003, s. 36) en högre grad av migration, som lett 

till diversifierade samhällen. Andra faktorer som listas är exempelvis globalisering, 

vilket också påverkat lokala kulturer. 

I kontrast till mångkulturalitet står etnocentrism. Etnocentrism är ett mångtydigt 

begrepp som enligt Boris Bizumic (2015, s. 3) ofta likställs med fördomsfullhet, 

nationalism, rasism, diskriminering och xenofobi. Motsatsen till etnocentrism är en 

pluralisering av kulturbegreppet, där den egna kulturen betraktas som en bland 

många, istället för att betraktas som normen. Det senare synsättet, där kulturer 

betraktas som lika värda, kallas även kulturrelativism (Fornäs, 2012, s. 19). 

Bizumic (2015, s. 6-7) argumenterar för att etnocentrism respektive religiös 

fundamentalism har kopplingar till varandra på fyra olika sätt. För det första 

tenderar etnisk tillhörighet respektive religion överlappa varandra. För det andra 

används religion inte sällan för att rättfärdiga etnocentrism. För det tredje tenderar 

etnocentrism och religiositet korrelera på individnivå. Slutligen kan samma 

karaktäristika med vilket etnocentrism definieras, överföras till religiösa grupper. 

Som exempel på det sistnämnda nämner Bizumic tron på den egna religiösa 

gruppens överlägsenhet, gruppsammanhållning och/eller förkastande av andra 

religiösa grupper. 

Även Bob Altemeyer och Bruce Hunsberger (2005, s. 390-1) pekar mot att det finns 

gemensamma nämnare mellan etnocentrism och religiös fundamentalism; en inom 

gruppen kollektiv rädsla för världen utanför, vilket leder till fördomsfullhet, samt en 

inlärd självrättfärdighet som ett resultat av att ha blivit fostrad till tron att den egna 

gruppen är bättre än andra. Dessa faktorer skapar en barriär, ett vi och ett dem, som 

kan förklara varför etnocentrism och religiös fundamentalism har en tendens att 

korrelera. 

Som motsats till religiös fundamentalism står istället religiös pluralism, vilka 

tillsammans kan sägas bilda ett motsatspar som är jämförbart med etnocentrism 

respektive mångkultur; detta eftersom både religiös pluralism och mångkultur 

signalerar en positiv inställning till heterogenitet, medan religiös fundamentalism 

och etnocentrism ställer krav på homogenitet. 

1.2 Problemformulering 
Vilken kunskap konstrueras i DDC? En ny version av DDC utgavs 2011, varpå det 

är intressant av att ta reda på hur diskursen i DDC ser ut idag. Återspeglas DDC:s 

internationella status i innehållet, med avseende på de termer och perspektiv som 

valts? Kan DDC beskrivas som ett internationaliserat system? 

Pluralistiska perspektiv blir allt viktigare i en global värld, varför avsikten med den 

här uppsatsen är att undersöka DDC:s dokumentrepresentationer med avseende på 

hur systemet representerar mångkulturella samhällen. Studien kommer att fokuseras 

mot DDC:s religionsavdelningar. Ett undersökande av religionsavdelningarna kan 

ge en bild av DDC:s grad av pluralism; med andra ord, hur öppet DDC är för flera 

olika yttringar och perspektiv. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka DDC:s dokumentrepresentationer för att belysa systemets 

grad av pluralism, med avseende på religion. För att uppnå syftet, kommer följande 

frågeställningar besvaras: 

- Vilken eller vilka diskurser dominerar DDC 23:s religionsavdelningar? 

- Vilka grupper och perspektiv marginaliseras som en konsekvens av den 

dominerande diskursen eller de dominerande diskurserna inom DDC 23:s 

religionsavdelningar? 

1.4 Begreppsdefinitioner 
För att undvika missförstånd, kommer de mångtydiga begrepp som är bärande för 

studien att förtydligas nedan. 

1.4.1 Kulturbegreppet 

Kulturbegreppet är mångfasetterat och i boken Kultur, delar Johan Fornäs (2012, s. 

9, 12-3) upp användandet av termen i fyra huvudgrupper.  

När kulturbegreppet uppkommer i den här uppsatsen, är det i första hand den 

antropologiska innebörden som avses. Det antropologiska kulturbegreppet växte 

fram under 1700-talet, och kan ses som en föregångare till kulturrelativistiska 

synsätt. Det utgör ett verktyg för att möjliggöra ett betraktande av den egna kulturen 

från ett utomstående perspektiv. Redan när Johann Gottfried von Herder började 

pluralisera kulturer, associerade han kulturer till grupper inom en nation och inte 

bara hela nationer (a.a., s. 18-9). Sådana grupper – subkulturer – kan exempelvis 

vara kopplade till religion, där individerna i subkulturen delar samma religiösa 

tillhörighet. 

1.4.2 Pluralism 

Pluralism är ett begrepp som kan användas på olika sätt. I denna text betraktas 

begreppet som synonymt till mångfald och diversitet. Pluralism kan, utifrån Chantal 

Mouffes (2005, s. 115) politiskt teoretiska perspektiv, betraktas som motsatsen till 

att försöka ”impose one single model on the whole world”. 

Applicerat på klassifikationssystem, inbegrips Mais (2011, s. 723) beskrivning av 

pluralism som förståelsen att det kan finnas flera motstridiga världsåskådningar där 

dessa olika beskrivningar av världen kan göra anspråk på att vara lika sanna. 

Konkret avses därför multidimensionella perspektiv inom klassifikationssystem, i 

kontrast till ett endimensionellt sådant. 

1.4.3 Religiös fundamentalism 

Begreppet religiös fundamentalism myntades i början på 1900-talet, i samband med 

utgivandet av 80 broschyrer som namngavs Fundamenten (eng. The Fundamentals). 

Dessa gavs ut i respons på den växande bibelkritiken, och bestod bland annat av den 

protestantiska kyrkans grundläggande doktriner som enligt fundamentalisterna – de 

som predikade innehållet i dessa broschyrer – inte fick ändras eller ifrågasättas. 

Broschyrerna innehöll exempelvis kritik gentemot den upplevda dekadensen 
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orsakad av darwinismen, angrepp på katolicism, kristen vetenskap, mormonism och 

socialism (Altemeyer & Hunsberger, 2005, s. 378). 

När begreppet religiös fundamentalism används i den här uppsatsen avses en 

bredare betydelse, eftersom samma typ av grupprocesser är förekommande inom 

fler inriktningar än protestantisk kristendom. Eftersom religiös fundamentalism 

kännetecknas av ett ensidigt synsätt – som synes ovan – används det som motpol till 

pluralism, som står för en mångsidighet. 

1.4.4 Diskursbegreppet 

En diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen & 

Philips, 2000, s. 7). Laclau och Mouffe (2008, s. 166) definierar diskursen ”som ett 

system av differentiella identiteter – det vill säga moment.”. Samtidigt som 

diskursen utgörs av ett nät av termer, en fixering av dessa, är diskursen föränderlig 

och i den bemärkelsen ofixerad, i ständig kamp om termer och deras betydelser.  

Diskursbegreppet kan definieras både brett och smalt. När termen diskurs används i 

den här uppsatsen, är det diskurs i dess bredaste bemärkelse som avses; med andra 

ord innefattar begreppet diskurs alla sociala företeelser, lingvistiska som icke-

lingvistiska, i enlighet med Laclau och Mouffes6 (1990, s. 100, citerad i Bergström 

& Ekström, 2018, s. 260) definition. 

1.5 Avgränsningar och motivering 
Uppsatsen kommer att avgränsas till delfältet religion, i syfte att undersöka hur 

pluralism tar sig uttryck inom religionsområdet. Ursprungligen fanns en avsikt att 

även undersöka DDK med fokus på genus och jämställdhet, men tidsramen har visat 

sig vara för snäv för att det ska kunna genomföras. 

1.6 Disposition 
Den fortsatta texten kommer att delas in i sex olika kapitel. I nästföljande kapitel 

kommer en litteraturgenomgång att göras. Avsikten med litteraturgenomgången är 

att sätta den här studien i ett sammanhang. I det tredje kapitlet presenteras den teori 

som kommer att användas. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som behandlar hur jag 

tolkar och ämnar använda teorin i förhållande till det empiriska underlaget, och som 

grund för senare analys. 

I det fjärde kapitlet kommer undersökningens metod och tillvägagångssätt att 

beskrivas. Metod för insamling och analys kommer att redogöras för. Slutligen 

kommer kapitlet innefatta ett avsnitt om forskningsetiska ställningstaganden. I det 

femte kapitlet redovisas resultat respektive analys, där första delen av kapitlet 

presenterar den kvantitativa innehållsanalysens empiriska underlag samt redogör för 

tillämpningen av analysen. Kapitlet avslutas med en tillämpning av diskursteorin. 

Slutligen innehåller det sjätte kapitlet en avslutande diskussion och slutsatser, 

inbegripet ett avsnitt om metodkritik. Undersökningen avslutas med ett avsnitt som 

reflekterar kring behovet av fortsatt forskning. 

                                                      

6 Mer information om Laclau och Mouffes tillämpning av diskursbegreppet finns i kapitel 3. 
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2 Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer en litteraturgenomgång att göras, med avsikt att sätta den 

här studien i ett sammanhang och att positionera den i förhållande till den forskning 

som redan bedrivits. Forskning inom det för den här studien bärande temat kommer 

att presenteras: framträdande forskning om klassifikationer. 

2.1 Klassifikationsforskning 
Klassifikationer utgör, som tidigare nämnts, en aspekt av kunskapsorganisationen 

som delområde. På samma sätt kan klassifikationsforskningen betraktas som en del 

av den mer övergripande forskningen inom kunskapsorganisation (KO). Under nästa 

avsnitt kommer klassifikationsforskningen regelbundet speglas i det större fältet av 

KO-forskning, eftersom klassifikationsforskningens ontologiska och 

epistemologiska utgångspunkter tenderat att följa det större fältet av KO-forskning. 

Klassifikationsforskningen kommer att delas upp i äldre och nyare forskning, där 

brytpunkten är 2002; detta eftersom vad som i den här översikten utgör äldre 

klassifikationsforskning till stor del bygger på Richard Smiraglias artikel, som 

publicerades just 2002. 

2.1.1 Klassifikationsforskning 1876-2002 

Smiraglia (2002, s. 330) ger i sin artikel en översikt över teoribildningen inom 

kunskapsorganisation. Han skriver att det i samband med KO-forskningens 

grundande i mitten på 1800-talet låg ett stort fokus på pragmatik. En parallell från 

denna pragmatiskt rationalistiska inriktning kan dras till Svenonius (2000, s. 3) 

beskrivning av KO-forskningens systemfilosofiska perspektiv; detta eftersom 

systemfilosofin till stor del handlade om att målmedvetet systematisera kunskap, av 

rädsla för att den annars skulle komma att fragmenteras. Inom klassifikations-

forskningen var Melvil Dewey en central figur, eftersom han bland annat utvecklade 

klassifikationer samt principer för dessa. Hans arbete med Dewey Decimal 

Classification, DDC, utgjorde en del i ett led till att biblioteken nådde en ny nivå av 

standardisering (Smiraglia, 2002, s. 335). 

Den pragmatiskt rationalistiska inriktningen var dominerande fram till mitten på 

1900-talet, då den ersattes av vad Smiraglia (a.a., s. 336) kallar ett empiriskt synsätt. 

Här kan en parallell dras till Svenonius (2000, s. 4) beskrivning av KO-forskningens 

vetenskapsfilosofiska perspektiv. Denna inriktning hade i sin tur präglats av ett 

positivistiskt paradigm (Smiraglia, 2002, s. 339 ; Svenonius, 2000, s. 4). Redan på 

1930-talet påbörjades en strävan att nå denna nya nivå av vetenskaplighet, i 

samband med att Chicago Graduate Library School antog ett vetenskapligt fokus 

(Svenonius, 2000, s. 5).  

Tillsammans med Margaret Elisabeth Egan anordnade Jesse Shera den femtonde 

årliga konferensen av Graduate Library School at the University of Chicago i juli 

1950 (Zandonade, 2004, s. 816). Där lades grunden för en social kunskapssyn, 

eftersom Shera menade att den pragmatiska inriktningen misslyckats med att ta 
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hänsyn till det sociala sammanhang en domän7 uppkommer i (Shera, 1950, s. 72-3, 

citerad i Smiraglia, 2002, s. 336). Även Ranganathans Colon Classification 

innehållandes facetterade element introducerades på konferensen (Smiraglia, 2002, 

s. 336 ; Zandonade, 2004, s. 816). 

Vid den tidpunkt då Smiraglias (2002, s. 330, 342) artikel skrevs, hade KO-

forskningen börjat röra sig i en riktning som han beskriver som historicism. I 

samband med övergången till historicism, började klassifikationsforskningens 

ontologiska grund ställas under debatt. Detta gjordes av bland annat Olson, som 

enligt Deodato (2010, s. 83) påvisade att teorier inom KO-forskningen bygger på 

konceptuella motsatsförhållanden8 mellan idéer om allmängiltighet och 

variationsrikedom, där allmängiltighet (universalitet) ansetts främja struktur, medan 

variationsrikedom (diversitet) ansetts leda till missförstånd. Detta synsätt är enligt 

Olson exkluderande, och i hennes artikel från 1998 – som även nämndes i 

inledningen – tillämpade Olson dekonstruktion i syfte att synliggöra grupper som 

blivit marginaliserade i DDK. 

I Sverige sågs inriktningen av historicism bland annat i Hanssons avhandling från 

1999 – som nämndes i inledningen – där det inhemska SAB-systemet analyserades 

utifrån ett kritiskt hermeneutiskt perspektiv. Att avhandlingen tillhör vad Smiraglia 

(2002, s. 342) benämner som historicism, kan styrkas med att Hjørland (1998, s. 

608) i sin artikel över teorier och metateorier inom B&I, beskriver historicismen 

som något som kan kopplas till den humanistiska hermeneutiken.  

Hjørland utarbetade, tillsammans med Hanne Albrechtsen (1995, s. 404) även en ny 

metod för utvecklandet av klassifikations- och informationssystem överlag: 

domänanalysen9, som beskrivs som ett resultat av introducerandet av mjukare 

metoder och perspektiv – exempelvis hermeneutik – inom biblioteks- och 

informationsvetenskapen. Fyra år senare skrevs en uppföljande artikel av samma 

författare, med fokus på klassifikationsforskningen och dess senaste trender 

(Hjørland & Albrechtsen, 1999, s. 131). I den utlystes ett behov av förändring inom 

klassifikationsforskningen; forskningen behöver fortsättningsvis ta hänsyn till 

intertextualitet samt anamma en mer social kunskapssyn, istället för att tillämpa 

standardiserande principer och hierarkier. 

                                                      

7 Med deskriptiv domän avses, utifrån det empiriska perspektivet, ett område där 

bibliografiskt beskrivande av kunskapen äger rum. Med exploaterande domän avses, inom 

samma perspektiv, ett område där utnyttjade av kunskapen äger rum (Wilson, 1968, citerad i 

Smiraglia, 2002, s. 337). 
8 Binära oppositioner (eng. binary opposition), från början myntat av Ferdinand de Saussure 

och senare vidareutvecklat inom dekonstruktivismen, genom begreppet différance (Deodato, 

2010, s. 79). 
9 Det har skett en begreppsglidning sedan Sheras och Wilsons användande av domän-

konceptet. Domäner kan i ett mer nutida sammanhang betraktas som begreppsvärldar eller 

kulturer – diskursiva forum (eng. discourse communities) – som tolkar och använder 

dokument och begrepp olika, och som har olika behov (Hjørland & Albrechtsen, 1995, s. 

409, 412; Smiraglia, 2002, s. 337). 
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Avslutningsvis konstaterar även Smiraglia (2002, s. 343) att det finns ett vidare 

behov av forskning baserat på empiri och historicism. Han skriver följande: 

[T]oo few conceptual arrays are based on either empirical knowledge of 

what exists in the universe of documentary knowledge entities, or on 

essential understanding of the cultural importance, historic origins, or social 

roles, of the entities we propose to systematize. Knowledge organization, as 

Hjørland (1998) and Hjørland & Albrechtsen (1999) have suggested, must 

proceed from more finely developed epistemological positions, and these 

are the empiricist and historicist points of view. 

Hur klassifikationsforskningen utvecklats sedan Smiraglia publicerade sin översikt 

redogörs för under nästa rubrik. 

2.1.2 Klassifikationsforskning 2002-2018 

Sedan 2002 fram till idag har mycket hänt; dels har ett otaligt antal publikationer 

utgivits inom klassifikationsforskningen, och dels har den värld klassifikationerna 

beskriver, samt den miljö de verkar i, förändrats. 

Det sistnämnda, att den kunskapsorganisatoriska miljön blivit alltmer digital, är 

något som riskerat ställa de bibliografiska klassifikationerna på ända och som rentav 

skulle kunna betraktas som ett hot mot deras existens. Detta är något som 

återspeglas i klassifikationsforskningen; bland annat gick Hjørland (2012, s. 299) till 

klassifikationernas försvar genom publicerandet av artikeln ”Is classification 

necessary after Google?”. Artikeln kan ses som ett svar på tankegångar om att det, 

sedan utvecklandet av avancerade sökmotorer, inte längre är värt ansträngningen att 

klassificera. 

Den språkliga utvecklingen är en ständigt återkommande faktor att ta hänsyn till. I 

artikeln ”Obsolescence in subject description” resonerar Michael Buckland (2012, s. 

154) kring utmaningen i att namnge och beskriva ämnen, och det ofrånkomliga 

faktumet att dessa termer förr eller senare kommer att bli utdaterade. 

Hjørlands och Bucklands artiklar har ett par nämnare gemensamt, vilka är värda att 

betona. Båda använder sig frekvent av uttryck som diskurser, vilket – även om 

uttrycket i sig är relativt mångtydigt – ändå vittnar om att båda rör sig mot ett 

kollektivistiskt, eller rentav mer konstruktionistiskt, perspektiv (Talja, Tuominen & 

Savolainen, 2005, s. 82). Hjørland (2012, s. 312) konstaterar exempelvis att 

ontologier konstruerats för att fylla vissa syften i enlighet med vissa perspektiv; 

detta på bekostnad av andra tänkbara syften och perspektiv. Buckland (2012, s. 160) 

drar slutsatsen att termer och uttryck är kulturellt betingade, och att dessa därför 

motsäger det presumtiva behovet av stabila system för att uppnå effektivitet. Han 

menar att statiskhet respektive effektivitet står i direkt konflikt med varandra när det 

kommer till kontrollerade vokabulär. 

