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Abstract: Young LGBT people rather search for LGBT books in 

library catalogues privately than ask a librarian for help. 

But words that describe different sexualities and gender 

identities change rapidly, and controlled vocabularies do 

not, which make it difficult for members of the LGBT 

community to find what they are looking for when using 

more modern and informal terminology. We wanted to 

know the difference in how users in a folksonomy and 

librarians restricted by a controlled vocabulary describe 

the content of young adult LGBT literature. Who are most 

suitable to describe this literature? To do this we did a 

small comparative study using 50 randomly selected 

LGBT books, focusing on the LGBT subject headings in 

the Swedish national library system Libris and the LGBT 

bookshelves on the public social cataloging website 

Goodreads. We also wanted to know which LGBT related 

words can be found in SBI’s controlled vocabulary, to see 

what words librarians are restricted to. Conclusively both 

the users and the librarians, controlled vocabularies or not, 

used an excessive amount of synonyms. This led us to the 

idea of making synonyms searchable for the users, whilst 

librarians still use the structure of a controlled vocabulary. 

Users grouped books under acronyms for the LGBT 

community as a whole, whilst librarians rather split up the 

sexualities and gender identities into separates. 

 

Nyckelord: Kontrollerade vokabulärer, ämnesord, folksonomi, 

 HBTQ, ungdomar, Libris, Goodreads 
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1. Inledning 

 
Ord och deras betydelse ändras över tid (Buckland, 2012 & Deodato, 2010). Även fast detta 

är fallet, tar det lång tid för så kallade kontrollerade vokabulärer att inkorporera nya ord och 

termer (Deodato, 2010). Ämnesord är de utvalda ord som beskriver innehåll i böcker. Dessa 

ord är förutbestämda och används på samma sätt inom hela bibliotekssektorn, vilket blir 

möjligt då ämnesorden regleras via den kontrollerade vokabulären (Kungliga Biblioteket, 

2018). Kungliga bibliotekets (KB) uppdrag som nationalbibliotek och biblioteksmyndighet i 

Sverige är bland annat att katalogisera, sätta ämnesord på och sortera böcker. KB har även 

ansvar för Libris nationella bibliotekssystem, vilket är ett system som utvecklas och växer i 

samverkan med bibliotek i Sverige och ska “erbjuda samhället en värdefull ingång till 

bibliotekens samlade resurser” (Kungliga Biblioteket, 2013). 

 

År 2014 fick Svenska barnboksinstitutet (SBI) det nationella ansvaret att skapa och uppdatera 

ämnesordlistan för barn- och ungdomsböcker som är sökbara på KBs webbplats. 

Ämnesordlistan för barn- och ungdomsböcker skiljer sig från den ämnesordlista som finns för 

vuxenböcker, och det är ordlistan för barn och ungdomsböcker som denna uppsats lägger 

fokus på. Det är en referensgrupp bestående av arbetande inom professionen bibliotek- och 

informationsvetenskap samt SBIs redaktion som har hand om barnämnesorden. De har fyra 

gånger per år ett möte då beslut tas om vilka nya ämnesord som ska läggas till i 

barnämnesordslistan (Svenska barnboksinstitutet, 2017). 

 

Det finns en del andra kontrollerade vokabulärer som bibliotekarier även kan använda då de 

indexerar böcker. Exempelvis när de indexerar engelskspråkig litteratur är det inte ovanligt att 

de använder sig av de amerikanska kontrollerade vokabulärerna Library of Congress Subject 

Headings (LCSH), LCSH Children (deras variant av SBIs barnämnesordlista) och Faceted 

Application of Subject Terminology (fast). Andra svenska system, så som KvinnSams 

kontrollerade vokabulär kao, kan även användas. 
 

Biblioteksanvändare måste förstå och använda sig av bibliotekens terminologi för att finna det 

de söker i bibliotekskataloger (Buckland, 2012). Trots det söker biblioteksanvändare för det 

mesta på vardagliga ord som de är bekanta med (Bates & Rowley, 2010), och det är inte alltid 

dessa ord finns i bibliotekens lista över ämnesord. När användare själva, utan restriktioner, får 

beskriva böcker med egna ord är det lite mindre än hälften av orden som återges i en 

kontrollerad vokabulär (Andrews, Pane & Zaihrayeu, 2011). 

 

Goodreads är en amerikansk “social cataloging”-webbplats som startades år 2007 och är, 

enligt webbplatsen själv, den största webbplatsen i världen för läsare och 

bokrekommendationer, med cirka 65 miljoner medlemmar, 2 miljarder registrerade böcker 

och 68 miljoner bokrecensioner (Goodreads, u.å). I denna uppsats använder vi det engelska 

ordet social cataloging då det inte finns någon etablerad svensk term med samma betydelse. 

Social cataloging-webbplatser är sidor där användare kan dela sina egna boksamlingar med 

världen, katalogisera dem och få kontakt med andra användare som delar deras preferenser 

(Jeffries, 2008). På Goodreads kan användare själva sortera in böcker under olika virtuella 

bokhyllor där de beskriver resurserna med sina egna ord. Dessa bokhyllor fungerar som en 

sorts sortering, dels för användarna själva, som kan döpa dessa bokhyllor och sedan till 

exempel lägga in alla Fantasy-böcker hen läst i en virtuell bokhylla som användaren har gett 

namnet Fantasy. Men bokhyllorna fungerar även som en taggning, vilket betyder att andra 

användare kan se vilka bokhyllor en bok står på hos en annan användare. Bokhyllan blir 

därför som ett slags ämnesord som beskriver innehållet i boken. Goodreads-användare kan 
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sätta en och samma bok på flera olika virtuella bokhyllor. Om många användare har använt 

samma ord på en virtuell bokhylla då de sorterar in en viss bok, så syns dessa bokhyllor längst 

upp i listan över de bokhyllor som boken står på (detta illustreras i en skärmdump i bilaga 

10.3). 

