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1. Inledning
While neutrality is one of the ethical stances espoused by librarianship, another is  

universal and equitable access to information for the betterment of humanity 
(Olson, 2000 s.53)  

För att kunna göra ett verk sökbart i en katalog tillskrivs verket, förutom författare och 
titel, även ämnesord. Ämnesordlistor är kontrollerade vokabulärer som gör det möjligt 
att använda olika uttryck för samma ämne och ändå få fram verk som handlar om just 
det ämnet. Denna uppsats kommer att närmare studera tilldelning av ämnesord vid 
indexering i förhållande till språk som ett maktmedel.

Bakgrunden till mitt intresse för ämnesord uppstod under mina studier där Michael K. 
Bucklands artikel Obsolescence of subject description (Buckland, 2012) ingick som 
kurslitteratur i delkursen Kunskapsorganisation 2. Buckland pekar på att 
framställningen av ämnesbeskrivningar (ämnesord, klassifikation, genrebeteckningar) 
inte riktigt följer med i den språkliga utvecklingen som sker i samklang med den 
kulturella och sociala  utvecklingen i samhället vilket resulterar i ämnesbeskrivningar 
som i vissa fall kan vara rent av olämpliga att använda. Som bakgrund för hans 
diskussion om ämnesord hänvisar han till verk av Sanford Berman samt Joan Marshall's 
On Equal Terms: A Thesaurus for Non‐Sexist Indexing and Cataloging från 1977. 

Bucklands artikel ledde mig vidare till en bibliotekarie vid namn Sanford Berman som 
1971 gav ut Prejudice and Anthipathies där han ämnesvis pekar på de i hans mening 
tveksamma ämnesord som används av Library of Congress Subject Headings 
(hädanefter förkortat LCSH) och ger förslag på vad dessa  ämnesord bör ändras till. 
Berman har sedan 1970-talet bedrivit ett ordkrig, bokstavligt talat, mot LCSH och han 
anses av vissa vara en förgrundsgestalt i den rörelse som går under samlingsnamnet 
Radical ataloging, hädanefter fritt översatt till radikal katalogisering. Det är med denna 
rörelse i ryggen jag kommer att gå vidare i mitt arbete med att undersöka ämnesord. 
Genom att utgå från flera av de principer  kännetecknade för radikal katalogisering  gör 
jag en kritisk studie av svenska ämnesord genom att undersöka tilldelade ämnesord i 
katalogposter i den nationella katalogen Libris.

Många svenska bibliotek har de senaste åren arbetat med att inkludera marginaliserade 
grupper, bland annat genom HBTQ-certifieringar utförda av Riksförbundet För Sexuellt 
Likaberättigade1 samt aktiviteter riktade mot användare med annat modersmål än 
svenska. Arbetet gäller främst den utåtriktade verksamheten samt att inkludera dessa 
gruppers intressen i bibliotekets bestånd. En annan aspekt av att arbeta mot exkludering 
av marginaliserade grupper är också att se till att den information, i form av ämnesord i 
sökresultaten, inte på något sätt bidrar till en stigmatisering av dessa grupper genom att 
inte använda ett språk som bidrar till känslan av utanförskap.

1 RFSL https://www.rfsl.se/certifiering-och-utbildning/certifierade-verksamheter hämtad 2018-01-16
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2. Problemformulering, syfte och bakgrund 

2.1 Problemställning

Kunskapsorganisation är det fält inom biblioteks- och informationsvetenskap 
(hädanefter förkortat som B&I) vars syfte är att bringa ordning och organisera 
information för att göra det tillgängligt. Mycket av forskningen kring 
kunskapsorganisation har traditionellt sett ägnats åt att teoretiskt presentera resultat som 
praktiskt kan underlätta arbetet med informationssökning och informationsåtervinning. 

Inom B&I råder en användarcentrerad syn, både inom forskning och professionen har 
det funnits en kunskap om att vi lever i ett ojämlikt samhälle gällande vissa gruppers 
tillgång till information (Schroeder & Hollister, 2014, s. 93). Med detta i åtanke borde 
det inte ses som en omöjlighet att kritisk forskning och analys inom 
kunskapsorganisation  kan innebära förbättrade praktiska lösningar. Det finns en viss 
kunskapslucka inom B&I när det kommer till kritiska analysstudier gällande 
ämnesordsindexering. Viss forskning har  presenterats de senaste åren men än är det ett 
relativt outforskat område.  Även i Nordamerika är den kritiska granskningen av 
kunskapsorganisation ett relativt nytt forskningsområde men har gett upphov till 
begreppet radikal katalogisering. En kritisk undersökning av hur ämnesord används i 
Libris kan bidra till en ökad medvetenhet gällande hur marginaliserade grupper 
representeras, vilket kan leda till ny kunskap om hur bibliotek kan arbeta för att 
inkludera dessa grupper även i det kunskapsorganisatoriska arbetet.

I en nordamerikansk undersökning av bibliotekariers kunskap om kritisk teori framgår 
det att de som besitter ingen eller mycket liten kunskap om kritisk teori i oftare  arbetar 
med tekniska bibliotekarieuppgifter såsom katalogisering (Schroeder & Hollister, 2014, 
s.100).  Inom B&I finns ett stort forskningsområde där mycket fokus ligger på 
användaren, både inom forskningen och professionen finns en kunskap och 
medvetenhet om att vi lever i ett ojämlikt samhälle gällande vissa gruppers tillgång till 
information (Schroeder & Hollister, 2014, s.93). 
 
2.2 Avgränsning 

I denna kandidatuppsats har jag valt att göra tre avgränsningar; 

• Dels har jag valt att fokusera endast på ämnesord eftersom fältet för 
kunskapsorganisation består av en mängd delar som förvisso är av lika stort 
intresse men där uppsatsens omfång och tidsaspekt har fått avgöra vilka område 
som skall utforskas. 

• Gällande metod har jag valt att studera ämnesord såsom de tilldelats i Libris. 
Om jag hade valt att undersöka enskilda bibliotekskataloger finns en risk att 
biblioteken skulle hamna i fokus istället, vilket inte är syftet med denna studie.

• Vidare har jag valt att fokusera min undersökning på två marginaliserade 
grupper: HBTQ samt ras/etnicitet eftersom det är två grupper som jag dels 
besitter tidigare  kunskap om vad gäller begrepp och uttryck samt redan tidigare 
tagit del av mycket litteratur och forskning med fokus på just dessa grupper. 
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Begränsningen har gjorts av hänsyn till tid och utrymmesaspekten för denna 
uppsats

2.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tilldelningen av svenska ämnesord i 
Libris förhåller sig till verk om de två tidigare nämnda marginaliserade grupperna ur ett 
intersektionellt perspektiv. För att åstadkomma detta har jag valt att genomföra en 
kvalitativ innehållsanalys med Derridas dekonstruktionsteori som utgångspunkt där jag 
ämnar att besvara följande frågor:

• Vilka slags ämnesord i svenska ämnesordlistan (hädanefter förkortat  sao) 
används för att representera marginaliserade grupper utifrån sexualitet, 
könsuttryck, ras och etnicitet?

• Kan de ämnesorden ses som problematiska utifrån ett intersektionellt 
perspektiv?

2.4  Radikal katalogisering 

Den rörelse som idag går under samlingsnamnet radikal katalogisering eller RADCAT 
myntades år 2002 när en politisk diskussion kring kunskapsorganisation uppstod i i en 
e-postlista vid namn AUTOCAT och sändaren blev informerad om att politiska 
diskussioner av den sorten  inte hörde hemma i det forumet. Författaren till det politiska 
inlägget, K.R Roberto beslöt därför att starta en egen e-post lista, RADCAT, för att 
skapa utrymme för politiska och kritiska diskussioner inom fältet för 
kunskapsorganisation (Lember, Lipkin & Lee, 2013, s.1).

Om vi ser till begreppet radikal katalogisering pekar Roberto (2008) på en rad exempel 
som kännetecknar en radikal katalogisatör:

• Du är fokuserad på användaren av ditt bibliotek samt förstår att den användaren 
kanske inte alls har något gemensamt med användarna i Library 2.0-modellen .

• Du äger en viss dos skepticism när det kommer till färdigpaketerade 
bibliografiska posters kvalitet, men väljer att förbättra posterna istället för att 
helt avfärda dem

• Du förstår också att kopiera katalogposter kan vara minst lika tidskrävande som 
att skapa nya poster och lägger en värde i det.

• Du kan ta beslut kring katalogiseringen som kanske hamnar i konflikt med de 
vedertagna regler som finns och förstår varför de inte fungerar för just det arbete 
du utför för tillfället

Roberto menar också att när det kommer till att betrakta sin användare är att inse att 
användarna inte är en homogen grupp med samma behov samt att inse att katalogen inte 
behöver påminna om Google för att tillmötesgå sina användare (Roberto, 2008, s.2).   

Katalogisering har och fortsätter givetvis utvecklats sedan folkbibliotekets begynnelse 
men det finns ändå de som menar att vi inte har kommit särskilt långt och att vi inom 
biblioteksfältet fortfarande lever kvar i den värld där information i en bibliografisk post 
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inte får överskrida det fysiska utrymmet ett katalogkort kan tillhandahålla (Wolfe, 2008, 
s.69). 

Jag har i denna kandidatkurs valt att endast undersöka en liten del av katalogiseringen 
och det är tilldelning av ämnesord. I antologin Radical cataloging essays at the front  
(Roberto, 2008), förekommer en mängd artiklar som just diskuterar ämnesord från en 
mängd olika perspektiv såsom Latina Lesbian subject headings: the power of naming av 
Tatiana de la Tierra, Cults, new religious movements, and bias in LC subject headings  
av Tracy Nectoux, (The english word) That dares not seek its name av Carol Reid samt 
Useful cataloging av Chris Dodge för att nämna några. Dessa artikler diskuterar på olika 
sätt och från olika perspektiv på vilket sätt ämnesord kan vara partiska, skapa och 
upprätthålla ett utanförskap för marginaliserade grupper eller förstärka den 
västerländska hegemonin. Många av texterna riktar kritik mot hur LCSH utvecklar och 
underhåller ämnesord men också kritik mot hur katalogarbetet har gått från att vara 
kvalitativt till kvantitativt (Roberto, 2008, s. 2).  Roberto menar att denna syn på hur 
katalogisering kan "effektiviseras" har sin grund i att biblioteksanvändare ses som en 
enhetlig grupp som ändå inte bryr sig om MARC-poster  (Roberto, 2008, s.2). 