I båda dessa slutsatser ses således en koppling till Olsons tidigare forskning om 

marginaliserade grupper respektive konceptuella motsatsförhållanden (Deodato, 

2010, s. 83 ; Olson, 1998, s. 233) som nämndes i föregående avsnitt. 
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Inom klassifikationsforskningen ses även en fortsatt strävan att bryta ner 

hierarkierna och att fortsätta utveckla nya principer för deras uppbyggnad. Nedifrån-

och-upp-ansatser blir alltmer framträdande i diskussioner kring utformandet av 

klassifikationer och beteckningar. Här kan Olson (2007, s. 538) återigen nämnas, 

när hon i artikeln ”How We Construct Subjects: A Feminist Analysis” föreslår 

automatiska – datoriserade – tekniker för att uttrycka relationer mellan termer. Hon 

menar att sådana tekniker skulle kunna leda till ett mer induktivt, snarare än ett 

deduktivt, förhållningssätt. Inom domänanalysen förespråkas däremot en 

litteraturbaserad grund där ansatsen snarare beskrivs som uppifrån-och-ned, med en 

blandning av induktiva och deduktiva förhållningssätt. Detta kan ses i Hjørland & 

Pedersens (2005, s. 594) artikel ”A substantive theory of classification for 

information retrieval” där författarna menar att bibliometriska indikatorer bör ligga 

till grund för utformandet av kluster och domäner.  

Alltmer fokus riktas även mot kulturella och etiska aspekter vid utformandet av 

klassifikationer. Med tanke på domänanalysens uppifrån-och-ned-ansats samt dess 

syn på akademiska domäner som en domän per område, kan en klyfta mellan 

domänanalysen och den sociala inriktningen ses. Melanie Feinberg (2007, s. 1, 12) 

riktar kritik mot domänanalysen i artikeln ”Hidden bias to responsible bias: an 

approach to information systems based on Haraway’s situated knowledges.” Hon 

menar att domänanalysen fortfarande genererar vinklade system, och framhäver 

vikten av att hantera sådana vinklingar mer ansvarsfullt. Även Jens-Erik Mai (2010, 

s. 627, 639) kritiserar domänanalysen i artikeln ”Classification in a social world: 

bias and trust”, och förespråkar en ökad transparens vid utvecklandet av system, 

som ett mer ansvarsfullt och förtroendeingivande tillvägagångssätt. 

Å andra sidan framför Hjørland (2012, s. 308) kritik mot den sociala inriktningen – 

vilket även nämndes i inledningen. Han skriver följande: 

Although researchers such as Andersen (2004), Cornelius (1996), Feinberg 

(2008), Frohman (1983, 1990), Mai (2000, 2011), Olson (2001, 2002) and 

Ørom (2003) have promoted interpretative views of classification and have 

formed part of an important “social turn” in classification research, this view 

is still not very influential and has not resulted in the formation of a coherent 

theoretical approach. There are, for example, no textbooks on indexing and 

classification written from such a social and interpretative perspective in 

which it is explained how the relation X between concepts A and B should 

be determined and assigned. 

Trots att Mai (2011, s. 710) i artikeln ”The modernity of classification” lägger 

grunden för teoriutveckling, kvarstår problemet att det inom den sociala 

inriktningen saknas en samstämmighet. En liknande slutsats dras av Hansson (2010, 

s. 255-6), där han skriver att arbetena med att exponera hur vissa ämnen prioriterats 

på bekostnad av andra varit viktiga – analyser utifrån feministisk, queer och 

postkolonial teori likaså – men samtidigt tillägger att ”they are largely unable to 

present a viable alternative to the given classifications – at least if we look at the 

major library classification systems we use today.”. På den här fronten finns således 

ett stort behov även fortsättningsvis. Hansson ser agonistisk pluralism som ett 

potentiellt teoretiskt ramverk för den framtida forskningen. Den fråga Hansson 



 

12(65) 

 

ställer – hur biblioteken kan använda klassifikationssystem för att verka för 

agonistisk pluralism, istället för att låta oönskade synpunkter och dokument hamna i 

skymundan – står fortfarande obesvarad. 

2.1.3 Uppsatsens positionering i förhållande till klassifikationsforskning 

Domänanalysen är utformad för ett akademiskt sammanhang, och all kunskap är 

inte akademisk – något som också reflekteras i att alla avdelningar i ett 

klassifikationssystem inte är av akademisk karaktär. Utan att gå in för djupt i 

epistemologiska resonemang kring vad som är – och inte är – kunskap, är det ändå 

viktigt att poängtera att akademisk kunskap är långt ifrån den enda kunskapen; 

exempelvis finns även praktisk kunskap, nöjesrelaterad kunskap, andlig kunskap 

respektive överflödig eller ovälkommen kunskap (Machlup, 1980, s. 108, citerad i 

Hansson, 1999, s. 35-6).  

Dessutom kan det diskuteras huruvida det inte är vanskligt att låta den 

litteraturbaserade grunden vägledas av bibliometriska indikatorer, med tanke på att 

innebörden i dessa är långt ifrån endimensionell. Donald O. Case och Georgeann M. 

Higgins (2000, s. 635) gjorde i artikeln ”How Can We Investigate Citation 

Behavior? A Study of Reasons for Citing Literature in Communication” en empirisk 

studie där det visade sig att forskare oftast refererar till varandra av tre anledningar; 

1. För att texten som refereras redan är känd inom forskningen, 2. För att en referens 

till en annan text kan vara gynnsamt för den egna texten, och 3. För att kritisera den 

refererade texten. 

Att utgå från sam-citeringar (eng. co-citation) för att fastställa kluster och domäner 

kan därför generera osäkra resultat, eftersom forskare många gånger refererar till 

andra forskare i syfte att framföra kritik – här är Hjørland själv ett exempel när han 

upprepade gånger refererar till, och själv blir citerad av, forskare som Feinberg och 

Mai, trots att de många gånger är av olika åsikter. Kan de då sägas tillhöra samma 

domän, eller diskursiva grupp? Som Feinberg (2007, s. 12) konstaterar, riskerar 

upplägget av en domän per ämnesområde innebära gränser som blir sämre 

definierade. På det sättet – utifrån ett kritiskt perspektiv – kan det argumenteras för 

att det sker en låsning med avseende på pluralism, eftersom vissa ämnen och 

perspektiv fortfarande hamnar i marginalen, och därigenom fortsätter att 

representeras sämre. 

Den här uppsatsen utgår istället från vad Sanna Talja, Kimmo Tuominen och Reijo 

Savolainen (2005, s. 82) benämner som ett konstruktionistiskt perspektiv. Den kan 

även beskrivas som influerad av vad Hjørland (2012, s. 308) kallar den sociala 

inriktningen, och grundar sig i kritisk teori med Laclau och Mouffes diskursteori 

som verktyg för analys. 

Uppsatsens syfte ligger nära Hanssons (2010, s. 256) frågeställning, som nämndes i 

slutet av föregående avsnitt. Att undersöka klassifikationernas grad av pluralism, 

kan vara ett sätt att utveckla diskussionen kring hur de kan användas och utvecklas 

för att verka för agonistisk pluralism framöver. 
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3 Teori 

I följande kapitel introduceras diskursteorin, som kommer att användas som 

analysverktyg i den här studien. Först kommer diskursbegreppet diskuteras mer 

ingående. Avslutningsvis kommer ett avsnitt behandla hur begreppet tolkas i 

förhållande till det empiriska underlaget, som grund för senare analys. 

3.1 Laclau och Mouffes diskursteori – diskursbegreppet 
En grundlig beskrivning av diskursbegreppet, och vad det betyder för Laclau och 

Mouffes teoribildning, behövs för att förstå de verktyg för analys som presenteras 

inom diskursteorin. 

I boken Hegemonin och den socialistiska strategin talar Laclau och Mouffe (2008, 

s. 157-8) om diskursiva formeringar som sker via artikuleringar.10 För att förstå vad 

som åsyftas med diskursiva formeringar, specificerar författarna dessa utifrån tre 

aspekter; deras kontext, deras omfattning samt formeringarnas öppenhet eller 

tillslutning. 

När det kommer till den diskursiva formeringens kontext, är Laclau och Mouffe 

(a.a., s. 158-9) influerade av Foucaults koncept ”regelbundenhet i spridningen”. 

Konceptet kan betonas på olika sätt; antingen som regelbundenhet i spridningen, 

eller som regelbundenhet i spridningen. Kortfattat tolkas det dock utifrån 

diskursteorin som att det skett en fixering i språket, vilket skapat en diskursiv 

formering. 

När det kommer till den diskursiva formeringens omfattning, tillbakavisar Laclau 

och Mouffe (a.a., s. 159-60) uppdelningen i diskursiva och icke-diskursiva 

praktiker. Det är här deras breda definition av diskurs kommer in. Här frångår de 

Foucault, och även andra diskursanalytiker som Norman Fairclough (Bergström & 

Ekström, 2018, s. 254 ; Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 25-6). Som grund för 

denna breda definition, betonar Laclau och Mouffe (2008, s. 161-2, 165) att det är 

irrelevant huruvida det finns en verklighet utanför diskursen eller ej eftersom en 

sådan verklighet – oavsett om den existerar eller ej – är omöjlig för oss att nå. De 

härleder resonemanget till den motsättning som sedan länge funnits mellan realism 

och idealism; mellan tanke och verklighet. De söker även bryta ner dualismen kring 

tanke/handling genom att beskriva diskursen som inte enbart mental, utan i allra 

högsta grad materiell (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 25-6). I det senare 

resonemanget finns en koppling till den sene Wittgenstein och vad han kallar 

språkspel. Laclau och Mouffe (2008, s. 162-3) menar därmed att det inte bör göras 

skillnad på lingvistiska och icke-lingvistiska aspekter – de inbegrips båda i 

diskursbegreppet. 

Som ytterligare en förklaring av den breda syn på diskurser som angetts ovan, 

skriver Laclau och Mouffe (1990, citerade i Bergström & Ekström, 2018, s. 260) i 

New Reflections on the Revolution of Our Time: 

                                                      

10 Begreppet artikulering kommer redogöras för närmre i kapitel 4, men kan kortfattat 

beskrivas som en grundläggande beståndsdel vid skapandet av en diskurs. 
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Let us suppose that I am building a wall with another bricklayer. At a certain 

moment I ask my workmate to pass me a brick and then I add it to the wall. 

The first act – asking for the brick – is linguistic; the second – adding the 

brick to the wall – is extralinguistic. Do I exhaust the reality of both acts by 

drawing the distinction between them in terms of the 

linguistic/extralinguistic opposition? Evidently not, because, despite their 

differentiation in those terms, the two actions share something that allows 

them to be compared, namely the fact that they are both part of a total 

operation of building the wall. […] This totality which includes within itself 

the linguistic and the non-linguistic, is what we call discourse. 

Avslutningsvis, när det kommer till de diskursiva formeringarnas öppenhet eller 

tillslutning, menar Laclau och Mouffe (2008, s. 166-8) att alla diskursiva 

formationer är i ständig förändring – resonemangen kring fixeringar i språket bör 

därför betraktas som metaforiska. De introducerar diskursivitetens fält, eller det 

diskursiva fältet, i teoribildningen, som är ett begrepp besläktat med – och influerat 

av – Derridas koncept ”difference”. Sammanfattningsvis kan sägas att diskurser 

betraktas som flytande och föränderliga, i ständig kamp om dominans när det 

kommer till det diskursiva fältet och differensflödet. Kopplat till denna diskursiva 

kamp, kan nämnas att Winther Jørgensen och Philips (2000, s. 35) beskriver Laclau 

och Mouffes diskurser som något som ”strävar efter att avskaffa alla 

mångtydigheter” – med andra ord strävar de efter att tillsluta och fixera. 

3.2 Diskursteori och klassifikationssystem 
Hur kan Laclau och Mouffes breda syn på diskurser tolkas och tillämpas på den här 

uppsatsens empiriska material? Det finns både lingvistiska och icke-lingvistiska 

aspekter när det kommer till klassifikationssystem som DDK. De lingvistiska 

aspekterna utgörs av de beteckningar och hierarkier som klassifikationssystemet 

består av. Icke-lingvistiska aspekter kan utgöras av klassificering och 

hylluppställning i praktiken, exempelvis kompromisser som görs ad hoc och 

eventuellt på lokal nivå. Både de lingvistiska och de icke-lingvistiska aspekterna 

antas dock inom diskursteorin vara delar av en diskurs – detta i kontrast till 

exempelvis Norman Fairclough, som gör en uppdelning mellan text, diskursiv 

praktik och social praktik (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 25-6). 

Att de lingvistiska och icke-lingvistiska aspekterna utgör delar i en och samma 

diskurs – så som Laclau och Mouffes (1990, citerade i Bergström & Ekström, 2018, 

s. 260) parallell till de två murarna antyder – är något som kan föras över till ett 

kunskapsorganisatoriskt sammanhang. Det är exempelvis inte möjligt att i praktiken 

klassificera dokument efter ett visst klassifikationssystem, och samtidigt frångå 

systemet genom att bryta mot dess interna regler. Istället för att bryta mot reglerna i 

ett klassifikationssystem – och därmed klassificera felaktigt – finns alternativet att 

komplettera klassifikationssystemet med uppställningar i klartext (Aagaard, 2016). 

Detta innebär med andra ord att klassifikationssystemet – och diskursen – vid ett 

visst skede istället upphör att användas; exempelvis ifall systemets struktur anses 

skilja sig från de lokala samlingarna eller användarnas preferenser i för hög 

utsträckning. 
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Utöver klassifikationssystemets hierarkier och beteckningar, utgör även tillhörande 

instruktioner lingvistiska aspekter av diskursen. Samtidigt kan dessa betraktas som 

en brygga till diskursens icke-lingvistiska aspekter, eftersom instruktionerna består 

av anvisningar för hur klassifikationerna ska användas i praktiken. På det sättet kan 

instruktionerna sägas användas som medel för att kontrollera att systemet – och 

diskursen – tillämpas korrekt i praktiken. Således föranleder resonemanget 

antagandet att de lingvistiska aspekterna – i det här fallet hierarkier, beteckningar 

och manualer – speglar och överensstämmer med de icke-lingvistiska delarna av 

diskursen. 

4 Metod 

Följande kapitel kommer att bestå av en redogörelse av uppsatsens metod och 

tillvägagångssätt. Valet av metod för insamling och analys kommer att beskrivas 

och motiveras, och genomförandet kommer att skildras. Kapitlet avslutas med ett 

resonemang kring forskningsetiska ställningstaganden, validitet och reliabilitet. 

4.1 Metod för insamling 
Det empiriska materialet utgörs, för det första, av sammanfattningar från den 

senaste (23:e) versionen av DDC:s beteckningar och, för det andra, de tillhörande 

instruktioner och manualer som finns i svenska WebDewey. Materialet har valts 

eftersom det bedöms innehålla den information som behövs för att kunna besvara 

uppsatsens frågeställningar. Klassifikationssystemets hierarkier, beteckningar och 

manualer utgör de lingvistiska aspekterna av Laclau och Mouffes diskursbegrepp, 

och bedöms kunna användas för att ge en bild av diskursen i sin helhet.11 

Tidsramen för uppsatsen är dock för snäv för att en diskursanalys av hela DDC:s 

religionsavdelning ska kunna genomföras. Därför kommer ett urval göras, baserat 

på resultaten av en kvantitativ innehållsanalys; något som beskrivs närmre under 

nästföljande rubrik och framåt. 

4.2 Kvantitativ innehållsanalys som utgångspunkt och urvalsmetod 
Det vilar olika innebörder i begreppet innehållsanalys, där Kristina Boréus och 

Sebastian Kohl (2018) avser en snävare innebörd, medan Peter Esaiasson et al 

(2017) avser en vidare betydelse av innehållsanalys. Innehållsanalysen betraktas av 

vissa som en kvantitativ metod, eftersom den till stor del utförs genom mätningar. 

Andra gör en uppdelning i kvantitativa respektive kvalitativa varianter (Boréus & 

Kohl, 2018, s. 50). 

Enligt Esaiasson et al (2017, s. 198) kan den kvantitativa innehållsanalysen 

användas för att besvara frågor om förekomst – frekvens – och utrymme; med andra 

ord hur ofta och hur mycket något förekommer. Boréus och Kohl (2018, s. 49-50) 

tillägger att ett nedbrytande och ordnande av textinnehållet kan vara fördelaktigt vid 

                                                      

11 För mer information om resonemanget som leder fram till ovanstående antagande, se 

kapitel 3.2 Diskursteori och klassifikationssystem. 
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kartläggandet av större mängder text. Textens delar behandlas då mer mekaniskt på 

ett sätt som blir jämförbart och stringent. 

Eftersom innehållsanalysen fokuserar på frekvenser, innebär metoden konkret ett 

räknande, där antalet analysenheter och dess förekomster antas påvisa något större, 

utanför texten. Som exempel kan analysenheterna utgöras av ord, uttryck, 

rubrikstorlek med mera; detta i syfte att hitta mönster i materialet (a.a., s. 50-1). 

Avslutningsvis menar Boréus och Kohl (a.a., s. 52) att det är möjligt att utföra en 

innehållsanalys på en större mängd text, för att sedan göra en diskursanalys på ett 

urval av det. Kombinationen gör att det är möjligt att först få en bredare överblick 

över materialet, för att sedan också nå en djupare förståelse av innehållet. Det är just 

ovanstående kombination av kvantitativ innehållsanalys och diskursanalys som 

kommer att tillämpas här.  

De frekvenssammanräkningar som framkommer genom en kvantitativ 

innehållsanalys kan användas för att ge en bild av vilka termer som används mest i 

DDC:s religionsavdelningar. Frekvenssammanräkningarna kommer att fylla två 

syften: för det första kommer de bidra till att ge en överblick över det empiriska 

materialet genom att frekvent förekommande termer identifieras. För det andra 

kommer frekvenssammanräkningarna agera föremål för urval genom att de 

vanligast förekommande termerna kommer ligga till grund för en fördjupad 

diskursanalys. 