Som förgrundsgestalt och upphovsman till det begrepp som går under namnet radikal 
katalogisering nämns Sanford Berman vars verk Prejudice and Anthipathies från 1971 
syftade till att lyfta fram och ifrågasätta vissa av LCSH ämnesord samt hur ändringar, 
tillägg eller radering av ämnesord och hänvisningar på ett bättre sätt skulle kunna 
representera verkets innehåll samt att rätta till ett  partiskt språk. Detta skulle i sin tur 
leda till att underlätta för både bibliotekarier att tillgängliggöra och användare att hitta 
det material som eftersöks (Knowlton, 2005, s. 125).

Knowlton har i sin artikel Three Decades Since Prejudices and Antipathies: A Study of  
Changes in the Library of Congress Subject Headings (2005) undersökt hur arbetet med 
att förbättra LCSH ämnesordlista har utvecklats sedan Berman publicerades 1971. 
Artikeln visar på att vissa förbättringar främst gällande ämnesord för marginaliserade 
grupper baserade på ras, könsuttryck och sexualitet, men att det till stor del fortfarande 
används ett partiskt språk och en västerländsk hegemonisk syn inom indexering. Vidare 
menar Knowlton att LCSH har svårt att bryta sig fri från föreställningen om hur den 
genomsnittliga användaren ser ut, en vit, heterosexuell, kristen man, och upprätthåller 
därigenom normer och stigmatiserar grupper genom att använda sig av felaktiga eller i 
vissa fall förnedrande termer (Knowlton, 2005, s. 125).  
Någon direkt kritik har inte riktats mot begreppet radikal katalogisering i sig eftersom 
det fungerar mer som en samlingsterm för en kritik mot hur katalogisering ser ut i det 
moderna biblioteket.

2.5 Begrepp 

I detta avsnitt beskriver jag mer utförligt begreppen ämnesord, Svenska ämnesord (sao) 
och Library of Congress Subject Headings (LCSH).

2.5.1 Ämnesord

Förutom titel och författare kan ett verk förses med ämnesord för att göras sökbart.
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Ämnesord beskriver verkets innehåll och det görs en skillnad mellan "fria" ämnesord 
och "kontrollerade" ämnesord, eller kontrollerade vokabulär som det också heter. 

KB definierar ämnesord som: "en term eller fras använt i en ämnesordslista för att  
representera ett begrepp, händelse eller namn" (Annemark & Lundborg, 2017). Termen 
kan bestå av ett eller flera ord och innehålla en eller i vissa fall, flera underavdelningar.
De kontrollerade termerna hämtas från en ämnesordlista eller tesaurus och används på 
så sätt att ordlistan hänvisar till synonymer för ord exempelvis violin(kontrollerat) och 
fiol (icke-kontrollerat). 

Ämnesord står vanligtvis i obestämd form samt plural, även om det i vissa fall 
förekommer ämnesord i singular som inte går att skriva i plural exempelvis latin. Även 
vissa ämnesområden skrivs i singular, exempelvis namn på vissa växt- och djurarter 
skrivs i singular.

Det finns också en viss restriktion när det gäller ämnesord och modeord såsom 
exempelvis ”bokstavsbarn”.  KB utgår i sitt arbete med svenska ämnesord från 
Nationalencyklopedin gällande informationskällor.

2.5.2 Svenska ämnesord (sao) 

Svenska ämnesord  (sao) är ett kontrollerat ämnesordssystem med termer från alla 
ämnesområden, dock används det huvudsakligen för att hitta ämnesord inom 
humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Sao har funnits sedan år 2000 och 
underhålls och utvecklas av KB.,de används av de flesta högskole- och 
universitetsbibliotek samt många Libris-bibliotek.

Libris är en nationell gemensam katalog för svenska bibliotek. Den uppdateras och 
underhålls dagligen av KB, de registrerade biblioteken bidrar gemensamt till 
uppbyggnaden av innehållet. Förutom svenska ämnesord (sao) kan det även förekomma 
ämnesord från andra ämnesordlistor såsom exempelvis svenska meSH, LCSH och 
KVINNSAM.

När en katalogpost ska skapas finns vissa riktlinjer att gå efter och som hjälpmedel finns 
katalogisatörens verktygslåda tillgänglig på KB:s hemsida. Det finns även ett dokument 
med riktlinjer endast för ämnesord och hur MARC-posterna för dessa ska skapas. 
Grundprincipen för samarbetet och Libris är att varje verk ämnesordindexeras av det 
bibliotek som först katalogiserar det samt att de övriga biblioteken accepterar det. Andra 
bibliotek kan också i MARC-posten föreslå andra ämnesord som även bör stå med. 
(Svenska ämnesord: Riktlinjer, 2012. s.10). 

De katalogposter som importeras från andra länder har ofta redan tilldelade ämnesord 
och då översätts dessa om de termerna finns i en svensk ämnesordlista. Detta görs 
eftersom arbetet med att beskriva innehållet redan anses vara gjort och inte ska göra om 
av andra länders katalogisatörer (Ibid, s.11). 

En princip som bör tillämpas när ämnesord tilldelas, enligt sao:s riktlinjer, är att en 
utgår från verkets helhet och de ämnesord som bäst beskriver verkets viktigaste ämnen 
väljs ut och används. Ofta brukar det anses att minst 20 % av verket bör behandla ett 
ämne för att det ämnesordet ska bli aktuellt (Svenska ämnesord: Riktlinjer, 2012, s.13).
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2.5.3 Library of Congress Subject Headings (LCSH)

Library of Congress Subject Headings (hädanefter LCSH) är ett kontrollerat 
ämnesordssystem som översatts till en mängd språk och används över hela världen. Det 
utvecklas och underhålls av Library of Congress i USA och har funnits sedan 1898 för 
att användas vid katalogisering av material. Enligt LCSH introduceras 5000 ämnesord 
årligen (Library of Congress, 2017). Precis som sao förekommer referenser och 
ScopeNotes, men i LCSH är det mycket mer utvecklat med fler under- och överordnade 
termer.

Under årens lopp har LCSH kritiserats många gånger för att använda sig av opassande 
termer, eller rent av sexistiska och rasistiska termer gällande marginaliserade grupper 
(Aguilera 2016, Berman & Gross, 2017). 
Även Libris använder sig av LCSH i sina poster och sao listar i sina ämnesordlistor den 
motsvarande termen i LCSH. 

3. Litteraturgenomgång och tidigare forskning  
I det här avsnittet kommer jag att gå igenom den litteratur och forskning som ligger till 
grund för denna uppsats,vilka behandlar olika aspekter av ämnesord och 
ämnesordsindexering. 

Hope Olson är nordamerikansk professor i informationsstudier på Wisconsin-
Milwaukee universitetet och har även varit redaktör för tidskriften Knowledge 
organization. Olsons forskning fokuserar på kritiska studier inom området för 
kunskapsorganisation, specifikt ämnesord och klassifikation. I artikeln Difference,  
Culture and Change: The Untapped Potential of LCSH (2000) pekar Olson på att 
LCSH kan ha en roll i att lyfta fram marginaliserade grupper genom att vara mer 
explicit i representationen av dessa grupper, samt att undvika att använda ett 
fördomsfullt eller partiskt språk. Detta skulle inte vara en stor intellektuell utmaning 
utan en praktisk vilket Olson menar skulle vara överkomligt. I boken Power to name 
(2002) skriver Olson att namnge är att tilldela ett namn, en etikett samt skapa en 
identitet. Denna process är ett steg i att strukturera upp en verklighet och att skapa ett 
meningsfullt mönster för den som namnger. Vi namnger den verkligheten utifrån våra 
upplevelser och på så sätt skapar vi våra egna strukturer. Därför menar Olson att 
namnge inte bara är en slumpmässig process utan även en process som styrs av vår 
uppfattning av verkligheten och våra upplevelser. (Olson, 2002, s.4). I boken 
presenteras även klassifikation och ämnesord i en historisk kontext där hon undersöker 
hur Dewey Decimal Classificationsystem (DDC) samt LCSH presenterar koncept kring 
kön, ras och etnicitet. 

Jan-Erik Mai är professor i informationsvetenskap i Köpenhamn och har närmare 
studerat Hope Olsons bidrag till den kritiska forskningen inom kunskapsorganisation. 
Han menar på att Olsons forskning bidragit till att synliggöra hur marginalisering av 
vissa grupper inom ämnesordsindexering och klassificering leder till partiskhet och 
exkludering. Vidare menar Mai att Hope Olsons arbete också inspirerat en ny 
generation forskare inom kunskapsorganisation som förstått att klassificering är partisk 
samt har förstått att kunskapsorganisation borde sikta mot mångfald (Mai 2016, s.329). 
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Även Melodie J. Fox (2016) har i sin artikel "Priorities of Arrangement” or a  
“Hierarchy of Oppressions?”: Perspectives on Intersectionality in Knowledge  
Organization riktat in sig på en analys av Hope Olsons forskning och vad den betytt ur 
ett intersektionellt pespektiv. Fox menar att mycket av Olsons arbete har belyst inte bara 
den partiskhet som bidrar till en marginalisering av vissa grupper men också hur hon 
belyst intersektionalitet som ett sätt att göra det på. Fox hävdar att utan Olsons 
forskning skulle mycket av den partiskhet och norm som är rådande inom exempelvis 
ämnesordsindexering inte ha uppmärksammats på samma sätt.
Viss kritik har dock riktats mot Olson gällande hennes metoder och analyser. I artikeln 
The power to name: A review essay (2007) pekar  Francis L. Miksa på en rad 
påståenden och slutsatser av Olson som i bästa fall kan beskrivas som tveksamma med 
förklaring att Olson är villig att ta texter ur sin kontext för att passa in dem i sin redan 
förutfattade teori. Miksa menar på att OIson är så övertygad i sin tanke och kritik  att 
partiskhet och misogyni förekommer inom ämnesord och klassificering att hon är villig 
att välja ut endast de stycken som passar hennes forskningsmål.

I masteruppsatsen Transtaggning och ämnesordsaktivism – Indexering i händerna på 
Den Andra (2015) har Caroline Åberg bland annat undersökt hur ämnesord för 
transmaterial indexeras med utgångspunkt i två svenska ämnesordlistor, KVINNSAM 
och Sao. Åberg har dessutom i sin uppsats inkluderat en studie av så kallad taggning 
eller icke-kontrollerade vokabulärer och jämfört dessa med kontrollerade vokabulärer 
ifråga om hur möjligheten till användarpåverkan ser ut. Åberg frågar sig om hur ett 
bibliotekssystem som på bästa sätt tillgängliggör transmaterial skulle kunna se ut 
(Åberg 2015, s.33).

Enligt Åberg skulle en användarpåverkan kunna leda till att utmana normgivande 
värderingar och  påverka rådande hegemoniska strukturer vilket också skulle innebära 
ett inkluderande av de marginaliserade grupperna.  Slutligen pekar Åberg på att hennes 
åsikt är att en kollektiv kunskap, där användare också är inkluderade, kan fungera som 
en positiv influens på bibliotekssystem samt ge "Den Andra" en chans att höras ( Åberg 
2015, s.67). 

Även K.R Roberto, som introducerats i bakgrundsavsnittet, har i sin forskning studerat 
hur transbegreppet används inom LCSH och inom klassifikation och menar på att även 
om det i bibliotekets kollektion arbetats mycket med att inkludera transmaterial, är fallet 
inte så gällande terminologin som används för att beskriva materialet (Roberto, 2011, 
s.56).  I artikeln  Inflexible bodies: Metadata for transgender identities (2011) påpekar 
Roberto bland annat att queer theory förvisso finns med som ett kontrollerat vokabulär i 
LCSH, men inte queer och frågar sig då om vad queer theory studerar om det inte finns 
några queers i LCSH (2011, s. 58).  Även Roberto är av åsikten att det första steget för 
att arbeta fram en mer inkluderande ämnesordlista är att inse att den ämnesordlista som 
existerar nu är subjektiv. Genom att använda ett språk som på bästa sätt representerar 
marginaliserade grupper utifrån deras verklighet kan vi också arbeta för en omvärdering 
av vad konceptet ord egentligen betyder eller innebär (Ibid. s.63).  

Även om mycket av ovan nämnda forskning fokuserat främst på HBTQ- grupper så går 
teorier och analyser  även att applicera  på andra marginaliserade grupper eftersom det 
handlar om att ifrågasätta normer vilket inte enbart har med könsuttryck eller sexualitet 
att göra utan också med ras/etnicitet, religion och funktionsvariationer. 
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4.Teori och begrepp

4.1 Kritisk teori

Kritisk teori uppstod ur Frankfurtskolan på 1920-talet och hade som syfte att ägna sig åt 
marxistiska studier inom sociologi. Kärnfrågor inom kritisk teori kretsar kring kritik 
mot modernitet och kapitalism. Kritisk teori menar också på att kunskap aldrig är 
neutral utan värdeladdad och ideologisk. Canella pekar på hur kritisk teori ställer frågor 
såsom: "Vilka blir hörda? Vilka blir tystade? Vilka är priviligerade?Vilka blir  
obehöriga?Hur skapas inkludering och exkludering? Hur konstrueras och upprätthålls  
maktrelationer?" (Canella 2010, s.159, min översättning). Ofta ses kritisk teori som ett 
paraplybegrepp för olika teorier baserade på samhällskritiska ståndpunkter såsom 
exempelvis post-strukturalism, postkolonialism, queerteori, genusteori samt 
dekonstruktion. 

I inledningen till Critical Theory for Library and Information Science (2010)  går det att 
läsa att B&I borde använda sig av mer kritisk teori inom sin forskning av flera 
anledningar. Dels för att det finns en tendens inom B&I att använda sig av andra 
discipliners teoretiska perspektiv utan att varken till fullo förstå eller kritisk granska 
perspektiven. Dels eftersom det skulle bidra till att B&I, som till övervägande del är en 
praktisk-orienterad disciplin, skulle kunna hålla sig uppdaterad kring aktuella 
forskningstrender och uppfattningar inom andra forskningsdiscipliner. (Leckie, Given & 
Buschman, 2010, s.xi). I denna uppsats har jag valt att utgå från Jaques Derridas teori 
om dekonstruktion som jag presenterar mer utförligt nedan. Jag har även valt att utgå 
från ett intersektionellt perspektiv vilket presenteras i ett eget avsnitt nedan.

4.2 Derridas dekonstruktionsteori

 I avsnittet Deconstructing the Library with Jacques Derrida: Creating Space for the  
“Other” in Bibliographic Description and Classification  i antologin Critical Theory 
for Library and Information Science (2010) beskriver Joseph Deodato hur  Derridas 
dekonstruktionsteori kan vara användbart inom området för kunskapsorganisation. 
Bland annat eftersom det inom kunskapsorganisation finns en tanke om den text eller 
symbol som tillskrivs ett verk, ämnesord eller klassificering vid katalogisering, är utförd 
rent objektivt samt att den är fixerad. Derrida däremot menar på att det finns ingen stabil 
grund som texten står på utan att textens mening skiftar allteftersom den 
kontextualiseras.  Ett grundläggande behov människan har är att etablera en pålitlig 
källa till kunskap och mening. En källa som bibliotekarien tillgodoser genom att 
tillskriva den namn, definition och förklaring och därmed göra den kontrollerbar och 
sökbar. Derrida menar att det genom att genomgå processen med att namnge är en 
konstruktion och att det är genom att dekonstruera texten även dekonstruerar 
verkligheten och på så sätt ger en röst till de marginaliserade, Det Andra. (Deodato, 
2010, s.86). Det sätt på vilket ett bibliotek beskriver ett verk genom att tilldela dem 
ämnesord påverkar hur en användare tolkar verket och i slutändan använder verket. 
Derrida skulle därför vara av den åsikten att bibliotek inte bara tillgängliggör 
information utan också konstruerar den. Vidare beskriver Derrida hur hierarkier 
upprätthålls genom att skapa motsättningar mellan ord genom att ett av orden alltid är 
beroende av det andra för att tolkas rätt i sitt sammanhang såsom exempelvis vit/svart. 
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Det är här som Derridas tanke om Det Andra kommer in. I och med att en inom 
dekonstruktionsteori hänvisar till tanken om Det Andra har det visat sig vara en 
gynnsam tillämpning inom analyser gällande ras, klass, kön och sexualitet (Deodato, 
2010, s.76).

Derrida uttrycker det som att ett västerländskt tankesätt traditionellt alltid strävat efter 
mittpunkter, härkomst och nåt slags innersta väsen, men att problemet med mittpunkter 
är att de alltid går ut på att exkludera, förtrycka eller marginalisera allt utanför den 
mittpunkten (Deodato, 2010, s.78). Vi borde därför frångå vår tanke om att utgå från det 
västerländska tankesättet som nån slags ultimat sanning. Hope Olson (2000), med 
utgångspunkt ur Derridas dekonstruktionsteori menar även att ett sätt att marginalisera 
ett ämne är att fokusera på de kvaliteter som gör det till Det Andra medan de kvaliteter 
som liknar normen förbises.

Vi kan sammanfatta Derridas dekonstruktionsteori som en slags process i tre steg. Det 
första steget går ut på att identifiera de binära motsättningarna som strukturerar texten 
samt de hierarkiska relationerna som definierar en term som central och den andra som 
marginell. Nästa steg blir då att omvända den hierarkiska relationen genom att göra den 
marginaliserade termen till den centrala termen. Detta leder till att visa på hur den 
ursprungliga relationen också är en konstruktion samtidigt som den tillhandahåller en 
alternativ tolkning av texten. Som Derrida dock konstaterar är målet för dekonstruktion 
inte att ersätta en hierarki med en annan utan att demonstrera att båda (och fler) är precis 
lika möjliga. Därför innebär det sista steget i dekonstruktion att "the formulation of a  
more fluid and less coercive conceptual organization of terms that transcends the  
binary logic and acknowledges the mutual interdependence of both terms" (Deodato, 
2010, s.78). Inom kunskapsorganisation kan detta mål te sig omöjligt i och med att för 
att kunna organisera och tillgodogöra information behövs en kategorisering och en 
klassificering, eftersom ett verk som inte blir tilldelad en kategori eller klass blir 
omöjlig att finna. Jag tolkar det dock som att Deodato menar att en mindre påtvingande 
organisering där koncept eller normer styr hur något ska organiseras skulle kunna 
fungera som ett steg bort från en syn på motsättningar som beroende av varandra i en 
hierarkisk konstruktion.

4.3 Intersektionalitet
Ett intersektionellt perspektiv har växt fram ur den feministiska och postkoloniala teorin 
som ett sätt att sammanföra olika diskurser där makt har en central roll. Att se ett 
samband mellan kön, sexualitet, klass och ras/etnicitet. de los Reyes och Mulinari 
menar att syftet med att argumentera för begreppet intersektionalitet var att 
"problematisera och synliggöra hur relationer av över- och underordning artikuleras i  
skilda historiska och rumsliga sammanhang" (de los Reyes & Mulinari 2005, s.7).
Att använda ett intersektionellt perspektiv innebär också att ställa frågor om hur makt 
och ojämlikhet förhåller sig till det vi kallar normer som exempelvis vithet, 
heterosexualitet, manlighet och så vidare genom de ständigt skapande av nya markörer 
som gör en åtskillnad mellan "vi" och "dem". (Ibid s.10). Även Fox menar att det inte 
går att separera de olika kamperna mot förtryck eftersom de ömsesidigt konstruerar 
varandra (Fox 2016, s.374).

de los Reyes och Mulinari (2005)  lyfter också fram att intersektionalitet kan användas 
som ett inlägg i debatten om sambandet mellan kunskap och politik där de menar att det 
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normativa styr såväl kunskapsinnehåll som kunskapsproduktion  inom exempelvis 
universitetsvärlden(s.10). Åberg menar att denna syn även kan relateras till 
bibliotekssystem där vem som sitter på makten över kunskapsproduktionen, i detta fall 
bibliotekarien som tilldelar ämnesord,  kan diskuteras och även problematiseras. (Åberg 
2015, s.32). 

Radford & Radford  är av åsikten att  B&I-utövare kanske inte tänker på att  tilldelning 
av exempelvis ämnesord innebär att dessa också blir bärare av större kontextuell mening 
och som påverkar kunskapsanvändning och skapande (Radford & Radford, 2005, s76). 
De principer som B&I bygger sina teorier och praktiker på är bland annat objektivitet 
(Deodado 2010, s. 81), vilket bland annat Olson ifrågasätter då hon menar på att det är 
en illusion när vi praktiserar indexering av dokument (Olson 2000, s.64.) 