4.2.1 Genomförande 

Esaiasson et al (2017, s. 201) anger de komponenter som behövs vid genomförandet 

av en kvantitativ innehållsanalys. För det första behöver analysenheterna definieras. 

Analysenheterna kommer i den här studien utgöras av termer som står i anslutning 

till signumen i sammanfattningarna av DDC 23:s religionsavdelningar; det vill säga 

signum 200 till 299. För det andra bör analysenheternas egenskaper – variabeln – 

noteras. I den här studien utgörs variabeln av klassifikationskoderna som fenomen, 

där de i egenskap av ämnesrepresentationer bidrar med att tilldela analysenheterna 

en viss status, struktur och frekvens i det empiriska underlaget. Variabelns konkreta 

manifestationer utgörs av de enskilda signum som termerna – analysenheterna – 

uppkommer tillsammans med. Variabelvärdena kategoriserar variabeln och 

tillskriver den ett värde. I den här studien genereras variabelvärdena av termernas – 

analysenheternas – förekomst i systemet, genom att varje manifestation av variabeln 

– det vill säga, varje enskilt signum – som anges i anslutning till analysenheten 

adderar variabelvärdet med 1. En term som förekommer n gånger i signum 200-299, 

tillskrivs därmed variabelvärde n. 

Genom ovanstående upplägg – att termerna agerar analysenheter, medan signumen 

agerar variabel – efterföljs den tolkningsregel som Esaiasson et al (a.a., s. 207) 

anger; nämligen ”att variabelvärdena hos var och en av variablerna skall vara klart 

och entydigt definierade och därmed enkla att skilja från varandra, och att det ska 

finnas ett och endast ett variabelvärde för varje analysenhet.” 

En kodbok beskrivs av Esaiasson et al (a.a., s. 201-2) som ett underlag innehållandes 

samtliga variabler. Kodboken består i den här studien av ett Excel-dokument, där 
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analysenheter, variabeln samt tillhörande variabelvärden antecknats manuellt. 

Senare bör dessa analysenheter och variabler överföras och omskrivas i en 

kodblankett, i syfte att kunna presentera resultatet. I den här studien utgörs 

kodblanketten av ytterligare ett Excel-dokument, där analysenheterna, variablerna 

samt variabelvärdena kommer att ställas upp i en tabell, med syfte att påvisa 

termernas frekvens. Kodningsprinciper kommer att beskrivas mer ingående i 

resultat- och analysavsnittet. 

4.3 Laclau och Mouffes diskursteori som metod för analys 
Valet av diskursanalytisk inriktning beror på frågeställningarnas karaktär; inom 

diskursteorin tenderar fokus att hamna på den enskilda diskursens struktur. Den 

kritiska diskursanalysen försöker ofta se förbi den enskilda diskursen, genom att 

undersöka diskursiv förändring och ”interdiskursivitet”. Slutligen är 

diskurspsykologin mer inriktad mot att ta reda på hur diskurser påverkar enskilda 

individer (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 132-3). Den diskursteoretiska 

ansatsen har valts för att den bedöms kunna användas för att adekvat besvara 

uppsatsens frågeställningar. 

Att enbart utgå från den diskursteoretiska förståelsen av en diskurs, räcker dock inte 

för att urskilja en sådan i praktiken. Därför introducerar Laclau och Mouffe flertalet 

teoretiska koncept, som även kan användas som verktyg för analys.  

4.3.1 Mångtydigheter vittnar om diskursiv kamp 

När Laclau och Mouffe använder termen tecken, kan termen ses som synonym till 

begrepp eller beteckning. Det är viktigt att notera att ett tecken symboliserar både 

begreppet och dess betydelse, eller som Bergström och Ekström (2018, s. 265) 

kallar det; termen och tankeinnehållet. Här återkommer alltså synen på idealism och 

realism – tanken och verkligheten – som en totalitet, vilket diskuterades i 

föregående kapitel. Den synen leder i praktiken till antagandet att tanken formar 

verkligheten; att diskursen konstituerar världen, snarare än motsatsen (Laclau & 

Mouffe, 2008, s. 165 ; Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 26). 

Ett element är i sin tur ett tecken vars betydelse inte fixerats och vars innebörd det 

därför tvistas om (Bergström & Ekström, 2018, s. 265). Slutligen är en flytande 

signifikant ett tecken som inte fixerats – och som därför också är ett element – och 

som samtidigt är bärande för flera diskurser. Av den sistnämnda anledningen pågår 

därför synnerligen intensiva kamper kring just de flytande signifikanterna 

(Bergström & Ekström, 2018, s. 265 ; Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 35). 

4.3.2 Fixerade element bildar en diskurs 

Ett moment är ett tecken som – i motsats till ett element – har fixerats, och vars 

innebörd därmed inte är omtvistad (Bergström & Ekström, 2018, s. 265). En 

artikulation beskrivs av Laclau och Mouffe (2008, s. 157) som ett förhållande 

mellan olika element som gör att deras identitet förändras. Artikulationen kan även 

beskrivas som en process där elementen övergår till moment, d.v.s. fixeras i 

förhållande till varandra. Den här processen är vad som ligger till grund för 

skapandet av diskurser, eftersom olika element blir fogade samman genom att de 

artikulerar och artikuleras av varandra (Bergström & Ekström, 2008, s. 265). 
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En ekvivalenskedja beskrivs i sin tur som sättet artikuleringarna tar sig uttryck på; 

hur olika tecken knyts till varandra och därmed genererar en särskild innebörd (a.a., 

s. 265). En konstitutiv utsida, eller ”det konstitutiva yttre” (Winther Jørgensen & 

Philips, 2000, s. 34), är ett samlingsnamn för allt som förskjutits från en diskurs. Av 

Bergström och Ekström (2018, s. 265) beskrivs det som ”[d]en binära motsatsen 

som ger betydelse till insidan via att insidan kontrasteras mot dessa”. Här finns 

således en koppling till ett vi och dem, eller de/det Andra. Den konstitutiva utsidan 

kan därav betraktas som ett diskursivt skapande av dikotomier, i syfte att stärka den 

egna diskursen – och gruppen som inbegrips däri. 

En nodalpunkt är ett för diskursen bärande begrepp, d.v.s. ett begrepp som ofta 

återkommer, och som även tenderar att vara en flytande signifikant. Nodalpunkten 

är ett inom diskursen framträdande tecken, i det att tecknet är centralt för andra 

tecken och deras innebörd (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 33, 35). En 

mastersignifikant beskrivs som ett identitetsstärkande tecken (Bergström & 

Ekström, 2018, s. 265), och är – i likhet med nodalpunkten – ett extra framträdande 

tecken; i det här fallet ett tecken som är betydelsebärande för identiteten. Slutligen 

kan hegemoni beskrivas som en diskurs som utövar dominans inom en domän, och 

som är mer eller mindre oifrågasatt (a.a., s. 265). 

4.3.3 Antagonismer undergräver fixeringar 

Antagonism är ett samlingsnamn för de begreppstvister och motsättningar kring 

definitioner och begreppsanvändningar som kan ses inom och mellan diskurser 

(Bergström & Ekström, 2018, s. 265). Enligt Laclau och Mouffe (2008, s. 185) 

undflyr ”[a]ntagonismen … möjligheten att fångas av språket, eftersom språket bara 

existerar som ett försök att fixera det som antagonismen undergräver.” Det är ett 

svårfångat begrepp som är att betrakta som mer abstrakt än exempelvis element, 

moment, nodalpunkt och dylikt. Laclau och Mouffe (a.a., s. 185-6) menar nämligen 

att varje samhälle och varje språk – varje diskurs – formas genom att den omöjlighet 

(antagonism) som konstituerar dem blir undantryckt. Antagonismer är således vad 

som gör det omöjligt för diskurser att nå en oföränderlig helhet. 

Ibland sker stora förändringar inom ett diskursivt fält. När förändringarna leder till 

att en diskurs mister sin hegemoniska ställning – att diskursordningen förändras 

(Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 34) – har en rubbning (Bergström & 

Ekström, 2018, s. 265) inträffat. Det diskursiva fältet kan slutligen beskrivas som 

det som avlägsnats från en diskurs (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 34). Det 

som avlägsnats kan dock komma att inkluderas framöver, och vice versa. Det 

tillfälligt avlägsnade kan även ligga till grund för framtida rubbningar (Bergström & 

Ekström, 2018, s. 265). 

4.3.4 Tecknens modalitet avslöjar avsändarens ståndpunkt 

Subjektspositioner kan beskrivas som de positioner människor intar inom olika 

diskurser (Bergström & Ekström, 2018, s. 264-5). Olika diskurser positionerar oss; 

vi intar olika roller i olika diskurser (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 48-9). 

Diskurserna, och rollerna, kan vara mer eller mindre motstridiga, vilket leder till en 

fragmentering av identiteten, som enligt Laclau och Mouffe är instabil (Bergström 

& Ekström, 2018, s. 264-5). 
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4.3.5 Genomförande 

Resultaten av den kvantitativa innehållsanalysen kommer att användas som 

utgångspunkt för diskursanalysen. Det innebär konkret att de termer som visar sig 

förekomma mest frekvent i sammanfattningarna av DDC 23, kommer att agera 

föremål för vidare analys. 

För att få en mer kvantitativ överblick över frekvent förekommande termer i DDC 

23, bedömdes en insamling av termer utifrån sammanfattningarna vara fullgod; 

detta eftersom de första tre stegen i klassifikationssystemets hierarki är mest synliga, 

varpå det finns skäl att estimera att de för diskursen mer betydelsebärande termerna 

står att finna högre upp i hierarkierna.  

I kontrast till den kvantitativa innehållsanalysen, är diskursanalysen av ett mer 

kvalitativt slag, och på så vis kompletterar metoderna varandra; den kvantitativa 

innehållsanalysen är tänkt att ge en bredare överblick över materialet – precis som 

Boréus och Kohl (2018, s. 52) beskriver det – medan diskursanalysen kommer 

användas för att nå en djupare förståelse av innehållet. Därför kommer det 

empiriska materialet utökas till att innefatta hela DDC 23, tillsammans med 

tillhörande instruktioner, tillgängliga i svenska WebDewey.12 

För att en diskursanalys ska kunna genomföras, behövs någon form av text; 

antingen i form av transkriberingar eller redan befintliga texter (Wildemuth & 

Perryman, 2009, s. 323). Klassifikationssystem skiljer sig från andra texter, 

eftersom texten i klassifikationssystemet är uppdelad i beteckningar, och termerna 

är sorterade i hierarkisk ordning. Trots att beteckningarna i sig uttrycker semantiska 

(Rowley & Hartley, 2008, s. 138) och syntagmatiska relationer (Svenonius, 2000, s. 

131), kan dessa bara delvis användas för att urskilja artikuleringar. Tillhörande 

instruktioner bedöms vara nödvändiga för att nå en djupare förståelse kring varför 

strukturen ser ut som den gör. 

Enligt Bergström och Ekström (2018, s. 262) kan tillverkandet av ekvivalenskedjor 

vara ett konkret sätt att utföra diskursanalysen på. Kedjorna av ekvivalenser kan 

sedan visa sig bestå av flytande signifikanter eller mastersignifikanter (Winther 

Jørgensen & Philips, 2000, s. 50). Enligt Winther Jørgensen och Philips (a.a., s. 57-

8) är knuttecknen – nodalpunkter och mastersignifikanter – för det mesta 

intetsägande i sig själva, men får mening när de sätts samman med andra tecken. 

Dessa kan upptäckas via ekvivalenskedjorna, vilka utkristalliseras ”genom att 

klarlägga de kedjor av betydelser som de [diskurserna] ekvivalerar.”. 

Ekvivalenskedjorna kan även påvisa vad som blir uteslutet i en diskurs – de/det 

Andra – samt vad som i kontrast bidrar till att stärka den egna identiteten.  

Klassifikationssystemets tillhörande instruktioner – inbegripet förklarande 

noteringar, anvisningar från manualen samt alternativa termer från det relativa 

indexet – kommer att analyseras enligt ovan, i syfte att kartlägga ekvivalenser. 

                                                      

12 Åtkomst av DDC 23:s fullständiga klassifikationer och hierarkier samt instruktioner och 

manualer har nåtts via https://deweysv.pansoft.de/webdewey/login/login.html 
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Enligt Winther Jørgensen och Philips (a.a., s. 36) kan en annan ingång vara att 

reflektera över artikulationerna: ”Vilka betydelser etablerar de genom att sätta 

elementen i bestämda förhållanden till varandra, och vilka betydelsemöjligheter 

utesluter de?”. Denna typ av reflektion kan sedan expanderas till att involvera 

diskursen: ”Vilken diskurs eller vilka diskurser bygger en konkret artikulation på, 

vilka diskurser reproducerar den?”. En analytisk fråga som kan användas för att 

kartlägga nodalpunkter är: ”Vilka tecken har en privilegierad status, och hur 

definieras de i förhållande till diskursens andra tecken?”.  

I anslutning till den sistnämnda frågan ovan, kommer klassifikationssystemets 

hierarkiska ordning tas i beaktande, eftersom ordningen kan ge en bild av vilka 

begrepp som givits en mer privilegierad ställning i systemet.  

Slutligen kan följande fråga ställas, i syfte att kartlägga konflikter mellan diskurser: 

”Vilka betydelser kämpar man om att definiera (flytande signifikanter), och vilka 

betydelser är relativt fixerade och oemotsagda (moment)?” (a.a., s. 37). 

4.4 Forskningsetiska ställningstaganden, validitet och reliabilitet 
Under arbetets gång har forskningsetiska principer tagits i beaktande. Som underlag 

för ett etiskt förhållningssätt har Vetenskapsrådets (2017) bok God forskningssed 

använts. Av de generella principer som listas av Vetenskapsrådet (a.a., s. 8), är den 

andra, tredje samt sjätte principen av relevans att vidare diskutera. De har tillämpats 

på följande vis: 

Den andra och tredje principen – att redovisa utgångspunkterna för studien samt 

metoder och resultat – har tillämpats med målet att uppvisa en transparens texten 

igenom. Jag har eftersträvat att grundligt beskriva det teoretiska ramverket, samt hur 

den kvantitativa innehållsanalysen respektive diskursanalysen tolkats och 

genomförts. Beträffande den kvantitativa innehållsanalysen, har genomförandet av 

uppställningar i syfte att kvantifiera underlaget, såväl som beskrivningar av 

överväganden i anslutning till dessa, redogjorts för. När det kommer till 

diskursanalysen, har den hållits textnära med många och långa citat, för att det 

empiriska underlaget tydligt ska framgå. Det empiriska underlaget finns även att 

tillgå i sin helhet bland bilagorna.  

Den sjätte principen – att hålla god ordning i forskningen – kan delvis kopplas till 

föregående principer. Denna princip har tillämpats genom att jag under uppsatsens 

gång fört loggbok. Loggboken har använts för att dokumentera tankar och 

tillvägagångssätt, och som stöd för minnet. Loggboken har agerat hjälpmedel för 

noggrann återgivning av den analytiska processen. 

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan en forskare inte ta sig utanför 

diskurserna eller göra anspråk på att vara objektiv. Enligt Barbara Wildemuth och 

Carol Perryman (2009, s. 324-5) behöver forskaren, istället för att följa traditionella 

metoder för att utvärdera validitet och reliabilitet, visa upp en stringens och 

produktivitet i arbetet. Genom tillämpandet av ovanstående principer, och genom att 

förhålla mig till det socialkonstruktionistiska perspektivets ontologi, epistemologi 

och metodologi i sin helhet, har jag sökt uppfylla diskursanalysens krav på stringens 

och produktivitet. 
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När det kommer till validiteten i den kvantitativa innehållsanalysen, är 

begreppsvaliditeten av relevans att diskutera. Begreppsvaliditet handlar, enligt 

Esaiasson et al (2017, s. 59), om huruvida valet av operationalisering ger en 

överensstämmelse mellan indikatorer (empiri) och begrepp (teori) eller ej; det vill 

säga, om man mäter det man påstår att man ska mäta. I den här studien har syftet 

med operationaliseringen varit att underlätta räknandet av termer samt deras 

frekvenser, för att få en bild av vilka termer som används mest i DDC:s 

religionsavdelningar. Det är också vad resultatet av den kvantitativa 

innehållsanalysen genererat. 

För att bedöma reliabiliteten i den kvantitativa innehållsanalysens resultat, 

genomförde jag den 18 december 2018 ett reliabilitetstest av ett stickprov av 

uppställningarna i kodboken. Reliabilitetstestet kan beskrivas som ett ”test-retest” 

(a.a., s. 65). Med hjälp av ett bundet slumpmässigt urval, kontrollerades var tionde 

analysenhet mot den kvantitativa innehållsanalysens empiriska underlag. Detta 

gjordes med början på den fjärde analysenheten och framåt, det vill säga 

analysenhet nr 4, 14, 24, … 144 i uppställningen. Talet 4 alstrades ur en 

slumptalsgenerator. 

Totalt kontrollerades 15 av 146 analysenheter. En av de analysenheter som 

kontrollerades hade tillskrivits ett felaktigt variabelvärde. Analysenheten visade sig 

förekomma på två ställen i uppställningen, båda gångerna med variabelvärdet 1; 

detta istället för att förekomma på ett ställe i uppställningen, med variabelvärdet 2. 

Eftersom en av femton analysenheter felade, beräknas intrakodarreliabiliteten till 

93,3 %. 

5 Resultat och analys 

Följande avsnitt kommer att inledas med en presentation av den text som utgjort 

empiriskt underlag för den kvantitativa innehållsanalysen. Därefter kommer 

resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen presenteras. Avsnittet fortsätter med 

en textnära analys av instruktioner till DDC 23, som mynnar ut i en tillämpning av 

de diskursteoretiska analysverktygen. 