Ett intersektionellt perspektiv tillsammans med dekonstruktionsteori är således en 
användbar utgångspunkt för att studera hur ämnesordstilldelning kan bidra till att 
upprätthålla normer samt de motsättningar som skapar ett "vi" och "dem".

4.4 Begrepp 

I detta avsnitt tittar jag närmare på vad som definierar begreppen kunskapsorganisation, 
HBTQ, cisperson, rasifiering samt vithet. 

4.4.1 Kunskapsorganisation

Hjörland (2008) definierar kunskapsorganisation, i snävare mening, som aktiviteter 
såsom dokumentbeskrivning, indexering och klassifikation som utövas i bibliotek, 
bibliografiska databaser, arkiv och andra "bevarande" institutioner av bibliotekarier, 
arkivarier, informationsspecialister, ämnesspecialister och även av dataalgoritmer och 
lekmän Med snävare mening syftar Hjörland till forskningsområdet inom B&I. I 
bredare mening syftar Hjörland till: the social division of mental labor, i.e. the  
organization of universities and other institutions for research and higher education,  
the structure of disciplines and professions, the social organization of media, the  
production and dissemination of “knowledge” etc. ( Hjörland 2008, s. 86).

Enklare sammanfattat kan vi definiera kunskapsorganisation som att organisera kunskap 
så att den kan återfinnas. Enligt Hjörland har B&I traditionellt sett fokuserat på 
teknologi och det rent praktiska och inte så mycket åt tolkning och analys av sitt arbete 
vilket också fått som följd att fältet kritiserats för att sakna substantiellt intellektuellt 
innehåll. Kunskapsorganisation består, som ovan nämnt, av flera olika praktiker men i 
denna uppsats ligger fokus på området för ämnesord. 

4.4.2 HBTQ

Enligt RFSL:s begreppsordlista (2015) är HBTQ ett samlingsbegrepp, eller 
paraplybegrepp för homosexuell, bisexuell, transperson samt queer. Tidigare användes 
bara hbt som samlingsbegrepp.  H:et och b:et handlar om sexuell läggning, t:et handlar 
om hur en definierar och uttrycker sitt kön vare sig det är han, hon, hen eller det. Q står 
för queer med betydelsen queera uttryck. Queer kan beröra både sexuell läggning, 
könsidentitet, relationer och sexuella praktik men kan också handla om uttryck mot 
rådande normer. 
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4.4.3 Cisperson

En cisperson syftar till en person vars uttryck och identitet stämmer överens med de 
sociala förväntningar av den personens  biologiska och juridiska kön, förutsatt att det 
biologiska könet går att fastställa till antingen man eller kvinna. Enligt RFSL:s 
begreppsordlista (2015) kommer ordet cis från latin och betyder "på samma sida". Cis är 
ett motsatsord till det latinska trans som betyder "överskrida".
 
4.4.4 Rasifiering

Nationella sekretariatet för genusforskning (2016) definierar ordet rasifiering som ett 
samlingsbegrepp där olika människor, med olika erfarenheter, åsikter och bakgrunder 
tillskrivs en grupptillhörighet, alltså görs till en grupp, utifrån föreställningar baserade 
på exempelvis yttre egenskaper (så som hudfärg och hårfärg), kultur och religion. När 
ordet rasifiering används inom det akademiska syftar det till ras och etnicitet som en 
social konstruktion. I vardagligt språk  brukar rasifierad användas som ett 
samlingsuttryck för icke-vit eller invandrare. En del är av åsikten att just detta 
användandet kan vara problematiskt eftersom det riskerar att osynliggöra  just de 
rasifieringsprocesser som skapar enhetliga grupper av människor med olika bakgrund.  

4.4.5 Vithet

Vithet är ett teoretiskt begrepp som används inom disciplinen för kritiska vithetsstudier 
som syftar bland annat till vithet som norm och ideologi med utgångspunkt i teorier 
kring rastillhörighet. Enligt Nationella sekretariatet för genusstudier (2016) handlar inte 
uttrycket vit endast om en hudfärg utan också om den strukturerande norm som medför 
bland annat sociala och ekonomiska samt politiska fördelar såväl nationellt som globalt. 

5. Metod
Nedan presenterar jag den datainsamlingsmetod samt analysmetod jag valt för att 
bearbeta mitt empiriska material.

5.1 Datainsamlingsmetod

För att samla in mitt empiriska material har jag valt att använda mig av den nationella 
katalogen Libris för att undersöka de ämnesord som blivit tilldelade de verk som mina 
fritextsökningar på valda ord resulterat i. Fördelen med att använda dokument som källa 
menar Wildemuth (2017) är för att de finns ständigt tillgängliga, samt att processen 
kring datainsamlingen inte påverkar innehållet i dokumentet som studeras till skillnad 
från när det genomförs intervjuer eller observationer som kan ha en påverkan på 
objektet som studeras (Wildemuth, 2017, s.165). I mina sökningar har jag valt att göra 
fritextsökningar av sökord som representerar de två olika marginaliserade grupper jag 
valt att fokusera min studie på. Utifrån Derridas teori om motsatsord och deras 
avhängighet av varandra i ett hierarkiskt kontrasterat system har jag först valt ord som 
representerar de marginaliserade grupperna HBTQ samt rasifierade, där deras 
motsatsord vithet, svenskar, hetero, straight samt cisgender kan ses som normativa 
enligt en intersektionell teori (de Los Reyes & Mulinari, 2005, s.10). Jag har medvetet 
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valt ord som respektive grupp skulle kunna använda för att söka information. Jag har så 
att säga utgått från ett användarperspektiv i mina sökningar.

5.1.1 Urval

Eftersom jag inte har velat styra mitt insamlade material åt ett håll som kan påverka 
mina slutsatser som exempelvis att bekräfta min teori har jag valt att använda mig av ett 
tämligen slumpmässigt tillvägagångssätt. Jag har som ovan nämnts gjort en 
fritextsökning, begränsat medietyp till endast böcker och valt att endast titta på böcker 
utgivna från 1990 fram till idag samt valt att sortera min sökning på relevans. Jag har 
sedan valt ut de fem första träffarna som har med mitt ämnesområde att göra. Endast vid 
två  söktillfällen frångick jag  mitt val av svenska som sökspråk och det var när det 
gäller termen cisperson som jag fick ändra till den engelska formen cisgender eftersom 
min sökning på ciperson inte gav några resultat alls samt ordet queer som inte har någon 
bra svensk översättning.  Jag har även utgått från det engelska ordet straight eftersom 
det används som vardagligt uttryck för att beskriva en heterosexuell person och inte fått 
en svensk översättning som används på samma sätt.  I bilaga 1 har jag valt att presentera 
alla mina sökningar i tabellform där det går att återfinna vilken information som är 
återfunnen under respektive sökord. som är varandras motsatser inom mitt 
ämnesområde. Därför har sökningar gjorts på följande ord:

• Vithet-rasifiering
• svenskar-invandrare
• hetero-HBTQ
• cisgender-transperson
• queer-straight

Jag har även gjort avgränsningen att endast välja vuxenlitteratur på svenska eller 
engelska. Jag vill också påpeka att jag inte lagt någon värdering i de ord jag valt utan 
har försökt hålla mig till uttryck som går att återfinna i kontexten kring diskussion och 
texter om dessa marginaliserade grupper. Om bokens innehåll inte funnits presenterad i 
MARC-posten har jag valt att göra en enkel sökning i Google av verket för att hitta 
information. Om informationen varit på engelska har jag valt att själv översätta den 
kortfattade texten. 

Jag har använt mig av kvalitativ innehållsanalys för att undersöka fram vilka ämnesord 
som förekommer samt i vilken kontext de förekommer i. 

5.2 Kvalitativ innehållsanalys

Kvalitativ forskningsmetod kan exempelvis beskriva innehållet i en text eller 
sammanfatta nyckelbegrepp som förekommer i en text (Drisko &Maschi 2015, s. 6). 
För att sammanställa det material som mina sökningar i Libris resulterat i har jag använt 
mig av en kvalitativ innehållsanalys. Wildemuth (2017) beskriver kvalitativ 
innehållsanalys som en process där det insamlade datamaterialet delas in i kategorier 
eller teman baserade på giltiga slutsatser och tolkningar av texten (Wildemuth, 2017, s. 
319). Genom att jämföra den data som samlats går det att utröna termer och teman som 
är återkommande i texten. 
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Kvalitativ innehållsanalys är en induktiv metod vilket innebär att slutsatser dras utifrån 
det empiriska materialet till skillnad från kvantitativ innehållsanalys som är deduktiv 
där syftet exempelvis är att testa hypoteser. Wildemuth menar att att en forskare som 
använder sig av kvalitativ innehållsanalys får lov att tolka en social verklighet på ett 
subjektivt sätt samtidigt som det också sker på ett vetenskapligt sätt (Wildemuth, 2017, 
s. 318).

För att kunna analysera resultaten av undersökningen skapas ett kodningsschema utifrån 
den valda teorin (Wildemuth 2017, s.320).  Den teori som denna uppsats utgår ifrån är 
Derridas dekonstruktionsteori och hans tanke om motsatsord som är avhängiga av 
varandra samtidigt som de står i hierarkisk kontrast till varandra. Genom att utgå från 
fem ord som får representera de marginaliserade grupper som är utgångspunkt för denna 
analys samt deras motsatsord, som får representera det normativa, har jag använt mig av 
kvalitativ innehållsanalys för att kunna utröna ett mönster gällande de ämnesord som 
används för att beskriva de verk som mina fritextsökningar av de valda representativa 
orden resulterat i. Att presentera dessa i tabellform under respektive kategori sökord 
samt de tilldelade ämnesorden i de kategorierna har underlättat det praktiska arbetet 
med att utröna ämnesord som förekommer under fler än en kategori sökord. Utifrån 
denna kategorisering av ämnesord som använts har jag sedan kunnat presentera ett 
resultat och utifrån det resultatet genomfört en analys med utgångspunkt ur 
dekonstruktionsteori samt utifrån ett intersektionellt perspektiv. Genom att använda mig 
av ett detta kodningschema har jag också kunnat upptäcka vilka ämnesord som saknas 
under respektive kategori. Kedar & Shewale (2016) menar att en fördel med kvalitativ 
innehållsanalys är att den tillåter dig som forskare att skapa ditt egna kodningsschema 
utifrån ditt material och är på så sätt flexibelt (Kedar & Shewale, 2016, s.29). 

När resultaten presenteras bör en sträva efter att ha en bra balans mellan beskrivning 
och och tolkning av materialet (Wildemuth 2017, s.323). Beskrivningen ger läsaren 
bakgrunden till undersökningen och materialet presenterar din tolkning. Kvalitativ 
forskning är grundläggande tolkning, och det är den tolkningen som ligger till grund för 
din personliga och teoretiska förståelse av det material som studeras (Wildemuth, 2017, 
s.323).

6.Resultat och analys
I denna del presenterar jag de resultat som min undersökning av svenska ämnesord gav. 
Min analys är gemensam för båda grupperingar eftersom det annars finns en tendens att 
bli repetitivt. I bilaga 1 presenteras resultaten av mina sökningar i Libris i tabellform 
under respektive sökord. Observera att jag endast redovisar svenska ämnesord men att 
jag under resultat kan nämna andra ämnesord tilldelade av LCSH, då det går att tolka att 
sao direktöversatt ordet från LCSH.  Detta gör jag för att kunna sätta in de svenska 
ämnesorden i en kontext men gör ingen djupare analys av ämnesord i andra 
ämnesordlistor. Jag har valt att dela upp mina resultat under respektive marginaliserade 
grupp för ras/etnicitet samt sexualitet och könsuttryck. 

6.1 Rasifiering

I denna gruppering förekom det endast en post som inte fått några tilldelade ämnesord 
eller någon innehållsbeskrivning (tabell 4). 
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6.1.1 Vithet- rasifiering

Som vi kan se i tabell 1 som representerar sökordet vithet resulterar det i ämnesord 
såsom rasism, etnicitet, etnisk diskriminering, Afro-amerikaner i litteraturen, vita i 
filmen, invandrarkvinnor, vita, etniska grupper, kulturmöten, sociala klasser, migration.
Vithet förekommer inte som ämnesord för något av verken av den enkla förklaring att 
det inte finns representerat i sao. Vita finns med som ämnesord i sao med överordnad 
term fysisk antropologi. Även vita i filmen samt vita i litteraturen finns med som 
ämnesord. Om vi däremot söker på ordet svarta i sao får vi upp en lista med resultaten 
svarta, överordnad term antropologi, samt underordnade termer afro-amerikaner, svarta 
kvinnor samt diskriminering av svarta. Andra ämnesord i listan är svarta författare, 
svarta i filmen, svarta i konsten, svarta i litteraturen och så vidare. En sökning på termen 
svart i svensk ämnesord resulterar i tio resultat som är av intresse för denna kontextuella 
användning av ordet. 

Varken rasifiering (tabell 2) eller rasifierad finns som ämnesord i sao. Under denna 
kategori hittar vi ämnesord såsom bostadssegregation. segregation, integration Sverige, 
kvinnliga akademiker, jämställdhet, afro-amerikanska kvinnor, asiater, genus, 
könsroller, sexualitet sociala aspekter. Bredden av ämnesord beror främst på att 
böckerna handlade om vitt skilda ämnen. En av böckerna hade ordet rasifiering i sin 
titel, att de andra böckerna listades var för att rasifiering förekommer i fältet 653 i 
MARC-posten, vilket är fältet för förslag på ämnesord. Det är alltså någon annan 
bibliotekarie eller katalogisatör som föreslagit att komplettera med ordet rasifiering. 

6.1.2 Svenskar- invandrare

Svenskar (tabell 3) är ett ämnesord som finns i sao. Andra ämnesord som förekom i 
denna kategori var bland annat: nationalkaraktär Sverige, historiebeskrivning Sverige, 
svenskar i Sverige, Vikingatiden Sverige samt emigration. Som motsatsord till svensk 
valde jag att göra en sökning på ordet invandrare (tabell 4). Invandrare visar sig vara ett 
ämnesord som finns i sao. Andra ämnesord som förekommer i denna kategori är: 
chilenare i Sverige, iranier i Sverige, levnadsförhållanden, polacker i Sverige, turkar i 
Sverige, invandrare terminologi, myndighetsspråk samt integrationspolitik. Vi finner 
inte ordet immigrant eller migration i denna kategori såsom vi fann emigration för 
kategorin svenskar. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vithet- rasifiering inte är ämnesord som 
återfinns i sao. Den lista av böcker som sökningen resulterat i beror på att något fält i 
MARC-posten innehåller sökordet. Det kan vara ett KVINNSAM ämnesord eller ett 
föreslaget ämnesord.

6.2 Sexualitet och könsuttryck

I denna gruppering förekom det fem poster som inte innehöll några ämnesord från sao.
Däremot innehöll de ämnesord från MeSH (Medical Subject Heading) eller LCSH som 
inte översatts. Varför dessa böcker inte blivit tilldelade ämnesord går inte att svara på 
eftersom jag inte intervjuat någon representant för Libris. Jag har inte heller för avsikt 
att spekulera kring varför men tycker det är av vikt att redovisa när ämnesord saknas.
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6.2.1 Hetero-HBTQ

Under kategorin hetero (tabell 5) kan många begrepp och ord hamna såsom 
heterosexuell, heteronormativ och heterosexism för att nämna några. Hetero finns inte 
som ämnesord i sao, det finns däremot heterosexualitet med hänvisning till 
heterosexuella samt heteronormativitet som underordnad term till queerteori. 
Heterosexualitet i filmen finns som ämnesord men utan att ha heterosexualitet som 
överordnad term. Sökning på ordet hetero resulterar i ämnesord såsom: heterosexualitet 
i filmen, biologi, komma ut-processen, homosexuella arbete och arbetsmarknad Sverige, 
homosexuella Sverige, diskriminering, transsexualism, könsidentitet. Om vi slår upp 
ämnesordet komma ut-processen finns även hänvisning från ordet "komma ut ur 
garderoben". Överordnad term är homosexuella och bisexuella. En sökning i sao på 
ordet könsidentitet ger information att den är underordnad identitet men överordnad 
ämnesorden cispersoner, könsroller samt queerteori. 
Om vi gör en sökning på det valda motsatsordet till hetero: HBTQ (tabell 6), resulterar 
det i ämnesord såsom könspsykologi bemötande, homosexualitet psykologiska aspekter, 
bisexualitet psykologiska aspekter, transsexualism psykologiska aspekter, queer 
psykologiska aspekter, homosexualitet i litteraturen, homosexuella ungdomar, 
transpersoner, bisexuella, HBTQ-personer,  HBTQ förekommer som ett  ämnesord men 
då som HBTQ-personer med underordnade termer bisexuella, homosexuella och 
transpersoner.  Queer förekommer inte som ämnesord, däremot som ovan nämnt 
queerteori samt queerfeminism som underordnad term till queerteori. 

6.2.2 Cisgender- transperson

En fritextsökning på ordet transpersoner (tabell 7) resulterar i tilldelade ämnesord såsom 
transpersoner juridik och lagstiftning, homosexualitet religiösa aspekter kristendom, 
transpersoner religiösa aspekter kristendom, homosexuella, bisexuella, transpersoner, 
HBTQ-personer hälsa, transpersoner Sverige, hedersrelaterat våld. Den bok som fått 
tilldelat hedersrelaterat våld har även tilldelats ämnesorden homosexuella Sverige, 
bisexuella Sverige samt transpersoner Sverige. Boken innehåller intervjuer med HBTQ-
personer som lever eller levt i familjer med hedersnormer där våld förekommit. 

Transperson har överordnad term HBTQ-personer samt underordnad term 
dragshowartister samt judiska transpersoner. Det finns även hänvisning till ämnesorden 
transexuella samt transvestiter.

Då sökordet cisperson (tabell 8) inte resulterade i några träffar på böcker, trots olika 
böjningar valde jag att använda det engelska ordet cisgender. Något jag diskuterade 
under mitt metodavsnitt. Jag har dock följt linjen att endast uppge svenska ämnesord 
från sao och det har resulterat i att tre av böckerna i listan ej fått tilldelat svenska 
ämnesord. Däremot är de tilldelade ämnesord från LCSH. 
Ämnesord som tilldelats inom denna kategori böcker är: könsroller, patriarkat, 
feminism.  Eftersom tre av posterna saknade svenska ämnesord så blev det inga fler. 
Cispersoner finns som ämnesord i sao och har en se även hänvisning till könsidentitet. 
Könsidentitet finns som fyra olika ämnesord: könsidentitet, könsidentitet i konsten, 
könsidentitet i litteraturen samt könsidentitet i musiken. Endast ämnesordet 
könsidentitet har överordnad term identitet (psykologi) samt ett se även cispersonen, 
könsroller samt queerteori. 
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6.2.3 Queer-straight

Som jag redan slagit fast förekommer inte ordet queer i sao.  De ämnesord (tabell 9)som 
fanns representerade i fritextsökningen av ordet queer är följande: homofobi Förenta 
staterna, hatbrott Förenta staterna, queerteori, konst, konstteori, genus. Ämnesordet 
queerteori återfanns i fyra av fem poster. En ordsökning på queerteori i sao informerar 
att överordnad term är genusforskning och underordnad term är heteronormativitet, 
heterosexism samt queerfeminism. Det finns även en ”se även hänvisning till 
ämnesorden genus (socialt kön) samt könsidentitet”. 

Ordet straight är ett låneord från engelskan men används här utan översättning eftersom 
den i vardagligt uttryck används utan översättning för att beskriva heterosexualitet.  En 
fritextsökning på ordet straight resulterar i följande ämnesord (tabell 10): 
Heterosexualitet historia, homosexualitet historia, könsroller i filmen, heterosexualitet i 
filmen, mansrollen i filmen, könsroller, sexuell läggning, normer, social kontroll, 
homofobi, homosexualitet och samhälle, sexualitet i filmen, homosexualitet historia 
USA. En ordsökning i sao på ordet homofobi visar att överordnad term, en ”se även" 
hänvisning till diskriminering av homosexuella samt heterosexism. 