5.1 Presentation av DDC 23:s sammanfattningar 
Som tidigare nämnts består DDC av tio huvudklasser. Dessa är indelade från 0-9 

enligt följande: Computer science, information and general works (0), Philosophy 

and psychology (1), Religion (2), Social sciences (3), Language (4), Science (5), 

Technology (6), Arts and recreation (7), Literature (8) och, slutligen, History and 

geography (9). Av dessa tio huvudklasser, utgör Religion (2) empiriskt underlag, 

som i sin tur består av tio avdelningar – från 20 till 29 – där ämnena är inordnade 

enligt följande: 

      200 Religion 

      210 Philosophy and theory of religion 

      220 The Bible 
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      230 Christianity 

      240 Christian practice and observance 

      250 Christian pastoral practice and religious orders 

      260 Christian organization, social work and worship 

      270 History of Christianity 

      280 Christian denominations 

      290 Other religions 

Ovanstående avdelningar består i sin tur av tio underavdelningar vardera – från 200 

till 299.13 

5.2 Kvantifiering av det empiriska materialet 
Vid genomförandet av den kvantitativa innehållsanalysen, kvantifierades 

ovanstående material genom att manuellt överföras till en kodbok; det vill säga, ett 

Excel-dokument. Analysenheterna listades i en tabell, tillsammans med tillhörande 

signum – de konkreta manifestationerna av variabeln. Med andra ord listades DDC 

23:s termer en och en, vartefter de uppkommer i signum 200 till 299. För varje 

tillfälle termen uppkom, lades det tillhörande signumet in, vilket ökade 

analysenhetens variabelvärde med 1; detta för att syftet med den kvantitativa 

innehållsanalysen varit att ta reda på förekomster av de olika termerna. En term som 

förekommer n gånger mellan signumen 200 till 299, tillskrivs därför samma 

variabelvärde, n. 

För att illustrera, presenteras här ett utdrag från ovanstående kodbok14: 

Religion/Religions 200, 210, 215, 290, 292, 292, 293, 294, 299 9 

Figur 1: Exempel från kodbok 

Som synes i Figur 1, utgör religion/religions analysenheten. Termen står att finna i 

anslutning till signumen 200, 210, 215, 290, 292 (två gånger), 293, 294 och 299. 

Sammantaget genererar dessa signum – manifestationer av variabeln – värdet 9, 

vilket är ekvivalent med analysenhetens frekvens i det empiriska underlaget. 

5.2.1 Kodningsprinciper 

Under överföringen till kodboken, har vissa övervägningar – kodningsprinciper – 

tagits i beaktande. Som synes ovan i fallet med religion/religions, har flera 

böjningar av samma term inkodats som samma analysenhet. Däremot har besläktade 

termer, som i fallet med religion/religious, inkodats som separata analysenheter. 

Vid överföringen har även de termer som inte bedömts vara betydelsebärande 

bortsetts från. Följande termer har därför inte kodats: and, the, of, for, not samt in. 

                                                      

13 Se Appendix A för en översikt över DDC 23:s första tre nivåer inom huvudklass 2. 
14 Se Appendix B för kodboken i sin helhet. 
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5.2.2 Överföring från kodbok till kodblankett 

Den insamlade datan i kodboken överfördes manuellt till ett nytt Excel-dokument, 

med syftet att göra materialet mer överblickbart. I den nya tabellen har 

analysenheterna reducerats till siffror, vilka tillsammans med variabelvärdena bildar 

en funktion. 

Y antal termer som förekommer X gånger 

109 1 

14 2 

9 3 

4 4 

4 5 

0 6 

0 7 

0 8 

2 9 

1 10 

3 11 

Tabell 1: Kodblankett 

Som synes i Tabell 1, får Y-axeln representeras av analysenheterna, medan X-axeln 

återger variabelvärdena. Sammantaget förekommer 146 olika betydelsebärande 

termer i det empiriska underlaget. Av dessa förekommer 109 termer enbart en gång 

vardera. 3 termer förekommer så många gånger som 11, vilket är den högsta 

frekvensen av betydelsebärande termer. Funktionen blir som följer: 

 

Figur 2: Funktion baserad på kodblankett 
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Grafens utseende kan relateras till Olsons (1998, s. 236) resonemang kring den 

varierande kvaliteten hos olika representationer i klassifikationssystem. Hon 

argumenterar för att klassifikationer konstrueras utifrån dominerande diskurser; 

något som innebär att det som befinner sig utanför det vedertagna – utanför de 

dominerande diskurserna – utelämnas. Resultatet blir en tyngdpunkt och ett fokus på 

det vedertagna, där det andra fragmenteras eller inte alls representeras. Olson liknar 

spridningen av begrepp som representeras vid de lagar om spridning som 

konstruerats av Lotka, Bradford och Zipf. 

Precis som i fallet med Lotka, Bradford och Zipfs lagar (De Bellis, 2009, s. 78-9), 

uppvisar ovanstående graf en så kallad ’lång svans’, vilket här innebär att ett fåtal 

begrepp förekommer många gånger, medan den stora majoriteten av begreppen 

enbart förekommer en gång vardera. Olson (1998, s. 237) konstaterar att 

kvantitativa metoder i form av spridningar och venndiagram kan användas 

beskrivande, men att venndiagram enbart kan påvisa kvantitet utan att ta sig djupare 

ner i formeringarnas struktur. Något liknande kan även sägas kring ovanstående 

graf: den påvisar kvantiteter, och ger en indikation på att vissa termer ges större 

utrymme än andra termer – men detta utan att belysa hur begreppen relaterar till 

varandra. Således behöver den kvantitativa innehållsanalysen kompletteras med ett 

diskursteoretiskt perspektiv. 

Som synes ovan, förekommer 3 termer 11 gånger, 1 term 10 gånger och 2 termer 9 

gånger. På grund av termernas rika förekomst i religionsavdelningarna, valdes 

instruktioner till dem ut som underlag till diskursanalysen. Termerna är 

religion/religions, religious, Christianity, Christian, church/churches samt history. 

5.3 Kontextualisering av valda analysenheter i Svenska WebDewey 
Analysmaterialet består av de ovan valda termerna, samt stickprov från anknytande 

instruktioner i svenska WebDewey.15 Insamlandet av instruktioner har fortgått tills 

mättnad uppnåtts.  

Svenska WebDewey är delvis översatt, vilket innebär att vissa texter finns 

tillgängliga på svenska, medan andra är skrivna på engelska. Det relativa indexet 

finns på både svenska och engelska, men enbart de engelska indextermerna har valts 

ut som underlag för analysen; detta för att undvika redundans, och för att termerna i 

sammanfattningarna av DDC 23 är skrivna på engelska. 

Nedan följer en sammanfattning av hur termerna beskrivs och används i DDC 23, 

med instruktionerna som underlag; detta i syfte att fördjupa förståelsen för 

termernas diskursiva sammanhang, och som grund för att utstaka ekvivalenskedjor, 

noder och artikulationer. 

5.3.1 Religion/Religions 

I anteckningarna tillhörandes signum 200, definieras religion som ”[i]ndividers och 

gruppers övertygelser, attityder, religionsutövning med hänsyn till den yttersta 

                                                      

15 Se Appendix C för instruktionerna i sin helhet. 
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existensens natur och relationer inom sammanhanget för uppenbarelse, gudom, 

tillbedjan”. 

I manualen (200 vs. 100) avskiljs religion från filosofi med följande resonemang: 

Both religion and philosophy deal with the ultimate nature of existence and 

relationships, but religion treats them within the context of revelation, deity, 

worship. Philosophy of religion (210) does not involve revelation or worship 

but does examine questions within the context of deity. 

De bärande termerna här är uppenbarelse/revelation, gudom/deity respektive 

tillbedjan/worship. 

Vidare står även följande:  

Use 200 for any work that emphasizes revelation, deity or worship, even if it 

uses philosophical methods, e.g. a philosophical proof of the existence of 

God 212.1. Use 180-190 for the thought of a religious tradition used to 

examine philosophical questions without reference to deity or religious 

topics, e.g., Jewish philosophy 181.06, Christian philosophy, 190. However, 

use 200 for ethics based on a religion. If in doubt, prefer 200. 

Av den första meningen att döma, kvarstår revelation, deity samt worship som 

bärande termer. I den andra meningen framkommer återigen deity som bärande 

term; den här gången tillsammans med det något otydliga religious topics. Med 

tanke på att ovanstående textmassa efterföljer det föregående citatet, i ett led i att 

beskriva en och samma differentiering, finns det skäl att tolka religious topics som 

en term som anknyter till de tidigare nämnda begreppen revelation respektive 

worship. Ett sista begrepp som uppkommer i den tredje meningen är ethics, där det 

blir avgörande tillsammans med based on a religion. 

Tanken att klass 200 ska användas för vilket verk som helst, som betonar 

uppenbarelse, gudom eller tillbedjan, blir dock motsagd i en annan del av manualen 

(130 vs. 200), där religion även avskiljs från parapsykologi och ockultism. Att 

parapsykologi och ockultism inbegriper fenomen som inte anses kunna förklaras 

genom empiri eller dylikt, och som därav skulle kunna beskrivas som uppenbarelse-

liknande, räcker inte för att ämnet ska inkorporeras bland religionerna. 

Use 130 for parapsychological and occult phenomena if they are not 

presented as religious, or if there is doubt as to whether they have been so 

presented. Use 200 for works about parapsychological or occult phenomena 

if the author describes them as religious, or the believers and practitioners 

consider them to be religious. If in doubt, prefer 130. 

Den avgörande – men återigen något otydliga – term som skiljer religion från 

parapsykologi och ockultism är, av ovanstående text att döma, religious. 

5.3.2 Religious 

Anvisningarna i manualen (398.2 vs. 201.2, 230, 270, 292-299) ger indikationer på 

hur begreppet religious används i DDC 23: 
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Use 398.2 for mythology having a nonreligious basis that deals with beliefs 

and stories that can be referred to as superstitions, legends, fairy tales, etc., 

where the religious content or interest is not apparent. Use 201.3 and similar 

numbers elsewhere in 200 for mythology having a religious basis that deals 

with the most basic beliefs of people and with religious beliefs and 

practices. 

Motsatsen till religious beskrivs här som nonreligious, och kopplas till beliefs samt 

stories som förknippas med superstitions, legends respektive fairy tales. Religious, 

å andra sidan, kopplas till basic beliefs respektive practices. 

Det är inte enbart anvisningarna kopplade till parapsykologi och ockultism (130 vs. 

200) som motsäger tanken att vilket verk som helst som betonar uppenbarelse, 

gudom eller tillbedjan hör hemma bland religionerna. I ovanstående 

manualanteckningar (398.2 vs. 201.2, 230, 270, 292-299) står även följande: 

Use 398.2 for myths or mythology presented in terms of cultural 

entertainment or, especially, as representative of the early literary expression 

of a society, even if they are populated by gods and goddesses. Use 201.3 

and similar numbers elsewhere in 200 for mythology presented from a 

strictly theological point of view or presented as an embodiment of the 

religion of a people. For example, use 398.2 for Greco-Roman myths retold 

for a juvenile audience; but use 294.382325 for Jataka tales illustrating the 

character of the Buddha. 

Kravet för att något ska anses vara religiöst överensstämmer således inte med 

beskrivningen av religion under signum 200 – något som ses i den första meningen i 

citatet ovan. Om mytologier används för nöje eller i historiskt intresse, anses det 

inte vara hemmahörande inom religionen; detta trots att texterna inbegriper 

gudomar. Istället förknippas religious med a strictly theological point of view, 

alternativt en presentation av mytologin som an embodiment of the religion of a 

people. 

Ett annat exempel på användande av begreppet religious, tangerar ovanstående 

anvisning att sortera in grekisk-romerska myter som återberättas för en yngre publik 

under signum 398.2. I manualen (207.5, 268 vs. 200.71, 230.071, 292-299) 

uppkommer anvisningar kring religiös utbildning. 

Use 207.5 (and similar numbers in 292-299, such as 294.575 Hindu 

religious education or 297.77 Islamic religious education) for works on how 

various religions educate their members (especially young members) to be 

good followers of their own religions, usually called ”religious education”. 

Such education stresses knowledge of the faith and living as a member of a 

religion, and is meant to instill the values of a particular religion, not to 

study it in a detached manner. Use 268 for religious education as a ministry 

of the Christian church for the purpose of confirming believers in Christian 

faith and life, and religious education programs sponsored by the local 

church. 
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Här bidrar manualanteckningarna till att särskilja mellan olika typer av religiös 

utbildning, där verk – i synnerhet för barn som växer upp inom olika religioner – 

klassificeras separat från andra texter. Religious, tillsammans med education, 

likställs här vid knowledge of the faith, living as a member samt instill the values of 

a particular religion. Motsatsen till religious blir istället to study it in a detached 

manner. 

Som synes i citatet ovan, hänvisas kyrkoprogram till ett annat signum (268). Här 

kan religious tillsammans med education kopplas till ministry of the Christian 

church med syftet att confirming believers in Christian faith and life. Anvisningarna 

lyder vidare: 

Use 200.71 for works on education in and teaching of comparative religion, 

the religions of the world, and religion as an academic subject, usually 

called "religious studies." Use 230.071 for works on education in and 

teaching of Christianity as an academic subject, e.g., a course on 

Christianity in secular secondary schools 230.0712. Use a similar number in 

292-299 for works on education in and teaching of another specific religion 

as an academic subject, e.g., a course on Hinduism in secular secondary 

schools 294.50712, on Islam 297.0712. 

Det görs därmed skillnad på religious education och religious studies. Det 

sistnämnda kopplas till Christianity as an academic subject samt another specific 

religion as an academic subject. En annan motsats till religious education är, utifrån 

anvisningen, secular secondary schools.  

Värt att notera är att religious studies, trots att de förknippas med secular, 

klassificeras in bland religionerna (200) – detta samtidigt som grekisk-romerska 

myter återberättade för barn, av manualanteckningarna (398.2 vs. 201.2, 230, 270, 

292-299) att döma, insorteras som folkdiktning (398.2). 

5.3.3 Christianity 

Anteckningarna i anslutning till signum 200 visar hur begreppet Christianity 

används i DDC 23. Angående signum 200 står följande: 

Klassificera här komparativ religion; andra religioner än kristendom; verk 

som behandlar flera religioner, religiösa ämnen när de inte tillämpas inom 

särskilda religioner; synkretistiskt religiösa skrifter av individer som 

uttrycker personliga åsikter och som inte gör anspråk på att etablera en ny 

religion eller att representera en existerande religion. 

Här används kristendom i kontrast till andra religioner. Samma upplägg kan även 

ses i den efterföljande meningen: 

Klassificera ett särskilt ämne inom komparativ religion, andra religioner än 

kristendom under 201-209. 

Även signum 290 (Other religions) vittnar om samma typ av kontrastering. 

Anteckningen i anslutning till signum 290 börjar med meningen: ”Begränsat till 

särskilda religioner andra än kristendom”. 
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Fler begrepp som kopplas till kristendom återfinns i det relativa indexet, som i 

anslutning till signum 230 (Christianity) anger ”Christian doctrine”, ”Mythology--

Christianity”, ”Contextual theology--Christianity”, ”Doctrinal theology--

Christianity”, ”Adults--religion--Christianity”, ”Christianity” samt ”Theology--

Christianity”. 

I anteckningarna i anslutning till signum 230 står att signumet, det vill säga 

kristendom, ”[o]mfattar kristen mytologi”. Vidare står även: 

Klassificera här kontextuell teologi, kristen doktrinär teologi, kontextuell 

teologi. 

Som synes finns det därmed kopplingar mellan Christianity och christian doctrine, 

mythology/kristen mytologi, contextual theology/kontextuell teologi, doctrinal 

theology/kristen doktrinär teologi, adults, religion samt theology. 

5.3.4 Christian 

Christian är ett begrepp som bland annat förekommer i beteckningarna till signum 

240 i DDC 23. Avdelning 24 har den engelska benämningen ”Christian practice and 

observance”, vilket översatts till ”Kristendomsutövning och kristet bruk”. 

Underavdelningens (240) beteckning är ”Christian moral and devotional theology”, 

vilket översatts till ”Kristen moralisk och uppbyggande teologi”. Det relativa 

indexet i anslutning till signum 240 anger termerna ”Personal religion--Christianity” 

samt ”Devotional theology--Christianity”. 

Baserat på ovanstående termer, kan det konstateras att det finns en koppling mellan 

Christian och Christianity, såväl som practice/utövning och observance/bruk. 

Christian kopplas även till moral/moralisk och devotional/uppbyggande. Av 

termerna i det relativa indexet att döma – personal religion – förmedlas även 

förståelsen av begreppet kristen som något personligt.  Den personliga aspekten 

visar sig även i devotional theology. 

Värt att notera, är att det vid översättningen från engelska till svenska har skett en 

betydelseglidning; något som kan ses dels i fallet med devotional, som översatts till 

uppbyggande, och dels i fallet med observance, som översatts till bruk. I de 

engelskspråkiga beteckningarna framkommer en helighet som försvinner i samband 

med översättningen. Devotion kan bland annat översättas till hängivenhet, 

gudsfruktan, fromhet och iver, medan devotional kan översättas till andaktsfull. 

Observance kan visserligen översättas med bruk, men i ordet ligger även en 

innebörd av efterlevnad. 

I anteckningarna tillhörandes signum 248 framkommer ytterligare en term som 

relateras till christian: ”Klassificera här andlighet”. Det relativa indexet anger 

termen ”Spirituality--Christianity”. Christian kan därmed även kopplas till 

spirituality/andlighet. 

5.3.5 Church/Churches 

Termen church förekommer bland annat i anslutning till signum 270, där tillhörande 

anteckningar hänvisar till manualen (270, 230.11-230.14 vs. 230.15-230.2, 281.5-

281.9, 282). Där kan följande utläsas: 
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Use 270.1-270.3 (not 281.1-281.4) for the history of the Church prior to 

1054, because the early church is considered to be undivided by 

denominations until the schism of 1054. Use 274-279 for the history of 

specific churches prior to 1054. 

Dessa meningar vittnar till synes om en motsägelse: Hur kan kyrkan anses ha varit 

odelad fram till konflikten år 1054, samtidigt som specifika kyrkor före år 1054 kan 

klassificeras under avdelningarna 274-279? Här är det på sin plats att dela upp 

church respektive churches, eftersom innebörden inte är densamma i singularis som 

i pluralis. The Church, tillsammans med history, relateras här till undivided by 

denominations. Churches tillsammans med history, relateras till specific. 