6.3 Analys 

6.3.1 HBTQ

Om vi endast ser på ämnesorden som finns representerade kan vi se att det finns en 
tämligen lång 
lista över HBTQ-begrepp. Både transperson och transsexuell finns som egna ämnesord 
och också med transperson som en korrekt överordnad term. Däremot saknas ordet 
queer som eget ämnesord och återfinns endast som queerteori samt queerfeminism. 
Detta är problematiskt i och med att all information som finns under begreppet queer 
inte handlar om queerteori, som är ett akademiskt begrepp, utan om andra uttryck inom 
exempelvis konst eller musik och där texten om queer inte avser att analysera det utifrån 
en queerteori. Ett sätt att kringgå detta kan ju vara att använda HBTQ som ämnesord för 
alla de poster som har ordet queer i sitt innehåll. Det kan dock bli problematiskt 
eftersom specificitet är viktigt gällande vad materialet handlar om för att bidra till 
informationsåtervinningen (Åberg 2015, s.54).  Samtidigt innebär ett felaktigt ämnesord 
att katalogposten kan tolkas fel om queerteori används för verk som queera uttryck.  

Ett annat ämnesord som används utanför sin kontext i flera av katalogposterna är 
transsexualism. Transsexualism är en medicinsk term som används som diagnostik och 
främst under själva övergångsperioden och bör endast användas som ämnesord när det 
är detta som avses inte som en gruppbenämning för transsexualitet. En bok om 
transaktivism bör således inte bli tilldelad ämnesordet transexualism utan en term som 
är att föredra är transpersoner eller transsexualitet, i och med att den handlar även om 
andra aspekter förutom övergångsperioden. Åberg menar att för att transmaterial ska 
hittas av den som söker är det viktigt att indexeringen är "förankrad i en transkontext"  
alltså att begreppen som används är detsamma som de som identifierar sig inom detta 
spektrum ( Åberg 2015, s.64). 
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Gällande ämnesord som blivit tilldelade i sökningen för hetero, straight samt cisperson 
kan vi se att de flesta ämnesord som vi återfinner egentligen hamnar under HBTQ-
kategorin av ämnesord. Endast ett fåtal ämnesord såsom heterosexualitet i filmen 
återfinns.Boken handlar specifikt om  hur heterosexualitet framställs i film vilket gör 
ämnesordets tilldelning korrekt. Men att sökningar på ordet hetero genererar träffar där 
de mest relevanta träffarna sorteras in under HBTQ-begrepp och queerteori skapar och 
upprätthåller heteronormen på så sätt att det är i denna kontext som detta begrepp 
förekommer som ämnesord. En grafisk novell som specifikt handlar om en 
heterosexuell relation har inte blivit tilldelad några svenska ämnesord. Däremot används 
HBTQ-begrepp som ämnesord specifikt när innehållet i boken representerar den 
gruppen. Följaktligen ger detta ett intryck av att om inte ämnesorden som tilldelas 
hamnar under HBTQ-spektrat förutsätter vi att det hamnar inom hetero-spektrat. Rent 
logiskt borde det finnas en mängd litteratur som specifikt handlar om heterosexuella 
relationer och cis-personer där heterosexualiteten just är av vikt för bokens handling och 
borde således bli tilldelade ämnesorden heterosexualitet, heteronorm, cis-person eller 
några av de andra begrepp som återfinns inom denna grupp. Genom detta upprätthåller 
vi den marginalisering av icke-heterosexuella grupper på så sätt att vi inte använder 
attributet heterosexuell på samma sätt som vi gör med HBTQ-ord, exempelvis 
heterosexuella föräldrar eller heterosexuell relation. 

En annan aspekt av när attributord bör användas är för att beskriva en specifik grupp 
inom gruppen, exempelvis orden afro-amerikanska, latin-amerikanska, muslimska, 
kristna, och så vidare inom HBTQ-spektrat. Dessa attributord saknas i ämnesorden och 
som vi exempelvis kan se på en post för en bok om HBTQ-personer som lever i 
familjer med hedersnormer inte fått några andra ämnesord tilldelade än just 
hedersrelaterat våld, inom just den kontexten. En sökning på HBTQ-personer muslimer 
exempelvis skulle inte generera denna träff. Enligt Åberg innebär ett brett spektrum av 
identitetskategorier som stämmer överens med hur personer benämner sig själva bidra 
till att  bibliotekssystemen löper mindre risk föratt indexera material felaktigt eller 
kränkande (Åberg 2015, s.54).  

I den undersökning som Åberg gjort gällande svenska ämnesord så framgår det att sao 
är medvetna om att systemet utgår från ett normativt perspektiv samt att att de är 
medvetna om vilka ämnesord som tilldelas är beroende av vilka som arbetar med dem, 
det vill säg att tilldelningen är subjektiv (Åberg 2015, s.61). Även Buckland diskuterar 
detta när han hänvisar till Wolfram och Olsons konferensartikel A Method for 
Comparing Large Scale Inter-indexer Consistency Using IR Modeling (2008)  som visar 
att undersökningar har visat på att olika indexerare tillskriver olika ämnesord till samma 
dokument (Buckland 2012, s. 155).

6.3.2 Rasifierade

Även de sökningar som gjordes inom kategorin för ras och etnicitet visar på hur 
marginalisering skapas. Som jag ovan slagit fast finns varken rasifiering eller vithet som 
ämnesord i sao. De resultat jag fick fram genom mina sökningar på rasifiering och 
vithet hade tilldelade ämnesord såsom rasism, etnisk diskriminering, afro-amerikaner i 
litteraturen, vita i filmen, invandrarkvinnor, segregation, integration. 

Vithetsstudier är en inriktning inom kritiska studier vilket borde legitimera ett ämnesord 
för just vithet i och med att litteratur ges ut under detta ämnesområde. Sarah Ahmed, 
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forskare inom kritisk teori,  pekar på den oro som existerar inom forskningen kring vad 
det innebär att göra "vithet" till primärt kunskapsobjekt (Ahmed, 2011, s.125). Denna 
oro grundar sig i att det på ett sätt skulle förtingliga vithet och göra det till något med 
essentiellt egenvärde, att det skulle vara en fixerad erfarenhetskategori. (Ibid 2001, s. 
125). Vithet blir en norm eftersom som Ahmed menar "vita kroppar behöver inte  
konfrontera sin vithet" (Ahmed 2011, s.135). En bok om ras och vithet som tar upp 
relationen mellan just vithet och rasism borde därför tilldelas ämnesordet vit, eller helst 
vithet om det skulle finnas. Det finns en tendens att se vithet som något osynligt, men 
Ahmed menar att vithet naturligtvis bara är "osynlig för dem som besitter den" (Ahmed 
2011, s.201). 

I Sverige använder vi ofta inte heller begreppet ras eller ras-relationer i så hög grad som 
exempelvis USA. Oftast brukar det talas om etnicitet. Det problematiska med detta är 
att etnicitet är ett kulturellt betingat begrepp och kan således inte appliceras på alla med 
en annan hudfärg än vit. 

Rasifiering är också en term som används inom forskning och borde således också ha ett 
ämnesord. Flera av mina träffar innehöll ordet i titeln men fick tilldelade ämnesord som 
segregation, integration och asiater vardagsliv och traditioner. Rasifiering är inte ett nytt 
begrepp inom den akademiska världen och forskningsanalyser av rasifiering förutsätter 
att ras och etnicitet förstås som sociala konstruktioner. Att en bok med ordet rasifiering i 
sin titel tilldelas ämnesord såsom integration och segregation kan därför vara 
problematiskt eftersom det också inte heller sällan handlar om exempelvis de 
bakomliggande orsakerna till segregation.  

Ordet svenskar är en term som egentligen kan vara ganska svår att definiera vilka som 
ska ingå. Om vi jämför med motsatsordet invandrare så resulterar min sökning på ordet 
svenskar till svenskar som nationalkaraktär i historiebeskrivningar, vikingatiden samt 
emigration; svenskar i utlandet. Sökordet invandrare genererar träffar vars tilldelad 
ämnesord handlar om levnadsförhållanden, deras ursprungsland, myndigheter och 
terminologi. 

Själva ordet invandrare är i sig problematiskt eftersom det inte används på samma sätt 
för alla invandrare, det görs en åtskillnad beroende på vart du invandrat ifrån och varför 
du invandrat. Det menar Claes Corlin och Milena Cvetic (2010) i en debattartikel Dags 
att skrota ordet invandrare  i Göteborgsposten. De menar på att oavsett dina andra 
attribut såsom yrke, kön, nationalitet hamnar du alltid i kategorin invandrare. De 
föreslår att ordet immigrant eller utlandsfödda kan användas eftersom vi då också kan 
skrota uttryck som andra och tredje generationens invandrare. På sao kan vi dock under 
ämnesordet invandrare utläsa att immigrant inte används. Ämnesordet invandrare 
representerar fler variationer av ämnesord i sao än ämnesordet svenskar. Exempelvis 
finns invandrare med synskada men inte svenskar med synskada, svensk blir norm och 
väcker frågan om när en slutar vara invandrare och börjar vara svensk? Det är i 
kategorisering som problematiken ligger.

Fox (2016) belyser att kunskapsorganisation redan brottas med problematiken kring 
enskilda identitetskategorier, speciellt inom klassifikation, där fysiska hyllplan står i 
kontrast till de många identiteter som personer kan kategoriseras in i.  Hon menar dock 
att det går att applicera intersektionalitet genom att skapa redan intersektionella 
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ämnesord i ämnesordslistor. (Fox 2016, s.376). Det förekommer redan för en del 
ämnesord men inom just marginaliserade grupper är det försvinnande få. 

Inom kunskapsorganisation behöver vi kategorisera och klassificera dokument för att 
hitta dem, men att utgå från att invandrare är en kategori med samma erfarenheter och 
upplevelser är etnocentrisk och således borde kategorierna inom ämnesord i så fall 
uttrycka vilket land som åsyftas gällande immigranterna som är synskadade eller 
kvinnor. Genom att fler ämnesord finns för att beskriva ett helt spektrum av invandrare 
så marginaliseras denna grupp genom att få attributet invandrare oavsett om du är 
kvinna, synskadad eller pojke. Ahmed menar att vi skulle kunna se mångfaldsarbetet 
som en sorts "praktisk fenomenologi" där vi genom arbetet med att förändra 
institutioner eller att inte låta sig passas in i deras normer som kunskap om normerna 
skapas. (Ahmed 2011, s.12).