I anslutning till signum 280, ses en liknande uppdelning av church i singularis 

respektive pluralis. I beteckningen används singularis (Denominations and sects of 

Christian church), medan anteckningarna använder kyrkor i pluralis på följande sätt: 

Omfattar kyrkor med fristående ställning från samfund och kyrkor med flera 

samfund. 

Klassificera här allmän historia och geografisk aspekt av, övergripande verk 

om särskilda samfund och sekter och deras enskilda lokala kyrkor. 

Klassifiera [sic] ett samfund eller sekt som inte tydligt passar in här med 

religionen, samfundet eller rörelsen till vilket dess egna medlemmar säger 

sig tillhöra. 

Återigen kan church relateras till denominations. Här kopplas även termen till sects. 

Churches, eller kyrkor, relateras till fristående ställning från samfund, samt något 

beståendes av flera samfund. Kyrkor relateras även till enskild och lokal, samt 

förutom samfund även sekter. 

5.3.6 History 

I beteckningarna förekommer history nästan enbart tillsammans med Christianity 

och church/churches. Trots termens rika förekomst, är dess utbredning relativt 

modest; i sammanfattningarna av DDC 23 återfinns termen enbart i och under 

signum 270.  

I det relativa indexet, i anslutning till signum 270, finns termerna ”Holy Roman 

Empire--church history”, ”Patristics (Christianity)”, ”Christian church--history”, 

”Church--history”, ”Church fathers” samt ”Church history”. Som synes ovan finnas 

alltså en tydlig koppling till Christianity och church, men även Holy Roman Empire, 

Patristics, christian samt church fathers.  

5.4 Diskursteoretisk analys av funna nodalpunkter 
I föregående avsnitt analyserades de valda termernas diskursiva sammanhang, i 

syfte att kartlägga kedjor av ekvivalenser samt att upptäcka nodalpunkter och 

artikulationer.  

I följande avsnitt fördjupas analysen kring de termer som visat sig agera viktiga 

nodalpunkter. Begreppen bedöms vara nodalpunkter, antingen för att det råder 
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konflikt kring begreppens betydelse – att begreppen agerar flytande signifikanter, 

eller, med andra ord, omgärdas av diskursiv kamp. Begreppen kan också bedömas 

vara nodalpunkter för att de används för att säga något om det egna, i kontrast till 

det andra – att begreppen agerar mastersignifikanter och anger subjektspositioner. 

Analysen fokuseras också mot att belysa hur artikulationer och ekvivalenser formar 

diskurser såväl som deras yttre, samt hur dessa diskurser relaterar till 

klassifikationssystemets struktur. 

5.4.1 Religion, uppenbarelse, gudom, tillbedjan – diskursen fixeras 

Religion är ett för religionsavdelningarna avgörande tecken; detta eftersom det är 

just religion som används för att beskriva hela huvudklassen. Det är därför inte 

förvånande att religion som tecken är inbegripet i att definiera och avgränsa 

diskursen – med andra ord, fixera den.  

I anvisningarna som ansluter till signum 200, ekvivaleras religion med de tre 

termerna uppenbarelse, gudom och tillbedjan. Det är med dessa tre begrepp som 

religion tillskrivs betydelse, eller artikuleras. Utan detta sammanhang förlorar 

begreppet sin fixering inom diskursen, eftersom religion ensamt inte säger 

tillräckligt mycket i sig självt – religion som tecken utgör således en flytande 

signifikant. Med hjälp av ekvivalenserna sluts diskursen, och ett yttre bildas 

beståendes av tecknens motsatser. 

5.4.2 Christianity – en nodalpunkt som uttrycker subjektspositioner 

Christianity kan bäst beskrivas som ett moment, eftersom tecknet står för sig självt 

utan att förklaras ytterligare. Eftersom det är den enda religiösa inriktningen som 

nämns vid namn i anteckningarna i anslutning till signum 200, kan det även 

betraktas som en nodalpunkt; med andra ord ett privilegierat tecken. Resterande 

inriktningar benämns som andra religioner än kristendom. Subjektspositionen är 

därför kristen, och artikulationerna skapar en differens mellan kristendom å ena 

sidan, och andra religioner å andra sidan. Utifrån den kristna diskursen, inplaceras 

därmed andra religioner än kristendom i diskursens konstitutiva yttre. 

Även i anteckningarna i anslutning till signum 290 uttrycks den kristna 

subjektspositionen, och den privilegierade status som tecknet Christianity får bland 

religionsavdelningarna gör sig återigen påmind; termen uppkommer till och med i 

anslutning till den avdelning där kristendom inte ingår. 

5.4.3 Christian – ett tecken i kedjan för att ena och stärka identiteten 

Den kristna subjektspositionen kan även ses i de artikulationer som finns i 

anslutning till tecknet Christian. I beteckningen till signum 240 samt det tillhörande 

relativa indexet bildar devotional theology, på svenska uppbyggande teologi, en 

ekvivalens till christian. En liknande ekvivalens kan ses i anslutning till signum 242, 

vars beteckning är ”Devotional literature”, på svenska ”Uppbyggelselitteratur”. 

Anteckningen hörandes till signum 242 lyder: 

Klassificera här texter för betraktelser, kontemplation, böner för enskilda 

och familjer, religiös poesi för andakt. 
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Utifrån ovanstående citat, synes att tecknet kristen i den dominerande kristna 

diskursen kan bytas ut mot tecknet religiös – dessa begrepp betraktas här som 

synonyma; något som kan ses som ett försök att i diskursen omforma religious, som 

är en flytande signifikant (ett mångtydigt begrepp), till ett moment (ett entydigt 

begrepp) – och därigenom få ensamrätt på epitetet.  

Det är även av relevans att ta hänsyn till vad som inte explicit uttalas; att ta implicita 

aspekter av ekvivalenserna i beaktande, och fundera över vad tecknens relationer till 

varandra – deras artikulationer – får för konsekvenser för diskursens utsida. 

Christian kan beskrivas som en mastersignifikant, i det att tecknet används för att ge 

den dominerande kristna diskursens insida identitet; detta samtidigt som 

ekvivalenser kring ’det Egna’ per automatik också säger något om ’det Andra’ – det 

vill säga, diskursens yttre. Att ekvivalera ”Christian practice and observance” – på 

svenska ”Kristendomsutövning och kristet bruk” – med ”Devotional literature”, på 

svenska ”Uppbyggelselitteratur”, skapar en differens som vittnar om synen på ’det 

Andra’. 

Antonymer till devotional, eller på svenska andaktsfull/andäktig, är nonreligious 

och secular, eller på svenska ogudaktig. Uppbyggande kan i sin tur ställas i kontrast 

till nedbrytande. Trots att antonymerna förblir osagda i texten, finns en implikation 

att litteratur som inte platsar under signum 242 är något annat än andaktsfull och 

uppbyggande; snarare ogudaktig och nedbrytande. 

I det närliggande signumet 248 med beteckningen ”Christian experience, practice, 

life”, på svenska ”Kristen upplevelse, kristen religionsutövning, kristet liv”, 

ekvivaleras tecknet christian med spirituality, eller andlighet. Precis som i fallet med 

religious, ses den dominerande kristna diskursens strävan att göra anspråk på 

ytterligare en flytande signifikant – detta genom att likställa Christian vid tecknet 

spirituality. Här implicerar valet av termer att andra livsstilar än den kristna istället 

innehar egenskaper som kontrasterar mot andlighet; närmare bestämt att de är 

materialistiska och ogudaktiga. 

5.4.4 Religious som medel för att stärka det egna sanningsanspråket 

Tecknet religious tenderar att figurera inom områden där diskursiva konflikter kan 

urskiljas; något som ger tecknet en hal karaktär och viktig roll som flytande 

signifikant. 

Som även exemplifierades i kontextualiseringen, kan en differens ses mellan de 

ämnen som insorteras under signum 398.2 å ena sidan, och de som insorteras på 

varierande signum bland religionsavdelningarna å andra sidan: 

Use 398.2 for mythology having a nonreligious basis that deals with beliefs 

and stories that can be referred to as superstitions, legends, fairy tales, etc., 

where the religious content or interest is not apparent. Use 201.3 and similar 

numbers elsewhere in 200 for mythology having a religious basis that deals 

with the most basic beliefs of people and with religious beliefs and 

practices. 
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Här synes att även tecknen mythology samt beliefs utgör flytande signifikanter. I det 

ena fallet ekvivalerar tecknen med religious samt practices. I det andra fallet 

ekvivalerar tecknet med nonreligious, stories, superstitions, legends samt fairy 

tales. 

Genom förskjutandet av termer som vidskepelser, legender och sagor – begrepp som 

används för att åsyfta något med tveksam sanningshalt, och som används inom 

folkloristiken – ges de myter och berättelser som definierats som religiösa ett högre 

sanningsanspråk. De förskjutna tecknen kan därmed sägas höra till den 

dominerande, kristna diskursens konstitutiva yttre. 

5.4.5 Religious som ett tecken i kedjan för att driva ut det onda 

Som beskrevs i analysen av tecknet christian, är religious ett mångtydigt begrepp – 

en flytande signifikant – som inom den dominerande kristna diskursen likställs med 

christian. På så vis används religious, precis som christian, för att stärka den egna 

identiteten; tecknet omformas till en mastersignifikant. Den dominerande kristna 

diskursens beslagtagande av tecknet religious får dock följder för diskursens 

konstitutiva yttre. Nedan följer en anteckning i anslutning till signum 130: 

Klassificera här övernaturliga fenomen, bedrägerier inom ockultism. 

Klassificera fenomen som har att göra med religiösa upplevelser under 200. 

Här synes att även fenomen bildar en flytande signifikant som å ena sidan 

ekvivalerar med religiösa upplevelser, men som å andra sidan även ekvivalerar med 

övernaturliga, bedrägerier samt ockultism. Samtidigt har en differens skapats 

mellan religiösa upplevelser å ena sidan, och övernaturliga samt bedrägerier inom 

ockultism å andra sidan. 

Det relativa indexet i anslutning till signum 130 ger ytterligare perspektiv på den 

dominerande kristna diskursens konstitutiva yttre; indexet består av termerna 

”Supernatural--occultism”, ”New Age movement--occultism”, ”New Age 

movement--parapsychology”, ”Occult sciences”, ”Occultism”, ”Paranormal 

phenomena”, ”Parapsychology” samt ” Fraud--occultism”. 

Indextermerna vittnar om att parapsykologi och ockultism ekvivaleras med New 

Age. Det kan även konstateras att New Age ekvivaleras med movement istället för 

religion; något som skapar ett motsatsförhållande, eftersom New Age likväl hade 

kunnat framställts som en nyreligiös riktning. 

Signum 261.513 representerar verk som behandlar ockultism och parapsykologi 

utifrån ett kristet perspektiv. Indexet i anslutning till signumet består av termerna 

”New Age movement--occultism--Christian viewpoint”, ”Occultism and religion--

Christianity”, ”Parapsychology and religion--Christianity”, ”Astrology and religion-

-Christianity” samt ” Christianity and occultism”. Utifrån en kristen ståndpunkt 

framställs således inte New Age som en religion, utan som en ockult rörelse, där 

ockultism och parapsykologi skapar en differens mot religion. 

Sammanfattningsvis synes därmed åter tendensen att fixera begreppet religious, 

såväl som religion – detta genom att den dominerande kristna diskursen söker 
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begränsa användandet av tecknen till ’det Egna’. Därigenom förhindras användandet 

av tecknen av och om ’det Andra’; med andra ord tenderar tecknen att, inom den 

dominerande kristna diskursen, elimineras från diskursens konstitutiva yttre. 

Tilläggas bör dock att det inte råder ett fullständigt hegemoniskt förhållande inom 

religionsavdelningarna. Det finns nämligen utrymme för New Age att klassificeras 

som sin egen religion under signum 299.93. Signumen 290 fram till 299 bryter av 

den dominerande, kristna diskursen – här inryms alla andra religioner än 

kristendom, och New Age har fått en plats inte långt från religionsavdelningens 

marginal. Här erkänns New Age som en religion – något som ytterligare befäster 

påståendet att religion som tecken är en flytande signifikant; med andra ord, ett 

mångtydigt begrepp vars innebörd är omtvistat. Under signum 299.93 kan bland 

annat omfattande verk om New Age i sin helhet insorteras. Däremot kan inte verk 

som enbart, eller mestadels, behandlar medicin eller dylikt få plats här, vilket 

förtydligas i manualen i anslutning till 299.93: 

Class New Age perspectives on health and medicine, environmentalism, 

gardening, and other activities and areas of knowledge with the subject and 

discipline under discussion, even if the discussion rejects some of the main 

tenets of the discipline, e.g., using mental energy to cure illness 615.851. 

Use 130 and its subdivisions for New Age literature mostly concerned with 

psychic and paranormal phenomena. 

Enskilda aspekter av religionen flyttas därmed ut, och splittras över resten av 

systemet, som i exempelfallet där tron på användandet av mental energi för att bota 

sjukdomar hamnar under 615.851; beteckningen för signum 615 är farmakologi och 

terapimetoder. 

Värt att notera är att de aspekter av New Age som exemplifierats ovan, och som 

fragmenteras inom New Age, har motsvarigheter inom kristendom. Som exempel 

insorteras kristen healing respektive uppenbarelser och mirakler fortfarande inom 

religionsavdelningarna; dessa aspekter återfinns i anslutning till signumen 231.73, 

232.917, 232.955 och 248.29. Således framställs dessa aspekter som en del av den 

kristna religionen.  

Följaktligen synes att kristendom, som innehar en central roll i diskursen, 

representeras väl och genereras stort utrymme bland religionsavdelningarna; New 

Age å andra sidan, som hör till diskursens konstitutiva yttre, splittras över systemet. 

Detta är något som överensstämmer med Olsons (1998, s. 236) resonemang kring 

hur de vedertagna diskurserna representeras bättre än de marginaliserade 

perspektiven, som fragmenteras eller helt utelämnas. 

5.4.6 Religious education som exempel på ’de Andras’ lott 

Som nämndes i kontextualiseringen, kan en differens ses mellan religious education 

å ena sidan, och religious studies å andra sidan; något som ytterligare befäster den 

roll religious innehar som flytande signifikant – tecknet omgärdas av diskursiv 

kamp. Medan religious education åsyftar intern religiös utbildning, bland annat för 

barn som växer upp inom den aktuella religionen – åsyftar religious studies sekulära 

studier, exempelvis vid ett universitet.  
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I manualen (207.5, 268 vs. 200.71, 230.071, 292-299) finns följande anvisning 

angående högre utbildning: 

Use 200.711 (not 207.5) for works on religious education at the level of 

higher education, and for works on the education of the clergy. Use 

230.0711 (not 268) for works on higher education in both Christianity and 

Christian theology and for works on education of the clergy; all of this 

education usually takes place in divinity schools, theological seminaries, and 

graduate departments of theology or ministry in universities. Class 

education or training of the clergy for specialized work with the specialty, 

e.g., courses in Biblical studies 220.0711, programs in Christian pastoral 

counseling 253.50711. Use similar numbers from 292-299, e.g., university 

education in Islam 297.0711. 

Baserat på ovanstående text, kan det konstateras att det inom andra religioner än 

kristendom inte är möjligt att göra lika fina avgränsningar; det finns inte signum för 

motsvarigheter till kyrkoprogram, bibelstudiekurser och prästerlig rådgivning eller 

själavård inom de andra religionerna. Som exemplet ovan visar, faller all högre 

undervisning inom islam under ett och samma signum: 297.0711. 

Angående specifika ämnen inom komparativ religion, kristendom, eller de andra 

religionerna, gäller följande anvisningar: 

Class works on teaching a specific topic to children of primary-school age 

with works on religious education of children in general, e.g., Christian 

religious education courses on the Bible for children 268.432; Jewish 

religious education courses on the Tanakh (scriptures) for children 296.68. 

Även här är de kristna avdelningarna mer finfördelade än vad de judiska är. Texten 

förmedlar även antagandet att mottagaren inte känner till innebörden i ”Tanakh”, 

eftersom avsändaren ser ett behov av att inom parentes förtydliga att det handlar om 

judiska heliga skrifter. Vidare lyder anvisningarna: 

Class works on teaching a specific topic to persons of secondary-school age 

and older with the topic using notation T1--071 from Table 1, e.g., study and 

teaching of Christian church history in secondary schools 270.0712; study of 

the Tanakh in Jewish colleges and universities 221.0711. 

Här är det värt att poängtera att det signum studiet av Tanakh vid judiska högskolor 

och universitet tilldelas är 221.0711, vars beteckning är ”Bible. O.T.--education". 

Studiet av Tanakh placeras med andra ord i ett sammanhang beståendes av andra 

delar av den kristna bibeln (O.T. är en förkortning av Old Testament). 

Anvisningen som angavs ovan utgör ett exempel som kan kopplas till Olsons 

dekonstruktion av Melvil Deweys militaristiska metaforer (Deodato, 2010, s. 84). 

Olson menade att vad Dewey beskrev som ett effektivt sätt att inordna kunskap – att 

tillämpa motsvarande en militaristisk ordning – likt en armé ”also causes 

perturbation, agitation and disturbance … to those outside of its imposed order”, och 

att ”[t]he organization of a mob into an army … causes violence by imposing a 

marginalizing and exclusionary order” (Olson, 2001, s. 649).  
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Som synes i ovanstående exempel, kan det som upplevs som ordnat utifrån den 

dominerande kristna diskursen, framstå som oordnat utifrån andra perspektiv än det 

kristna. Utifrån ett judiskt perspektiv hade inplacerandet av Tanakh, beståendes av 

Torah, Nevi’im och Ketuvim, tillsammans med andra judiska texter som exempelvis 

Talmud – den muntliga Torahn – kunnat förefalla mer ordnat och logiskt. 

5.4.7 Religion och ’de Andra’ – en möjlighet till diskursiv rubbning 

Som nämnts tidigare är den kristna diskursen visserligen dominerande, men den kan 

inte beskrivas som hegemonisk eller oifrågasatt. I anteckningarna i anslutning till 

signumen 200 och 290, framkommer två alternativ: 

Alternativ A: Klassificera religionens källor under 220, övriga särskilda 

aspekter på religionen under 230-280, övergripande verk om religionen 

under 230; klassificera i så fall Bibeln och kristendom under 298. 