I artikeln Intersectionality in LGBT fiction: A comparison of a traditional library  
vendor and a nontraditional eBook platform  (Moulaison et al. 2017, s. 432) skriver 
textförfattarna att litteratur reflekterar samhället och att det hjälper oss att förstå vilka 
idéer och samhällsgrupper som är accepterade samt vilka som inte är det. Att utelämna 
dessa grupper från  konventionell litteraturtillgång tenderar att marginalisera dem 
jämförelsevis med dominanta samhällsgrupper (ibid, s.432). Det går att ersätta ordet 
litteratur med språk eller ord. Inom olika samhällsgrupper såsom HBTQ och rasifierade 
utvecklas språk och uttryck som är beskrivande för de individer som identifierar sig 
med just den sociala grupperingar. 

Jag anser att tilldela ämnesord som marginaliserade inte känner igen sig i samt använda 
ämnesord i fel kontext leder till en exkludering även om litteraturen är tillgänglig i 
fysisk form på biblioteket.  

7. Sammanfattande analys 
I denna uppsats har jag haft som syfte att undersöka  hur tilldelningen av svenska 
ämnesord i Libris förhåller sig till verk om marginaliserade grupper ur ett 
intersektionellt perspektiv. Jag har valt att fokusera min undersökning på Svenska 
ämnesord (sao)  och än mer specifikt på verk vars innehåll reflekterar marginaliserade 
grupper inom HBTQ och ras/etnicitet. Som teoretisk bakgrund har jag valt att använda 
mig av Derridas teorier om dekonstruktion samt intersektionell teori för att undersöka 
hur tilldelning av ämnesord bidrar till  en marginalisering av vissa grupper samt 
upprätthåller tanken om Det Andra.

De slutsatser vi kan dra av tilldelning av ämnesord för material vars innehåll reflekterar 
marginaliserade grupper såsom HBTQ samt ras/etnicitet är att Svenska ämnesord dels 
inkluderar dessa grupper genom att utveckla ämnesord som används inom respektive 
grupp men att de också upprätthåller normer. Detta görs dels genom att sao använder sig 
av ämnesord och attributord som leder till en marginalisering, exempelvis genom att 
kategorisera grupper endast inom en kategori. Vissa ämnesord som borde finnas med 
såsom vithet, queer och rasifiering finns inte och det innebär att katalogisatören får 
använda sig av de ämnesord som finns tillgängliga och kan på så sätt skapa en kontext 
som inte överensstämmer med verkets innehåll.
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Olson menar att en illusion om objektivitet upprätthålls, att bibliotekarien tror att 
partiskhet inte förekommer i tilldelningen av ämnesord (Olson 2000, s.64). Vidare 
frågar sig Olson om inte meningen med bibliotek är just att göra information tillgänglig 
och att genom att använda en korrekt tilldelning ämnesord är viktig i 
indexeringsprocessen (Ibid 2000, s.68). Att arbeta normbrytande och inkluderande 
borde gälla för biblioteket som helhet och katalogiseringsarbetet borde inte vara ett 
undantag med hänvisning till kostnader eller tidsaspekten. 

8. Reflektioner och fortsatt forskning 

8.1 Reflektioner kring det egna arbetet

I och med att det inom svensk forskning inte har forskats så mycket kring just 
ämnesordstilldelning för marginaliserade grupper har jag fått använda mig främst av 
nordamerikansk forskning vilket kan vara en nackdel eftersom vi på många plan inom 
svenska bibliotek och svenskt biblioteksarbete kommit mycket längre gällande 
inkludering av HBTQ bland annat genom HBTQ-certifieringar och tillgång till 
information. Det har också varit svårt att applicera en del av den forskningen på 
Svenska ämnesord eftersom det inte är en lika stor ämnesordlista som LCSH och 
således är hänvisningar och ScopeNotes färre. Jag har ändå kunnat presentera en bild 
över hur ämnesorden ser ut i sao samt  peka på vilka tillgångar såväl som brister som 
finns i systemet. En aspekt jag inte tagit upp i mitt arbete är möjligheten som användare 
har, nämligen att själv kunna föreslå ämnesord. En funktion som är öppen för alla, 
vilket i sig inte innebär att ämnesordet kommer inkluderas men möjligheten att påverka 
finns. Att jag inte reflekterat över detta handlar endast om att jag inte haft som avsikt att 
undersöka hur själva arbetet med ämnesordstilldelning går till utan att endast göra en 
kritisk analys av själva texten som presenteras.

8.2 Förslag på fortsatt forskning

I detta arbete har endast två marginaliserade grupper diskuterats. Fortsatt forskning 
inom området skulle kunna inkludera såväl religiösa grupper såväl som grupper med 
funktionsvariationer. För att gå in på djupet med hur indexering av ämnesord fungerar 
skulle det vara av vikt att studera fler ämnesordslistor samt att utföra intervjuer med 
personer som arbetar med ämnesordsindexering. En historisk aspekt skulle också kunna 
vara intressant för denna forskning såväl som en jämförelse med andra länders 
ämnesordsindexering för verk vars innehåll representerar marginaliserade grupper.  
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Bilaga 1 

Tabell 1
Sökord Titel Innehåll Svenska Ämnesord 

(sao) 

Vithet Ras och vithet:  
svenska ras-relationer  
i går och i dag

Hur begreppen ras 
och vithet hänger 
samman med Sverige, 
svenskar och 
svenskhet.

Rasism, etnicitet, 
etnisk diskriminering

Mörkt spel: vithet och 
den litterära fantasin

Litteraturkritisk studie 
av vithet och hur 
svarta människor 
användes för att 
etablera den 
amerikanska 
identiteten

Afro-amerikaner i 
litteraturen
 

Vithet i svensk 
spelfilm 1989-2010

Undersöker vitheten i 
film ur ett 
intersektionellt 
perspektiv, det vill 
säga med utgångs-
punkt i hur olika 
maktordningar som 
klass och kön 
samverkar 

Film x2 historia z3 
Sverige1990-talet 
2000-talet
Rasism i filmen, 
Vita i filmen 

Vit migration:kön,  
vithet och privilegier i  
transnationella  
migrationsprocesser

Utforskas samtida 
västerländsk 
migration, som 
präglas både av de 
transnationella ras- 
och klassprivilegier 
som vita migranter bär 
med sig och av en 
särskild sårbarhet 
kopplad till kön. 

Invandrarkvinnor
Vita
Kvinnor
Sociala klasser
Migration

Turistisk vithet och 
begäret till den andra. 

Kartläggs och 
granskas  fenomenet 
etnisk turism, en 
global turistform där 
samtida resenärer vill 
uppleva exotiska och 
primitiva kulturer i så 
autentisk form som 
möjligt 

Turism
Etnicitet
Kulturmöten
Etniska grupper
Lokalsamhällen

2 Bokstaven x syftar till en särskild aspekt inom området för det valda ämnesordet
3 Bokstaven z är en geografisk tilläggsbeteckning. I detta fall syftar det till filmhistoria i Sverige
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Tabell 2
Sökord Titel Innehåll Svenska ämnesord 

(sao)

Rasifiering Stadens rasifiering:  
etnisk 
boendesegregation i  
folkhemmet 

Undersöker 
fenomenet kring etnisk 
bostads-segregation i 
Sverige från ett kritiskt 
perspektiv där sociala 
såväl som rasifierings-
strukturer är centrala  

Bostadssegregation 
Segregation

Törnroslandet: om 
tillhörighet och 
utanförskap. 

Ingen information Integration z Sverige

Att bryta 
innanförskapet:  
kritiska perspektiv på 
jämställdhet och 
mångfald i akademin. 

Kritisk granskning och 
expanderar vad 
jämställdhet och 
mångfald är och skulle 
kunna vara inom 
akademin. Forskare 
inom genusvetenskap, 
sociologi, socialt 
arbete och rätts-
sociologi undersöker 
här kopplingar mellan 
kön, etnicitet, 
sexualitet, klass och 
makt 

Högskoleinstitutioner
Kvinnliga akademiker
Jämställdhet på 
arbetsmarknaden
Jämställdhetspolitik
Högskolan

Beyond respectability:  
the intellectual  
thought of race 
women. 

Kartlägger 
utvecklingen av 
afrikansk-amerikanska 
kvinnor som offentliga 
intellektuella personer 
från 1800-talet fram till 
svarta panter-eran på 
1970-talet

Afro-amerikanska 
kvinnor
Intellektuellt liv x 
historia

Cultural politics of  
gender and sexuality  
in contemporary Asia

Kritisk analys av de 
komplexa 
förhållandena mellan 
kön, sexualitet, och 
politisk ekonomi i olika 
asiatiska samhällen 

Asiater x vardagsliv 
och traditioner
Genus (socialt kön)
Könsroller
Sexualitet x sociala 
aspekter 

Tabell 3
Sökord Titel Innehåll Svenska ämnesord 

(sao)
Svenskar Svenskar: hur vi är  

och varför vi är som vi  
är. 

Skildring över 
stereotyp svenskhet

Svenskar
Nationalkaraktär z 
Sverige

Sagans svenskar:  
synen på vikingatiden 
och de isländska 

Studie i  hur det 
nationella 
identitetsskapandet 

Historieskrivning z 
Sverige
Svenskar z Sverige
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sagorna under 300 år. förändrats över tid och 
påverkat historikernas 
framställning. 

Vikingatiden z Sverige
Isländska sagor x 
teman och motiv
Svenskar i litteraturen
Historiografi

Berömda svenskar:  
tusen svenskar under 
tusen år. 

Lexikon över berömda 
svenskar 

Sverige

Svenskarna i  
Winnipeg: porten till  
prärien 1872-1940.  

Om svensk invandring 
till Kanada

Emigration x 
Svenskar Winnipeg y 
1870-1940
Svenskar z Förenta 
staterna y 1870-1940
Emigration x 
Svenskar z Winnipeg 
y1870-1940

Svenska vägar till S:t  
Petersburg: kapitel ur 
historien om 
svenskarna vid 
Nevans stränder. 

Om svenska 
emigranter i Ryssland

Svenskar x historia z 
Ryssland z Sankt 
Petersburg y 1700-
talet y 1800-talet

Tabell 4
Sökord Titel Innehåll Svenska ämnesord 

(sao)
Invandrare Invandrare och hälsa: 

[en antologi]. 
Invandrare z Sverige 

Fri, trygg och vilsen: 
invandrare från Chile, 
Iran, Polen och Turkiet 
om fördelar och 
nackdelar med att 
komma till Sverige.