Alternativ B: Klassificera under 210, och tillfoga till basnummer 21 de 

nummer som följer basnumret för religionen under 292-299, t.ex. hinduism 

210, Mahabharata 219.23; klassificera i så fall religonsfilosofi och 

religionsteori under 200, dess indelningar 211-218 under 200.1. 

Det finns, av ovanstående att döma, möjlighet att möblera om bland 

klassificeringarna, så att en annan religion än kristendom ska kunna representeras 

bättre. Alternativ A innebär att en av de andra religionerna ersätter kristendom, 

medan kristendom istället får inta signum 298, och därmed inplaceras bland de 

andra religionerna. Alternativ B innebär att kristendom behåller sina signum i 

systemet, men att en eller flera av de andra religionerna istället inplaceras bland 

religionsavdelningens tidigare signum, under avdelning 210. Religionsfilosofi och 

religionsteori, som annars utgör avdelning 210:s beteckningar, flyttas upp till 

signum 200. Eftersom dessa alternativ erbjuds – där det finns ett erkännande att inte 

alla delar ett kristet perspektiv – går den kristna diskursen miste om en hegemonisk 

status. 

6 Diskussion och slutsatser 

Följande kapitel utgör den här uppsatsens sista kapitel. I den inledande delen 

kommer resultat och analys sammanfattas och diskuteras vidare genom att 

återkopplas till den tidigare forskningen. Därefter kommer ett avsnitt innehållandes 

slutsatser att återkoppla till problemformulering och syfte samt besvara uppsatsens 

frågeställningar. Efter slutsatserna följer ett avsnitt som diskuterar den kvantitativa 

innehållsanalysens samt den diskursteoretiska metodens begränsningar. Uppsatsen 

avslutas med förslag på framtida forskning. 

6.1 Sammanfattning av resultat och analys 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka DDC:s dokumentrepresentationer för 

att belysa systemets grad av pluralism, med avseende på religion. För att besvara 

uppsatsens frågeställningar har sammanfattningar av DDC 23:s religionsavdelningar 

samt relaterade instruktioner använts som empiriskt material. 
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Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen visar att de första tre nivåerna 

består av 146 betydelsebärande termer. Av dessa termer förekommer sex termer 

synnerligen ofta; religion/religions som förekommer 9 gånger, religious som 

förekommer 11 gånger, Christianity som förekommer 9 gånger, Christian som 

förekommer 11 gånger, church/churches som förekommer 11 gånger, samt history 

som förekommer 10 gånger. Redan här kan det konstateras att andelen termer som 

förknippas med kristendom (Christianity, Christian samt church/churches) uppvisar 

hög frekvens, och därmed upptar mycket utrymme; detta i kontrast till resterande 

termer, där 109 av dem enbart förekommer en gång vardera, och ingen annan term 

än ovan nämnda förekommer fler gånger än fem. 

Ovanstående termer kontextualiserades och dekonstruerades med hjälp av ett 

diskursteoretiskt ramverk, med avsikten att kartlägga ekvivalenskedjor som grund 

för att finna nodalpunkter. Det kunde därefter konstateras att termerna 

religion/religions, religious, Christianity samt Christian, utgjorde viktiga 

nodalpunkter i systemet – detta antingen för att de visat sig vara flytande 

signifikanter, omgärdade av diskursiva strider, eller för att de visat sig agera 

mastersignifikanter, där de används för att stärka den egna identiteten och 

kontrastera den mot ’det Andra’. Det kunde även fastställas att samtliga av de 

frekvent förekommande termerna – även religion/religions, religious samt history – 

ofta används utifrån ett kristet perspektiv, eller tillsammans med andra kristna 

termer. 

Sammanfattningsvis har den mixade metod som använts i uppsatsen genererat två 

typer av resultat; ett kvantitativt och ett kvalitativt. En kombination av metoderna 

har visat sig kunna ge en bredare bild än vad som skulle blivit fallet om enbart en av 

metoderna hade använts. I det här fallet har kombinationen av metoder bidragit till 

att, för det första, påvisa olika termers förekomst i DDC 23:s religionsavdelningars 

första tre nivåer och, för det andra, belysa olika termers diskursiva formeringar i 

DDC 23:s religionsavdelningar. Både förekomst och formation har visat sig vara 

viktiga att ta i beaktande, eftersom de tillsammans målar upp en bild av ett 

klassifikationssystem med en kristen slagsida. 

6.1.1 Diskussion 

Ensidighet i klassifikationssystemen är i sig inget nytt; som nämndes i inledningen, 

återspeglar klassifikationssystemen de vinklingar som hör deras kulturella 

sammanhang till (Deodato, 2014, s. 738-9). Att religionsavdelningarna fokuseras 

mot kristendom är således i överensstämmelse med Deodatos utsaga, eftersom DDC 

utvecklas i USA som är ett kristet land; med andra ord är det kulturella 

sammanhanget därav kristet. 

Uppsatsens resultat kan även relateras till Hjørland (2012, s. 311-2), som beskriver 

systemen för kunskapsorganisation som ontologier med en utvald uppsättning av 

termer och semantiska relationer. Han drar slutsatsen att utformandet av dessa 

system fyller vissa ändamål och återspeglar vissa värden; dock med följden att andra 
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ändamål och värden åsidosätts.16 Resultatet av den här uppsatsen bekräftar 

Hjørlands uttalande, eftersom förfördelandet av kristna perspektiv leder till att de 

potentiella ändamål och värden som hade kunnat medföljt en bättre representation 

av de andra religionerna försummats. 

Även Olson (1998, s. 237) konstaterade att DDC förfördelade kristendomen, och att 

kristendomen tillhörde en av diskurserna med mer makt inom klassifikations-

systemet; de mer framträdande diskurserna utöver den kristna var, enligt Olson, 

’vit’, ’man’, ’heterosexuell’, ’europeisk’, ’medelklass’, samt ’arbetsför’. Jämfört 

med Olsons upptäckt, visar resultatet av den här uppsatsen att förfördelandet av 

kristendomen inom DDC kvarstår; detta trots att två decennier fortlöpt, förenat med 

en tilltagande global användning av systemet. 

6.2 Slutsatser 
I följande avsnitt kommer de frågeställningar som formulerades i avsnitt 1.3 

besvaras. Frågeställningarna lyder: 

- Vilken eller vilka diskurser dominerar DDC 23:s religionsavdelningar? 

- Vilka grupper eller perspektiv marginaliseras som en konsekvens av den 

dominerande diskursen eller de dominerande diskurserna inom DDC 23:s 

religionsavdelningar? 

Frågeställningarna kommer besvaras i den ordningsföljd som angetts ovan, och för 

tydlighets skull tilldelas de varsitt avsnitt. Därefter följer ett avsnitt som behandlar 

fler slutledningar kopplade till problemformuleringen och resonemanget kring 

pluralism. 

6.2.1 Religionsavdelningarna domineras av en kristen diskurs 

Den första frågeställningen blev delvis besvarad redan i sammanfattningen av 

resultat och analys. Studiens resultat och analys pekar nämligen mot att 

religionsavdelningarna i DDC 23 domineras av en diskurs, och att den är kristen. 

Att den kristna diskursen dominerar kan ses i förskjutandet av de andra religionerna 

till diskursens konstitutiva yttre; något som spiller över även på systemets 

utformning – DDC 23:s religionsavdelningar upptas av en högre frekvens kristna 

termer högre upp i hierarkin, jämfört med andra religioners termer. 

Utöver de uppenbart kristna begreppen Christianity, Christian respektive 

church/churches, används även religion/religions, religious samt history primärt 

utifrån en kristen diskurs. History förekommer enbart i anslutning till signum som 

behandlar kristendom, och förekommer tillsammans med Christianity, Christian 

respektive church/churches. Både religion/religions samt religious utgör flytande 

signifikanter, men som av den kristna diskursen omformas till moment; exempelvis 

erkänns inte New Age som en religion utifrån ett kristet perspektiv – något som 

vittnar om ett försök att få ensamrätt på tecknet religion/religions. Den kristna 

diskursen söker därtill vid upprepade tillfällen omforma religious till en flytande 

                                                      

16 Om någon slags konsensus ska kunna sägas råda inom klassifikationsforskningens olika 

läger, är det således en medvetenhet kring klassifikationssystemens bristande neutralitet. 
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signifikant, dels genom att likställa det vid Christian, och dels genom att använda 

det för att differentiera mot både folkloristik och filosofi. Både religion/religions 

och religious används som verktyg för att begränsa konkurrerande diskurser och 

förskjuta dessa till det konstitutiva yttre. 

De termer som tydligast bidrar till att ange den kristna subjektspositionen, är 

religion/religions när termen artikuleras tillsammans med Other, för att sedan 

kontrasteras mot Christianity – eller, som det står i instruktionerna till svenska 

WebDewey,  ”andra religioner än kristendom” respektive ”särskilda religioner andra 

än kristendom”. Följande figur är en illustration av de sistnämnda artikulationerna, 

som ligger till grund för hierarkiernas utformning. Den inre cirkeln symboliserar 

diskursens inre kärna, medan den yttre cirkeln symboliserar diskursens konstitutiva 

yttre.17 

 

Figur 3: Den kristna diskursens inre, i kontrast till dess konstitutiva yttre 

Förskjutandet av andra religioner än kristendom till det konstitutiva yttre, vilket görs 

genom att benämna dem som just ’Andra’, får till följd att dessa representeras 

                                                      

17 Figuren är en utveckling av Olsons (1998, s. 236) ”Figure 1. Degrees of representation 

quality”. Olson gör en uppdelning mellan ”mainstream”, ”margins” respektive ”limits”, där 

”mainstream” med ett diskursteoretiskt ramverk istället kan liknas vid diskursens inre, och 

”margins” istället kan liknas vid diskursens konstitutiva yttre. 
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sämre, precis som Olson (1998, s. 236) konstaterat angående marginaliserade 

grupper. 

Att de andra religionerna representeras sämre, beror på den kristna diskursens 

övertag: medan kristendomen beskrivs utifrån ett kristet perspektiv, ges inte de 

andra religionerna samma möjlighet att bli beskrivna utifrån det egna perspektivet – 

istället konstitueras de – fabriceras rentav – utifrån ett kristet perspektiv. Eftersom 

DDC dessutom är ett slutet system, får det till följd att platsen i 

religionsavdelningarna är begränsad; något som leder till att de andra religionerna 

stundtals splittras över systemet, och därmed berövas sitt diskursiva sammanhang 

ytterligare – något som kan ses i fallet med New Age. Således samverkar 

ovanstående figur med den figur Olson (a.a.) presenterar, i det att de påvisar samma 

slags fenomen; något som leder in mot svaret på det andra frågeställningen i avsnitt 

1.3. 

6.2.2 Andra religioner än kristendom marginaliseras 

Som synes av Figur 3, som presenterades i föregående avsnitt, är de grupper och 

perspektiv som förskjutits till det konstitutiva yttre samma grupper och perspektiv 

som marginaliserats bland DDC 23:s religionsavdelningar. Dessa grupper och 

perspektiv kan definieras lika löst och svävande som de artikulationer som 

fastställde den kristna subjektspositionen anger; nämligen ”andra religioner än 

kristendom” respektive ”särskilda religioner andra än kristendom”.  Formulerandet i 

sig pekar i själva verket mot systemets bristande förmåga att representera ’de 

Andra’, och tydliggöra vilka de är. 

Utifrån beteckningarna kan det dock konstateras att de grupper och perspektiv som 

marginaliseras inbegriper klassisk (grekisk och romersk) religion, germansk 

religion, religioner av indiskt ursprung, zoroastrism, judendom, islam, bábísm och 

bahá'í.  Dessa utgör enbart ett axplock, baserat på de riktningar som nämns vid 

namn i DDC 23:s sammanfattningar – det finns ett otaligt antal inriktningar vars 

namn utelämnats från religionsavdelningarnas tre första nivåer; som exempel kan 

buddhism, hinduism, religioner med afrikanskt, nord- och sydamerikanskt ursprung 

samt vissa religioner med asiatiskt ursprung nämnas.  

I religionsavdelningarnas absoluta marginal, under 299.9, inplaceras allt från New 

Age, nyhedendom och wicca till indonesisk, polynesisk och aboriginsk religion 

respektive melanesiska cargokulter. Några av de längsta signumen tilldelas maorisk 

samt lazisk religion (299.92442 samt 299.92968); dessa befinner sig med andra ord 

sex steg längre ner i hierarkierna än vad Bibeln ensamt gör. Medan Bibeln med 

tillhörande böcker upptar en avdelning (220) och nio underavdelningar (221-229), 

upptar maorisk och lazisk religion en underunderunderunderunderunderavdelning 

vardera. Bibeln ensam upptar med andra ord 106 gånger mer plats än vad maorisk 

eller lazisk religion gör i sin helhet – en skillnad som kan tyckas vara löjeväckande 

stor, och samtidigt oursäktlig. 

6.2.3 Ytterligare konklusioner 

För att nu återkoppla även till problemformulering och syfte, kan det utifrån 

studiens resultat samt ovanstående slutsatser konstateras att den kunskap som 
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konstrueras i DDC 23:s religionsavdelningar är kristen kunskap; kunskap som 

stärker den kristna världsbilden.  

Enligt Zeed Maoz och Errol A Henderson (2013, s. 278, 280, 282) var lite drygt 30 

% av världens befolkning kristna 2010; något som gör kristendomen till den enskilt 

största världsreligionen. Samtidigt domineras vissa delar av världen av andra 

religioner än kristendom; exempelvis domineras mellanöstern av islam, medan 

Afrika domineras av bland annat animism och synkretism. Efter att gruppen av icke-

troende dessutom exkluderats – vilka pendlat mellan 9 och 16 % åren 1945 till 2010 

– uppgår den totala andelen av världspopulationen som tillhör andra religioner än 

kristendom till mellan 54 och 61 %. Med tanke på DDC:s kristna slagsida, kan 

systemets internationella status således inte sägas återspeglas i valet av termer och 

perspektiv inom religionsavdelningarna. Således kan DDC inte heller beskrivas som 

ett internationaliserat system; detta eftersom DDC representerar dem som inte delar 

den dominerande kristna diskursen sämre. 

Det är också på sin plats att vidare diskutera anteckningarna i anslutning till signum 

290, som i analysen beskrevs öppna upp en möjlighet för diskursiv rubbning. Som 

det empiriska underlaget påvisade, finns det möjlighet att ersätta kristendomen med 

en annan religion. Detta kan genomföras på två sätt; antingen genom att kristendom 

får inta signum 298 medan en av de andra religionerna övertar kristendomens 

signum; eller genom att en eller flera av religionerna istället inplaceras under 

signum 210, medan innehållet under 210 flyttas upp till signum 200. 

Utifrån ett pluralistiskt perspektiv, är dessa alternativ dock inte tillräckliga; 

alternativen kommer fortfarande resultera i att en religion representeras väl på 

bekostnad av de andra religionerna. Bowker och Star (1999, s. 300-1) skriver, 

angående marginalisering av etniska grupper, att ”the thing that does not fit into one 

bin or another gets put into a ”residual” category …. The habit perpetuates a cruel 

pluralistic ignorance.”. Med andra ord motverkar övrigt-kategorierna pluralism, och 

hur perspektivet än förändras och förflyttas kommer något alltid hamna i 

skymundan – eller, som Bowker och Star formulerar det: ”[A]ll things inhabit 

someone’s residual category in some category system.”  

Vidare kritiserar Olson (2007, s. 513) den aristoteliska logiken utifrån ett 

feministiskt perspektiv. Hon argumenterar för att det skapas en dikotomi med 

ursprung i logiska syllogismer:  

[W]omen are Not-men. They (we) are outside of the category. Whereas, if 

instead of the dichotomy of contradiction (A/Not-A), we accept that while 

women and men are different, they are not opposites (A/B). 

Applicerat på DDC 23:s religionsavdelningar, skapar den dominerande kristna 

diskursen en dikotomi som kan liknas vid ovan nämnda aristoteliska logik 

(kristendom/Inte-kristendom). Oavsett vilken religion kristendomen ersätts med, 

kommer de alternativ som erbjuds underbygga samma aristoteliska logik och 

medföljande dikotomi enligt följande: islam/Inte-islam, animism/Inte-animism, och 

så vidare. 
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För att pluralism ska kunna uppnås, behöver ovanstående dikotomier raseras; som 

Olson skriver ovan, men applicerat på religionsavdelningarna, behöver inte olika 

religioner framställas som fundamentalt motsatta enbart för att de inte utgör en och 

samma religion. Istället beskriver Mai (2011, s. 723) pluralism som uppfattningen 

att det finns flera sätt att beskriva verkligheten på; något som kan liknas vid tanken 

på ”A/B”, i kontrast till ”A/Not-A” (Olson, 2007, s. 513). 

6.3 Metodkritik 
Följande avsnitt kommer inledningsvis bestå av kritik av den kvantitativa 

innehållsanalysen. Därefter behandlas baksidorna med diskursanalysen som metod. 

6.3.1 Den kvantitativa innehållsanalysen 

Boréus och Kohl (2018, s. 79) anger flera områden inom vilka kritik mot den 

kvantitativa innehållsanalysen kan framföras. Två för den här studien relevanta 

punkter är, för det första, att innehållsanalysen enbart kan påvisa det explicita i en 

text, och, för det andra, att kvantifieringen fragmenterar textmassan så att textens 

sammanhang går förlorat. 

En mixad metod valdes just av ovanstående skäl. Att enbart analysera de explicita 

beteckningarna i ett klassifikationssystem riskerar att medföra ett något skralt 

resultat; detta eftersom innehållsanalysen saknar verktyg för att analysera det 

outtalade och underförstådda.  

Innehållsanalysens fördel är att den kan användas för att räkna på frekvenser, men 

faktumet att den inte tar hänsyn till sammanhanget har för den här studien inneburit 

att den inte tar hänsyn till klassifikationssystemets hierarkier; något som är vitalt för 

att nå en förståelse kring termens betydelse. Ett exempel är termen history, som 

visserligen förekom 10 gånger i DDC 23:s religionsavdelningar, men som senare 

visade sig uppträda längre ner i hierarkin och mer koncentrerat; detta i motsats till 

exempelvis religion/religions som uppträder högre upp och utspritt. 

6.3.2 Diskursteorin 

Angående diskursteorin, framför Bergström och Ekström (2018, s. 294) två för den 

här studien viktiga aspekter för diskussion. För det första, att vissa av de diskurs-

teoretiska analysverktygen är vagt definierade, och, för det andra, att applicerandet 

av dem kan vara precis lika vagt. 

Eftersom det enligt Bergström och Ekström råder otydligheter, rentav menings-

skiljaktigheter, kring hur vissa av de diskursteoretiska analysverktygen ska 

tillämpas, har jag sökt motverka vagheten genom att presentera tydliga definitioner 

av samtliga koncept. Därefter har tillämpandet av dessa gjorts i två steg, beståendes 

av en textnära analys som mynnar ut i applicerandet av de olika analysverktygen. 

Exemplifieringar från resultat- och analyskapitlet förekommer kontinuerligt bland 

diskussion och slutsatser.18 

                                                      

18 Se kapitel 4.4 om forskningsetiska ställningstaganden, validitet och reliabilitet för mer 

information. 
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Slutligen kan dock, utifrån Bergström och Ekström (a.a., s. 293), poängteras att 

något som inte fångas i den diskursteoretiska metoden i synnerhet, är den mänskliga 

aspekten; exempelvis hur människor – bibliotekarier och låntagare som använder 

klassifikationssystemet, och de av dessa som tillhör en marginaliserad grupp – 

påverkas av diskurserna. 

6.3.3 Den mixade metodens originalitet 

Metoder som är nära besläktade med diskursanalysen, och som skulle kunnat 

användas istället, är andra tolkande metoder som exempelvis hermeneutiska 

tillvägagångssätt (Wildemuth & Perryman, s. 322). 

Uppsatsens mixade metod kan tyckas onödigt svår och komplex, med tanke på att 

systemets vinklingar bland religionsavdelningarna är så uppenbara att de kan 

upptäckas redan vid en första anblick; även en närläsning hade kunnat användas för 

att besvara uppsatsens frågeställningar. Här är det dock av vikt att påpeka att den 

mixade metoden inte bara bidragit med att påvisa att systemet är vinklat. 

Originaliteten i den mixade metoden vilar i att den även belyser hur de diskursiva 

formationerna agerar medel för att konstituera ett yttre beståendes av förskjutna och 

marginaliserade diskurser. Metodologin – det diskursteoretiska ramverket i 

synnerhet – har alltså använts för att på ett mer djupgående plan staka ut den 

dominerande diskursens olika beståndsdelar och gränser, och har därigenom 

medverkat till att ge ytterligare perspektiv på systemets struktur. Det senare är något 

som också kan tas i beaktande under den fortsatta diskussionen kring pluralism. 

Resultatet av den valda metoden kan därför betraktas som ytterligare ett bidrag till 

den målsättning som formuleras av Deodato (2010, s. 85) – nämligen att det är 

nödvändigt att inom B&I åskådliggöra den kunskapskonstruktion som existerar 

inom klassifikationssystemen. 

6.4 Avslutning 
Slutsatserna visade att DDC 23:s religionsavdelningar är vinklade och domineras av 

en kristen diskurs. Det får till följd att andra religioner än kristendom blir 

marginaliserade. DDC 23:s grad av religiös pluralism bedöms därför som låg; något 

som pekar mot att systemets förmåga att återspegla mångkulturella samhällen också 

är låg. 

Hur ska religionsavdelningarnas vinklingar lösas? Feinberg (2007, s. 1) 

argumenterar för att hantera vinklingarna mer ansvarsfullt, och Mai (2010, s. 639) 

tillägger att detta bör ske genom att utvecklarna uppvisar en ökad transparens – det 

vill säga, att de öppet redogör för sina val. När det kommer till 

religionsavdelningarna; räcker det att uppvisa transparens i utvecklingsarbetet? 

För att visa på omöjligheten i en fullständig omdisponering av DDC, citerar Mai i 

sin artikel från 2010 David Weinberger (2007, s. 56) som skriver följande: 

Tens of thousands of librarians around the world pick up their razor blades 

and scrape the white numbers off the spines of millions of books, muttering 

under their breath about those damn editors who don’t understand that every 

little change means that librarians inhale toxic white dust. Entire card 
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catalogs get discarded, so to speak, and millions of new cards printed up. 

Books are piled up, moved from this shelf to that. And at the end of months 

or years of work, the complaints begin. The Sunnis and Shiites are upset 

because they’ve been put at the same level. The Jews are furious because the 

Jews for Jesus, whom they view as Christian predators, are listed under 

Judaism. Feminism and fundamentalist Christians find themselves making 

common cause to get studies of pornography removed from the arts section. 

East Somewhere is furious because it doesn’t recognize West Somewhere as 

a legitimate country. Librarians are out buying razor blades in bulk and 

white ink by the gallon. 

Buckland (2012, s. 159-60) för ett resonemang kring hur språket utvecklas, 

tillsammans med värderingar – en föränderlighet som går stick i stäv med statiska 

vokabulär och kunskapsorganisatoriska system. Enligt Deodato (2010, s. 85) 

behöver dock språkliga förändringar över tid, och vetskapen om att 

klassifikationssystemets vinklingar är ett resultat av dessa, inte per automatik 

innebära att innehållet är omöjligt att kontrollera. 

Mai (2010, s. 634) har en poäng i att det inte är möjligt att utveckla ett neutralt 

klassifikationssystem, fritt från värderingar. Dock finns en potential i att göra 

motsatsen; att utveckla ett system som accepterar diskursiva konflikter. Därför 

behöver den fortsatta forskningen diskutera hur pluralism ska åstadkommas, precis 

som Hansson (2010, s. 256) och Mai (2011, s. 726-7) konstaterat. Det kan inbegripa 

att vidare diskutera hur de ämnen som i dagsläget insorterats under övrigt-

kategorierna ska kunna integreras i resten av klassifikationssystemet, och därigenom 

representeras bättre. 

Klassifikationsforskningens sociala inriktning behöver – som Hjørland (2012, s. 

308) konstaterat – enas kring, och etablera, en teoretisk grund. En gångbar teori kan 

på sikt göra det värt att införskaffa mer rakblad och vitt bläck.  
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Sammanfattning 

Klassifikationssystem utgör viktiga verktyg för att begripliggöra den värld vi lever i. 

Den här uppsatsen fokuseras mot Dewey Decimal Classification (DDC); det 

klassifikationssystem som sedan 2011 använts för klassificering av den svenska 

nationalbibliografin. 

DDC är ett hierarkiskt system med facetterade inslag. Det består av tio huvudklasser 

som är numrerade från 0-9, och som i sin tur förgrenar sig ut i avdelningar (00-90), 

underavdelningar (000-999), och så vidare. Därtill finns tillhörande tabeller från 1-

6, vilka gör det möjligt att bygga nummer. Utvecklandet av DDC sker vid Library of 

Congress i Washington D.C.. Systemet används dock globalt; något som ställer 

utvecklandet av klassifikationssystemet inför en utmaning – konflikten mellan 

struktur å ena sidan, och anammandet av flera perspektiv å andra sidan. 

DDC har tidigare kritiserats för att återspegla en etnocentrisk världsbild. I takt med 

globaliseringen, blir det alltmer angeläget med klassifikationssystem som 

återspeglar en mångkulturell värld. Motsatsen till etnocentrism är en pluralisering 

och diversifiering av kulturbegreppet, där den egna kulturen betraktas som en bland 

många, istället för att betraktas som normen. Det finns även en koppling mellan 

etnocentrism och religiös fundamentalism, där motsatsen till det sistnämnda istället 

är religiös pluralism. Spänningsfältet mellan religiös fundamentalism och religiös 

pluralism är således jämförbart med den spänning som råder mellan etnocentrism 

och mångkulturalitet; detta eftersom både religiös pluralism och mångkulturalitet 

signalerar en positiv inställning till heterogenitet, medan religiös fundamentalism 

och etnocentrism ställer krav på homogenitet. 

Den här uppsatsen undersöker DDC:s dokumentrepresentationer med avseende på 

hur systemet representerar globala och mångkulturella samhällen. Studien fokuseras 

mot DDC:s religionsavdelningar, med syftet att belysa systemets grad av pluralism. 

Två frågeställningar besvaras i uppsatsen: 

- Vilken eller vilka diskurser dominerar DDC 23:s religionsavdelningar? 

- Vilka grupper och perspektiv marginaliseras som en konsekvens av den 

dominerande diskursen eller de dominerande diskurserna inom DDC 23:s 

religionsavdelningar? 

Laclau och Mouffes diskursteoretiska ramverk används för att besvara 

frågeställningarna ovan. En diskurs kan betraktas som både lingvistisk och icke-

lingvistisk. De lingvistiska aspekterna av diskursen utgörs av DDC:s hierarkier och 

beteckningar samt tillhörande instruktioner. Det empiriska materialet utgörs därför 

dels av sammanfattningar av DDC 23:s religionsavdelningar, och dels av de 

tillhörande instruktioner och manualer som finns i svenska WebDewey. 

Metoden tar sin utgångspunkt i en kvantitativ innehållsanalys av DDC:s 

sammanfattningar; detta för att få en överblick över det empiriska materialet samt 

för att få en uppfattning om vilka termer som är frekvent förekommande bland DDC 

23:s beteckningar. 
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Vid genomförandet kvantifierades sammanfattningarna av DDC 23 genom att 

manuellt överföras till en kodbok, och därefter sammanställas i en kodblankett. 

Resultatet av kvantifieringen visade att ett fåtal termer förekommer många gånger, 

medan majoriteten av termerna enbart förekommer en gång vardera. Ett antal termer 

förekom synnerligen frekvent; dessa termer (religion/religions, religious, 

Christianity, Christan, church/churches samt history) valdes ut som underlag för 

diskursanalysen. 

Vid diskursanalysens genomförande, användes de diskursteoretiska koncepten 

tecken, element, flytande signifikant, moment, artikulation, ekvivalenskedja, 

konstitutiv utsida, nodalpunkt, mastersignifikant, antagonism, rubbning, det 

diskursiva fältet samt subjektspositioner. Det empiriska materialet utökades under 

det här momentet till att även omfatta DDC:s instruktioner och manualer.  

Diskursanalysen genomfördes i två steg: i det första steget analyserades de valda 

termerna utifrån den omgivning de uppkommer i; detta i syfte att fördjupa 

förståelsen för termernas diskursiva sammanhang, och som grund för att utstaka 

ekvivalenskedjor, noder och artikulationer. I det andra steget fördjupades analysen 

kring de termer som visat sig agera viktiga nodalpunkter, som grund för att belysa 

hur artikuleringar och ekvivalenser formar diskurser såväl som deras yttre, samt hur 

dessa diskurser relaterar till klassifikationssystemets struktur. Diskursanalysen 

visade att termerna religion/religions, religious, Christianity samt Christian 

utgjorde viktiga nodalpunkter. Det kunde även fastställas att samtliga av de frekvent 

förekommande termerna ofta används utifrån ett kristet perspektiv, eller tillsammans 

med andra kristna termer. 

Sammanfattningsvis har den mixade metod som använts i uppsatsen genererat två 

typer av resultat. Både termernas förekomst och diskursiva formation har visat sig 

vara viktiga att ta i beaktande, eftersom de tillsammans målar upp en bild av ett 

klassifikationssystem med en kristen slagsida. Slutsatserna som kan dras är att 

religionsavdelningarna i DDC domineras av en diskurs, och att den är kristen. Det 

får till följd att andra religioner än kristendom representeras sämre och 

marginaliseras. Medan kristendomen beskrivs utifrån ett kristet perspektiv, ges inte 

andra religioner samma möjlighet att bli beskrivna utifrån det egna perspektivet; 

istället konstitueras de utifrån den kristna diskursen. Eftersom DDC dessutom är ett 

slutet system, får det till följd att platsen i religionsavdelningarna är begränsad; 

något som leder till att andra religioner – till följd av den kristna dominansen – 

stundtals splittras över systemet och ytterligare berövas sitt diskursiva sammanhang. 

Graden av pluralism inom DDC 23:s religionsavdelningar bedöms därmed som låg. 

Fortsatt forskning behövs för att etablera en gångbar pluralistisk teori, vilken 

konkret behöver angripa hur de ämnen som i dagsläget insorteras under 

klassifikationssystemets övrigt-kategorier ska kunna integreras i resten av 

klassifikationssystemet, och därigenom representeras bättre.  
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Bilagor 

Appendix A: De första tre nivåerna i DDC 23:s huvudklass 2 

      200 Religion 

201 Religious mythology and social theology 

  202 Doctrines 

  203 Public worship and other practices 

  204 Religious experience, life, practice 

  205 Religious ethics 

  206 Leaders and organization 

  207 Missions and religious education 

  208 Sources 

  209 Sects and reform movements 

 210 Philosophy and theory of religion 

  211 Concepts of God 

  212 Existence, knowability and attributes of God 

  213 Creation 

  214 Theodicy 

  215 Science and religion 

  216 [Unassigned] 

  217 [Unassigned] 

  218 Humankind 

  219 [Unassigned] 

 220 Bible 

  221 Old Testament (Tanakh) 

  222 Historical books of Old Testament 

  223 Poetic books of Old Testament 

  224 Prophetic books of Old Testament 

  225 New Testament 

  226 Gospels and Acts 
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  227 Epistles 

  228 Revelation (Apocalypse) 

  229 Apocrypha and pseudepigrapha 

 230 Christianity 

  231 God 

  232 Jesus Christ and his family 

  233 Humankind 

  234 Salvation and grace 

  235 Spiritual beings 

  236 Eshatology 

  237 [Unassigned] 

  238 Creeds and catechisms 

  239 Apologetics and polemics 

 240 Christian moral and devotional theology 

  241 Christian ethics 

  242 Devotional literature 

  243 Evangelistic writings for individuals 

  244 [Unassigned] 

  245 [Unassigned] 

  246 Use of art in Christianity 

  247 Church furnishings and related articles 

  248 Christian experience, practice, life 

  249 Christian observances in family life 

 250 Christian moral and devotional theology 

  251 Preaching (Homiletics) 

  252 Texts of sermons 

  253 Pastoral work (Pastoral theology) 

  254 Local church administration 

  255 Religious congregations and orders 
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  256 [Unassigned] 

  257 [Unassigned] 

  258 [Unassigned] 

  259 Pastoral care for families and kinds of persons 

 260 Christian social and ecclesiastical theology 

  261 Social theology and interreligious relations 

  262 Ecclesiology 

  263 Days, times, places of religious observance 

  264 Public worship 

  265 Sacraments, other rites and acts 

  266 Missions 

  267 Associations for religious work 

  268 Religious education 

  269 Spiritual renewal 

 270 History, geographic treatment, biography 

  271 Religious orders in church history 

  272 Persecutions in general church history 

  273 Doctrinal controversies and heresies 

  274 History of Christianity in Europe 

  275 History of Christianity in Asia 

  276 History of Christianity in Africa 

  277 History of Christianity in North America 

  278 History of Christianity in South America 

  279 History of Christianity in other areas 

 280 Denominations and sects of Christian church 

  281 Early church and Eastern churches 

  282 Roman Catholic Church 

  283 Anglican churches 

  284 Protestants of Continental origin 
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  285 Presbyterian, Reformed and Congregational 

  286 Baptist, Restoration and Adventist 

  287 Methodist and related churches 

  288 [Unassigned] 

  289 Other denominations and sects 

 290 Other religions 

  291 [Unassigned] 

  292 Classical religion (Greek and Roman religion) 

  293 Germanic religion 

  294 Religions of Indic origin 

  295 Zoroastrianism (Mazdaism, Parseeism) 

  296 Judaism 

  297 Islam, Babism and Bahai Faith 

  298 (Optional number) 

  299 Religions not provided for elsewhere 
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Appendix B: Kodbok 

Religion/Religions 200, 210, 215, 290, 292, 292, 293, 294, 299 9 

Religious 201, 204, 205, 207, 250, 250, 255, 263, 267, 

268, 271 

11 

Mythology 201 1 

Social 201, 260, 260, 261 4 

Theology 201, 240, 253, 260, 261 5 

Doctrines 202 1 

Public 203, 264 2 

Worship 203, 260, 264 3 

Other 203, 265, 279, 289, 290 5 

Practice/Practices 203, 204, 240, 248, 250 5 

Experience 204, 248 2 

Life 204, 248, 249 3 

Ethics 205, 241 2 

Leaders 206 1 

Organization 206, 260 2 

Missions 207, 266 2 

Education 207, 268 2 

Sources 208 1 

Sects 209, 280, 289 3 

Reform 209 1 

Movements 209 1 

Philosophy 210 1 

Theory 210 1 

Concepts 211 1 

God 211, 212, 231 3 

Existence 212 1 

Knowability 212 1 

Attributes 212 1 

Creation 213 1 

Theodicy 214 1 

Science 215 1 

Humankind 218, 233 2 

Bible 220 1 

Old 221, 222, 223, 224 4 

Testament 221, 222, 223, 224, 225 5 

Tanakh 221 1 

Historical 222 1 

Books 222, 223, 224 3 

Poetic 223 1 
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Prophetic 224 1 

New 225 1 

Gospels 226 1 

Acts 226, 265 2 

Epistles 227 1 

Revelation 228 1 

Apocalypse 228 1 

Apocrypha 229 1 

Pseudepigrapha 229 1 

Christianity 230, 246, 270, 274, 275, 276, 277, 278, 279 9 

Jesus 232 1 

Christ  232 1 

Family 232, 249, 259 3 

Salvation 234 1 

Grace 234 1 

Spiritual 235, 269 2 

Beings 235 1 

Eshatology 236 1 

Creeds 238 1 

Catechisms 238 1 

Apologetics 239 1 

Polemics 239 1 

Christian  240, 240, 241, 248, 249, 250, 250, 260, 260, 

280, 280 

11 

Observance/Observan

ces 

240, 249, 263 3 

Moral 240 1 

Devotional 240, 242 2 

Literature 242 1 

Evangelistic 243 1 

Writings 243 1 

Individuals 243 1 

Use 246 1 

Art 246 1 

Church/Churches 247, 250, 254, 271, 272, 280, 281, 281, 282, 

283, 287 

11 

Furnishings 247 1 

Related 247, 287 2 

Articles 247 1 

Pastoral 250, 253, 253, 259 4 

Orders 250, 250, 255, 271 4 

Local 250, 254 2 
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Preaching 251 1 