Här möter vi 
allmänmänskliga 
upplevelser av att 
flytta till ett annat land. 
Ur
invandrarnas 
berättelser framträder 
ett tydligt mönster: 
flyttningen har medfört 
"vinster" i form av 
frihet och trygghet. 
Men priset är vilsenhet 
och utsatthet. 

Chilenare z Sverige
Invandrare z Sverige
Iranier z Sverige
Levnadsförhållanden z 
Sverige
Polacker z Sverige
Turkar z Sverige

Svenska främlingar: 
att älska Sverige med 
dess fel och brister : 
om invandrare och 
deras möjligheter. 

Ingen uppgift Invandrare z Sverige 
Invandrare: Sverige

Den ofärdiga 
välfärden: 
underlagsmaterial. Del 
6, Invandrare. 

Ingen uppgift Inga ämnesord i sao 
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Begreppet invandrare: 
användningen i 
myndigheters 
verksamhet. 

En utredning över 
användningen av 
begreppet invandrare i 
författningar som har 
utfärdats av 
regeringen och i 
myndigheters 
verksamhet 

Invandrare x 
terminologi z Sverige 
Myndighetsspråk 
Integrationspolitik z 
Sverige 

Tabell 5
Sökord Titel Innehåll Svenska ämnesord 

(sao)
Hetero Hetero: queering 

representations of  
straightness. 

Undersöker hur 
heterosexualitet 
fungerar som en 
social konstruktion 
genom att 
dekonstruera normativ 
heterosexualitet i 
filmens värld

Heterosexualitet i 
filmen 

(Hetero)sexual  
politics. 

Handlar om 
mångfaldigad och 
spännande diskussion 
i nutida feministisk 
debatt om sexualitet. 

Biologi  

Hetero i Hägersten. Grafisk roman  om 
den heterosexuella 
tvåsamheten 

Inga ämnesord 

Fritt fram: homo, bi &  
hetero på jobbet. 

Boken är ett verktyg 
för att skapa 
arbetsplatser som 
välkomnar alla, 
oavsett sexuell 
läggning eller 
könsidentitet/könsuttry
ck. 

Komma-ut-processen 
z Sverige 
Homosexuella x 
arbete och 
arbetsmarknad z 
Sverige Homosexuella 
z Sverige 
Diskriminering

Trans studies: the 
challenge to 
hetero/homo 
normativities

En interdisciplinär 
essäsamling om hur 
transaktivism och det  
akademiska kan bli en 
gemensam kraft ur ett  
intersektionellt  
perspektiv. 

Transsexualism
Könsidentitet

Tabell 6
Sökord Titel Innehåll Svenska ämnesord 

(sao)
HBTQ HBTQ+: psykologiska 

perspektiv och 
Den här boken tar ett 
omfattande grepp om 

Könspsykologi
Bemötande
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bemötande. frågor som rör homo, 
bi, trans, queer och en 
rad andra 
identitetskategorier 
som alla relaterar till 
sexualitet, 
relationsbildning, kön 
och könsuttryck i 
boken samlade under 
akronymen hbtq+. 

Homosexualitet x 
psykologiska aspekter
Bisexualitet x 
psykologiska aspekter 
Transsexualism x 
psykologiska aspekter
Queer x psykologiska 
aspekter

HBTQ: böcker bortom 
normen. 

Litteraturtips om hbtq-
litteratur

Homosexualitet x i 
litteraturen
Bisexualitet x i 
litteraturen
Transsexualism x i 
litteraturen

Hbtq: [att växa upp 
utanför normen]. 

BRIS har analyserat 
barn och 
ungdomskontakterna 
som rör htbq-frågor 
ser barn och 
ungdomar som söker 
och försöker hitta sin 
identitet i ett 
heteronormativt 
samhälle. 

Homosexuella 
ungdomar
Bisexuella
Transpersoner

Hbtq-handboken!:  
Tips för att prata om 
hbtq, normer och 
rättigheter

Handbok och 
undervisningsmaterial 
om hbtq och normer

Inga från svenska 
ämnesord (sao)

Museerna och hbtq:  
en analys av hur 
museer och andra 
utställare kan belysa 
perspektiv rörande 
homosexuella,  
bisexuella,  
transpersoner och 
queera personer. 

Resultatet av 
regeringsuppdraget att 
kartlägga hur hbtq- 
perspektivet belyses 
inom 
utställningsområdet. 

Museer
HBTQ-personer

Tabell 7
Sökord Titel Innehåll Svenska ämnesord 

(sao)

Transpersoner Transpersoner i  
Sverige: förslag för 
stärkt ställning och 
bättre levnadsvillkor :  

Utredningen om stärkt 
ställning och bättre 
levnadsvillkor för 
transpersoner redogör 

Transpersoner x 
juridik och lagstiftning
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betänkande. i detta betänkande för 
resultaten av 
kartläggning av 
transpersoners 
levnadsvillkor. 

Hatar Gud bögar?:  
teologiska förståelser  
av homo-, bi- och 
transpersoner : en 
befrielseteologisk 
studie

om diskrimineringen 
av hbt-personer inom 
kyrkan. 

Homosexualitet x 
religiösa aspekter x 
kristendom
Transpersoner x 
religiösa aspekter x 
kristendom 
Bisexuella x religiösa 
aspekter x kristendom 
Homosexualitet i 
Bibeln
Helgonlegender x 
genusaspekter 

Är klänningar farliga?:  
om homosexuella,  
bisexuella och 
transpersoner. 

Berättelser från flator, 
bögar och 
transpersoner om sina 
liv. I boken finns också 
fakta om partnerskap, 
regnbågsfamiljer, var 
flator, bögar och 
transpersoner träffas 
och annat som rör 
HBT-världen. 

Homosexuella
Bisexuella
Transpersoner

Hälsan och hälsans 
bestämningsfaktorer för  
transpersoner: en 
rapport om hälsoläget  
bland transpersoner i  
Sverige

Denna rapport 
beskriver hälsan och 
hälsans 
bestämningsfaktorer 
bland transpersoner i 
Sverige, utifrån en 
självselekterad, 
anonym, webbaserad 
enkätstudie med 800 
respondenter.

HBTQ-personer Hälsa

HBT & heder: en 
intervjustudie om 
unga HBT-personer 
som lever i familjer  
med hedersnormer. 

I denna intervjustudie 
berättar unga hbt-
personer som vuxit 
upp i familjer med 
hedersnormer och 
våld i sina liv.  

Homosexuella z 
Sverige
Bisexuella z Sverige
Transpersonerz 
Sverige
Hedersrelaterat våld z 
Sverige 

Tabell 8

Sökord Titel Innehåll Svenska ämnesord 
(sao)

Cisgender Queering families: the 
postmodern 
partnerships of  
cisgender women and 

En fördjupad 
intervjustudie utförd 
med  cis vars partner 

Inga svenska 
ämnesord (sao)
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transgender men är transmän. 

The gender knot:  
unraveling our 
patriarchal legacy 

En studie om  mäns 
och kvinnors 
upplevelse av 
ojämlikhet och 
patriarkat.   

Könsroller
Patriarkat
Feminism

The Palgrave 
handbook of the 
psychology of  
sexuality and gender

överblick över alla 
normativa - och 
många av de mindre 
vanliga - 
sexualiteterna, könen 
samt de psykologiska 
områdena som rör 
sexualitet och kön.

Inga svenska 
ämnesord (sao)

Sexuality & gender for  
mental health 
professionals: a 
practical guide

En guide som 
bekantar läsaren med 
alla vanliga och 
många av de mindre 
vanliga sexualiteterna, 
könen och 
förhållandena, 

Inga svenska 
ämnesord 

Tabell 9

Sökord Titel Innehåll Svenska ämnesord 
(sao)

Queer Queer (in)justice: the 
criminalization of  
LGBT people in the 
United States. 

Een undersökning av 
queer-personers 
upplevelser som- 
misstänkta,  
försvarare, fängslade 
och överlevare av 
brott   

Homofobi z Förenta 
staterna
Hatbrott z Förenta 
staterna

Queer theory. En akademisk antologi 
om sexualitet

Queerteori

Queer I den här boken 
presenteras ”klassisk” 
amerikansk queerteori 
och utvecklingen av 
queerforskningen fram 
till idag 

Queerteori

Queer En antologi om samtal 
och texter  om ordet 
queer och hur 

Konst
Konstteori
Genus
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konceptet queer 
används för politisk 
och institutionell kritik 
inom konst.

Queerteori

Queer: a graphic  
history

Grafisk novell om 
queer och hbtq- 
aktivism

Queerteori

Tabell 10

Sökord Titel Innehåll Svenska ämnesord 
(sao)

Straight Straight: the 
surprisingly short  
history of  
heterosexuality. 

Boken presenterar 
heterosexualitetens 
historia och 
undersöker psykologin 
bakom sexuell 
läggning

Heterosexualitet x 
historia
Homosexualitet x 
historia

Straight: constructions 
of heterosexuality in 
the cinema

Boken  utforskar de 
sätt som stereotyper 
av heterosexualitet 
utmärks och 
konstrueras i film.

Könsroller i filmen
Heterosexualitet i 
filmen
Mansrollen i filmen

Seeing straight: an 
introduction to gender  
and sexual privilege

En introduktion till 
nyckelkoncept i kön 
och sexualitet genom 
linsen av privilegium 
och makt. Efter en 
tillgänglig överblick 
ber boken eleverna att 
undersöka 
privilegierna som 
ligger i närhet till 
heterosexuella och 
cisgender- identiteter 
som "normala"

Könsroller
Sexuell läggning
Normer
Social kontroll

Thinking straight: the 
power, the promise,  
and paradox of  
heterosexuality

En antologi som delar 
upp  heterosexuella 
scenen i två delar: en 
om rättigheter och 
privilegier, den andra 
om populärkultur. 

Homofobi
Homosexualitet och 
samhälle
Sexualitet i filmen  

Straight State:  
Sexuality and 
Citizenship in  
Twentieth-Century 

En expansiv studie av 
federal reglering av 
homosexualitet

Homosexualitet x 
historia z Förenta 
staterna 
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America 4

4 Denna bok hamnade som e-bok högre upp på träfflistan, men utan ämnesord. Därför sökte jag åter på 
bokens titel och den fanns som fysisk exemplar med ämnesord och det är de ämnesord jag använt.
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