Homiletics 251 1 

Text 252 1 

Sermons 252 1 

Work 253, 260, 267 3 

Administration 254 1 

Congregations 255 1 

Care 259 1 

Kinds 259 1 

Persons 259 1 

Ecclesiastical 260 1 

Interreligious 261 1 

Relations 261 1 

Ecclesiology 262 1 

Days 263 1 

Times 263 1 

Places 263 1 

Sacraments 265 1 

Rites 265 1 

Associations 267 1 

Renewal 269 1 

History 270, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 

279 

10 

Geographic 270 1 

Treatment 270 1 

Biography 270 1 

Persecutions 272 1 

General 272 1 

Doctrinal 273 1 

Controversies 273 1 

Heresies 273 1 

Europe 274 1 

Asia 275 1 

Africa 276 1 

North 277 1 

America 277, 278 2 

South 278 1 

Areas 279 1 

Denominations 280, 280, 289 3 

Early 281 1 

Eastern 281 1 



 

53(65) 

 

Roman 282 1 

Catholic 282 1 

Anglican 283 1 

Protestants 284 1 

Continental 284 1 

Origin 284, 294 2 

Presbyterian 285 1 

Reformed 285 1 

Congregational 285 1 

Baptist 286 1 

Restoration 286 1 

Adventist 286 1 

Methodist 287 1 

Classical 292 1 

Greek 292 1 

Roman 292 1 

Germanic 293 1 

Indic 294 1 

Zoroastrianism 295 1 

Mazdaism 295 1 

Parseeism 295 1 

Judaism 296 1 

Islam 297 1 

Babism 297 1 

Bahai 297 1 

Faith 297 1 

Provided 299 1 

Elsewhere 299 1 

 

  



 

54(65) 

 

Appendix C: Instruktioner i svenska WebDewey 

130 Parapsykologi och ockultism: anteckning 

Standardindelningar tillfogas för ett eller båda ämnena i rubriken 

Klassificera här övernaturliga fenomen, bedrägerier inom ockultism 

Klassificera fenomen som har att göra med religiösa upplevelser under 200 

Klassificera tvärvetenskapliga verk om kontroversiell kunskap och övernaturliga 

fenomen under 001.9 

Se manualen under 001.9 och 130 

Se manualen under 130 vs. 200 

130 Parapsykologi och ockultism: relative index terms 

• Supernatural--occultism 

• New Age movement--occultism 

• New Age movement--parapsychology 

• Occult sciences 

• Occultism 

• Paranormal phenomena 

• Parapsychology 

• Fraud--occultism 

130 vs. 200 Parapsychology and occultism vs. Religion: manualanvisning 

Use 130 for parapsychological and occult phenomena if they are not presented as 

religious, or if there is doubt as to whether they have been so presented. Use 200 for 

works about parapsychological or occult phenomena if the author describes them as 

religious, or the believers and practitioners consider them to be religious. If in 

doubt, prefer 130. 

Use 130 for knowledge reputedly derived from secret and ancient religious texts but 

not applied for religious purposes; however, use 200 for editions of the texts, even if 

annotated from an occultist viewpoint, e.g., discussion of occult traditions derived 

from the Zohar 135.47, but the text of the Zohar 296.162. 

200 Religion: anteckning 

Individers och gruppers övertygelser, attityder, religionsutövning med hänsyn till 

den yttersta existensens natur och relationer inom sammanhanget för uppenbarelse, 

gudom, tillbedjan 

Omfattar PR för religion 

Klassificera här komparativ religion; andra religioner än kristendom; verk som 

behandlar flera religioner, religiösa ämnen när de inte tillämpas inom särskilda 

religioner; synkretistiskt religiösa skrifter av individer som uttrycker personliga 
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åsikter och som inte gör anspråk på att etablera en ny religion eller att representera 

en existerande religion 

Klassificera ett särskilt ämne inom komparativ religion, andra religioner än 

kristendom under 201-209 

Klassificera PR för en särskild religion eller en aspekt på en religion med religionen 

eller aspekten, t.ex. PR för en lokal kristen kyrka 254.4 

För religonspolitik [sic] se 322.1 

Se även 306.6 för religionssociologi 

Se manualen under T1--0882 och 200 

Se manualen under 130 vs. 200 

Se manualen under 200 vs. 100 

Se manualen under 201-209 och 292-299 

(Alternativ: För att ge en föredragen behandling eller kortare nummer till en särskild 

religion annan än kristendom, använd ett av de två alternativen beskrivna under 

290) 

200 vs. 100 Religion vs. Philosophy: manualanvisning 

Both religion and philosophy deal with the ultimate nature of existence and 

relationships, but religion treats them within the context of revelation, deity, 

worship. Philosophy of religion (210) does not involve revelation or worship but 

does examine questions within the context of deity. 

Use 200 for any work that emphasizes revelation, deity, or worship, even if it uses 

philosophical methods, e.g., a philosophical proof of the existence of God 212.1. 

Use 180-190 for the thought of a religious tradition used to examine philosophical 

questions without reference to deity or religious topics, e.g., Jewish philosophy 

181.06, Christian philosophy 190. However, use 200 for ethics based on a religion. 

If in doubt, prefer 200. 

207.5, 268 vs. 200.71, 230.071, 292-299 Religious education, Christian religious 

education vs. Education in religion, education in Christianity, in Christian 

theology: manualanvisning 

Use 207.5 (and similar numbers in 292-299, such as 294.575 Hindu religious 

education or 297.77 Islamic religious education) for works on how various religions 

educate their members (especially young members) to be good followers of their 

own religions, usually called "religious education." Such education stresses 

knowledge of the faith and living as a member of a religion, and is meant to instill 

the values of a particular religion, not to study it in a detached manner. Use 268 for 

religious education as a ministry of the Christian church for the purpose of 

confirming believers in Christian faith and life, and religious education programs 

sponsored by the local church. 
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Use 200.71 for works on education in and teaching of comparative religion, the 

religions of the world, and religion as an academic subject, usually called "religious 

studies." Use 230.071 for works on education in and teaching of Christianity as an 

academic subject, e.g., a course on Christianity in secular secondary schools 

230.0712. Use a similar number in 292-299 for works on education in and teaching 

of another specific religion as an academic subject, e.g., a course on Hinduism in 

secular secondary schools 294.50712, on Islam 297.0712. 

If in doubt as to which type of education is being treated, prefer 207.5 (or a similar 

number in 292-299) and 268. 

Use 200.711 (not 207.5) for works on religious education at the level of higher 

education, and for works on the education of the clergy. Use 230.0711 (not 268) for 

works on higher education in both Christianity and Christian theology and for works 

on education of the clergy; all of this education usually takes place in divinity 

schools, theological seminaries, and graduate departments of theology or ministry in 

universities. Class education or training of the clergy for specialized work with the 

specialty, e.g., courses in Biblical studies 220.0711, programs in Christian pastoral 

counseling 253.50711. Use similar numbers from 292-299, e.g., university 

education in Islam 297.0711. 

Class study and teaching of specific topics in comparative religion, Christianity, or 

the specific religions in 292-299, as follows: 

Class works on teaching a specific topic to children of primary-school age with 

works on religious education of children in general, e.g., Christian religious 

education courses on the Bible for children 268.432; Jewish religious education 

courses on the Tanakh (scriptures) for children 296.68. 

Class works on teaching a specific topic to persons of secondary-school age and 

older with the topic using notation T1--071 from Table 1, e.g., study and teaching of 

Christian church history in secondary schools 270.0712; study of the Tanakh in 

Jewish colleges and universities 221.0711. 

Use 268.434 for Christian religious education of adults, other than in the setting of 

formal higher education, e.g., works on adult education in parish religious education 

programs or Sunday schools. 

230 Kristendom: anteckning 

Omfattar kristen mytologi 

Klassificera här kontextuell teologi, kristen doktrinär teologi, kontextuell teologi 

Klassificera doktrinära strider i allmän kyrkohistoria under 273 

För kristen moralisk och uppbyggande teologi se 240 

För lokala kristna kyrkan och kristna religiösa ordnar se 250 

För kristen socialteologi och kyrkoteologi se 260 
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För historia, geografisk aspekt, biografi för kristendom se 270 

För samfund och sekter i den kristna kyrkan se 280 

Se manualen under 398.2 vs. 201.3, 230, 270, 292-299 

230 Kristendom: relative index terms 

• Christian doctrine 

• Mythology--Christianity 

• Contextual theology--Christianity 

• Doctrinal theology--Christianity 

• Adults--religion--Christianity 

• Christianity 

• Theology--Christianity 

240 Kristen moralisk och uppbyggande teologi: relative index terms 

• Personal religion--Christianity 

• Devotional theology--Christianity 

242 Uppbyggelselitteratur: anteckning 

Klassificera här texter för betraktelser, kontemplation, böner för enskilda och 

familjer, religiös poesi för andakt 

Förutsatt att inga andra anvisningar ges, observera prioritetsordningen i tabellen 

nedan, t.ex. böner och betraktelser för dagligt bruk baserade på bibelpassager 242.2 

(inte 242.5): 

Böner och betraktelser i tider av sjukdom, problem, förlust  242.4 

Böner och betraktelser för särskilda grupper   242.6 

Böner och betraktelser för dagligt bruk   242.2 

Böner och betraktelser för kyrkoåret, andra kristna högtider och  

fastedagar     242.3 

Böner och betraktelser baserade på bibelpassager  242.5 

Särskilda böner och grupper av böner   242.7 

Samlingar av böner    242.8 

Klassificera uppbyggelselitteratur i ett särskilt ämne med ämnet, t.ex. betraktelser 

över Jesu lidande och död 232.96 

För väckelseskrifter se 243 

För psalmer se 264.23 

248 Kristen upplevelse, kristen religionsutövning, kristet liv: anteckning 

Klassificera här andlighet 
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Se manualen under 230-280 

248 Kristen upplevelse, kristen religionsutövning, kristet liv: relative index 

terms 

• Spirituality--Christianity 

261.513 Parapsykologi och ockultism: relative index terms 

• New Age movement--occultism--Christian viewpoint 

• Occultism and religion--Christianity 

• Parapsychology and religion--Christianity 

• Astrology and religion--Christianity 

• Christianity and occultism 

270 Historia, geografisk aspekt, biografi inom kristendom: relative index terms 

• Holy Roman Empire--church history 

• Patristics (Christianity) 

• Christian church--history 

• Church--history 

• Church fathers 

• Church history 

270, 230.11-230.14 vs. 230.15-230.2, 281.5-281.9, 282 Early church to 1054 vs. 

Eastern churches, Roman Catholic Church: manualanvisning 

Use 270.1-270.3 (not 281.1-281.4) for the history of the Church prior to 1054, 

because the early church is considered to be undivided by denominations until the 

schism of 1054. Use 274-279 for the history of specific churches prior to 1054. 

Use 270.1-270.3 or 274-279 for the history of the Eastern and Roman Catholic 

churches before 1054. Use 281.5-281.9 or 282 for works on later history or works 

that cover both the early and later history. If in doubt for works about both Eastern 

and Roman Catholic churches, prefer 270. If in doubt for works about a specific 

denomination, prefer 281.5-281.9 or 282. 

Use 230.11-230.14 for theology of Eastern and Roman Catholic churches before 

1054. Use 230.15-230.2 for later theology. 

280 Samfund och sekter i kristna kyrkan: anteckning 

Omfattar kyrkor med fristående ställning från samfund och kyrkor med flera 

samfund 

Klassificera här allmän historia och geografisk aspekt av, övergripande verk om 

särskilda samfund och sekter och deras enskilda lokala kyrkor 

Klassifiera [sic] ett samfund eller sekt som inte tydligt passar in här med religionen, 

samfundet eller rörelsen till vilket dess egna medlemmar säger sig tillhöra 

Klassificera förföljelse av eller förföljelse utförd av särskilda kyrkor under 272 
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För ett särskilt inslag i särskilda samfund och sekter se inslaget, t.ex. doktriner 230 

Se även 273 för doktriner av särskilda kyrkor som anses vara heresier 

Se manualen under 201-209 och 292-299 

Se manualen under 230-280 

(Alternativ: Klassificera här särskilda inslag inom särskilda samfund och sekter; 

föredra 230-270. Om alternativ väljs, tillfoga följande till numret för varje särskilt 

samfund, sekt, grupp: 

(001-008   Standardindelningar 

                                                  Segmenteringsanvinsingar [sic]: 

                                                     Option not used in abridged edition 

[(009   Historia, geografisk aspekt, biografi 

                                                                          Använd ej; klassificera under 07 

02   Grundläggande textkällor 

                                                                          Klassificera Bibeln under 220 

                                                                             Segmenteringsanvinsingar [sic]: 

                                                                                Option not used in abridged 

                                                                                   edition 

(03-06   Doktrinär teologi, moralteologi, 

                                                                          uppbyggande teologi, socialteologi, 

                                                                             kyrkoteologi 

                                                                               Tillfoga till 0 de nummer som 

                                                                                 följer 2 under 230-260, t.ex. 

                                                                                    samfundet och internationella 

                                                                                      frågor 06187 

                                                                               Segmenteringsanvinsingar [sic]: 

                                                                                 Option not used in abridged 

                                                                                    edition 

(07   Historia, geografisk aspekt, biografi 

                                                                          Segmenteringsanvinsingar [sic]: 

                                                                            Option not used in abridged edition 

(0701-0708   Historiska perioder 

                                                                          Tillfoga till 07 de nummer som följer 

                                                                             27 under 270.1-270.8, t.ex., 1900 

                                                                                talet 07082 

(071-079   Särskilda ämnen inom kyrkohistoria; 

                                                                          kristendom efter världsdel, land, ort 

                                                                             Tillfoga till 07 de nummer som 

                                                                                följer 27 under 271-279, t.ex., 

                                                                                   Afrika 076) 
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290 Övriga religioner: anteckning 

Begränsat till särskilda religioner andra än kristendom 

Bortsett från de modifieringar som anges under särskilda ingångar, tillfoga till varje 

indelning märkt med † enligt följande: 

01-05  Standardindelningar 

[06]  Organisationer och ledning (management) 

                                                  Använd ej; klassificera under 6 

07  Utbildning, forskning, liknande ämnen 

071     Utbildning 

                                                      Klassificera här religionen som ett akademiskt 

                                                         ämne 

                                                      Klassificera övergripande verk om religiös 

                                                         undervisning, religiös undervisning för att 

                                                         inpränta religiös tro och religionsutövning under 

                                                         75 från denna tabell 

                                                      Se manualen under 207.5, 268 vs. 200.71, 

                                                         230.071, 292-299 

08-09  Standardindelningar 

1-9                      Särskilda inslag 

                        Tillfoga de nummer som följer 20 under 201-209, 

                            t.ex., organisationer 65 

Klassificera ett samfund eller sekt som inte uttryckligen hör hit med den religion, 

samfund eller rörelse som dess medlemmar själva säger sig tillhöra 

Klassificera religion i allmänhet, övergripande verk om religioner andra än 

kristendom under 200 

Klassificera särskilda aspekter på religion under 201-209 

(Alternativ: För att ge en föredragen behandling eller kortare nummer till en särskild 

religion, använd ett av följande: 

(Alternativ A: Klassificera religionens källor under 220, övriga 

   särskilda aspekter på religionen under 230-280, övergripande verk 

   om religionen under 230; klassificera i så fall Bibeln och 

   kristendom under 298 

(Alternativ B: Klassificera under 210, och tillfoga till basnummer 21 

   de nummer som följer basnumret för religionen under 292-299, 

   t.ex. hinduism 210, Mahabharata 219.23; klassificera i så fall 

   religonsfilosofi och religionsteori under 200, dess indelningar 211- 

   218 under 200.1 
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299.93 New Age religions: manualanvisning 

Class New Age perspectives on health and medicine, environmentalism, gardening, 

and other activities and areas of knowledge with the subject and discipline under 

discussion, even if the discussion rejects some of the main tenets of the discipline, 

e.g., using mental energy to cure illness 615.851. 

Use 130 and its subdivisions for New Age literature mostly concerned with psychic 

and paranormal phenomena. 

Use 201-209 for works on some aspects of religion from a New Age perspective if 

the works do not attempt to speak for a particular known religion or to establish a 

new religion or sect, e.g., use 204 for a New Age perspective on spirituality. 

Use 299.93 for works concerned with several New Age religions, but use 200 if the 

work includes sects of the more established religions, e.g., sects of Buddhism, 

Hinduism, Native American religion, etc. 

Use 299.93 for comprehensive works on the New Age as a whole or as a movement. 

398.2 vs. 201.2, 230, 270, 292-299 Myths and legends: manualanvisning 

Use 398.2 for myths or mythology presented in terms of cultural entertainment or, 

especially, as representative of the early literary expression of a society, even if they 

are populated by gods and goddesses. Use 201.3 and similar numbers elsewhere in 

200 for mythology presented from a strictly theological point of view or presented 

as an embodiment of the religion of a people. For example, use 398.2 for Greco-

Roman myths retold for a juvenile audience; but use 294.382325 for Jataka tales 

illustrating the character of the Buddha. 

Use 398.2 for mythology having a nonreligious basis that deals with beliefs and 

stories that can be referred to as superstitions, legends, fairy tales, etc., where the 

religious content or interest is not apparent. Use 201.3 and similar numbers 

elsewhere in 200 for mythology having a religious basis that deals with the most 

basic beliefs of people and with religious beliefs and practices. 

Class specific myths and legends presented as examples of a people's religion with 

the subject in religion, e.g., legends of Jesus' coming to Britain 232.9. 

Use 398.2 for interdisciplinary works on mythology, since this number includes folk 

narratives with a broader focus than religion alone. If in doubt, prefer 398.2.  
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