1.1 Bakgrund 

 
Det finns ungefär 500 bibliotek i Sverige som använder Libris till att katalogisera sina böcker. 

Varje dag uppdateras Libris webbsök med de böcker som lagts in under dagen av 

biblioteksanställda runt om i landet (KB: LIBRIS, 2016). Detta betyder att det är viktigt att 

den som katalogiserar en bok lägger till korrekta ämnesord till varje katalogpost, för dessa 

kommer sedan användas av många andra bibliotek. Enligt Riktlinjer för indexering med 

Svenska ämnesord (Kungliga Biblioteket, 2017) ska ett ämnesord tilldelas om resursen minst 

till 20 procent behandlar det ämnet. Libris webbplats illustreras via skärmdumpar i bilaga 

10.3. 

 

SBI har skapat vissa riktlinjer för att förenkla katalogiseringen av barn- och ungdomsböcker 

för bibliotekarier, och i den lathund som finns publicerad på SBIs hemsida beskrivs dessa. 

Barnämnesorden ska till exempel vara i en enkel form och språkligt vardagliga. Detta för att 

det ska vara enklare för barn att söka i kataloger, då de kan använda sitt eget språk när de 

söker. Det ska finnas många se-hänvisningar så att synonymer blir sökbara, för att göra det 

enklare att söka i den kontrollerade vokabulären (SBI, 2017). En annan riktlinje är att försöka 

hålla sig inom ramen av 10 stycken ämnesord per bok. Precis som i KBs riktlinjer bör 

ämnesord vara så relevanta att minst 20 procent av boken handlar om ämnesordet i fråga 

(SBI, 2017). Men också när böcker indirekt har med vissa teman kan även dessa sättas som 

ämnesord: “Ett exempel är en bok som handlar om ett barn som fyller år. Barnet har två 

pappor och det kan då vara av intresse att sätta t.ex. Regnbågsfamiljer.” (SBI, 2017, s.4). SBI 

påpekar även att ingen annan kontrollerad vokabulär ska användas vid indexering av barn- 

och ungdomsböcker (SBI, 2017). 
 

Goodreads är en typ av platt folksonomi vilket betyder att det inte finns några regleringar för 

taggning, vilket kan leda till semantiska problem, däribland synonymer och förkortningar 

(Yoo, Choi, Suh & Kim, 2013). Goodreads har vid skrivandet av denna uppstats en 

Alexa.com-rankning på 337 världen över (Alexa, 2018a). Alexa är en webbplats ägd av 

företaget Amazon som ger statistik bland annat över hur mycket trafik webbplatser får (Alexa, 

2018b). Mike Thelwall och Kayvan Kousha (2017) menar att på grund av Goodreads 

popularitet kan det vara så att bibliotekarier konsulterar sidan när det gäller frågor om 

exempelvis inköp. De gjorde en undersökning som visar att Goodreads användare har blivit 

mer och mer internationella, och att de har användare i stora delar av världen. Goodreads 

webbplats illustreras via skärmdumpar i bilaga 10.3. 

 

1.2 Problemformulering 

 
Ord som beskriver olika sexualiteter och könsidentiteter uppkommer ofta i det vardagliga 

språket, och det finns många olika ord för att beskriva en och samma sexualitet eller 

könsidentitet (Eliason, 2014). Eftersom HBTQ-personer (Homosexuella, Bisexuella, 

Transpersoner och Queer/Questioning) finns representerade i samhället, bör denna grupp 

finnas speglad hos biblioteken och dess resurser. Det kan vara extra angeläget att rätt 

ämnesord sätts på böcker som har innehåll vilket användare kan dra sig för att fråga en 
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bibliotekarie om. Till exempel kan människor inom gruppen HBTQ undvika att fråga en 

bibliotekarie och istället vilja söka upp dessa böcker själva (Olson, 2002). Det är viktigt att 

ungdomar som söker böcker med HBTQ-tema (paraplyterm som i denna uppsats avser 

litteratur med HBTQ-karaktärer) hittar dessa, då det har visats att om HBTQ-ungdomar inte 

finner information gällande sin sexualitet eller sin könsidentitet ökar deras risk för hemlöshet, 

depression och självmord (Robinson, 2016). När de söker i bibliotekskataloger och inte hittar 

böcker med de ord de söker, finns risken att HBTQ-ungdomarna tror att det helt enkelt inte 

finns några böcker med HBTQ-tema på biblioteket. Barn och ungdomar är även en prioriterad 

grupp enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801). Av dessa anledningar kommer denna 

undersökning att fokusera på ungdomsböcker med HBTQ-tema. 

1.3 Syfte 

 
Det som ska undersökas i denna uppsats är hur bibliotekarier sätter ämnesord på 

ungdomsböcker med HBTQ-tema, jämfört med vilka ord Goodreads-användare sätter på 

samma böcker. Vi ämnar granska om det finns språkliga skillnader och likheter mellan 

användare och bibliotekarier. Eftersom bibliotekarier ska använda sig av en kontrollerad 

vokabulär när de sätter ämnesord undersöker vi också andra ord rörande HBTQ som finns i 

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, och queeras rättigheters 

(RFSL) begreppsordlista, och om dessa finns i SBIs kontrollerade vokabulär. 

 

Syftet med denna undersökning är att, utifrån ett stickprov, jämföra vilka HBTQ-relaterade 

ord bibliotekarier respektive Goodreads-användare använder för att beskriva innehållet i 

ungdomslitteratur med HBTQ-tema. 

1.4 Frågeställningar 
 

 

• Hur beskrivs Kungliga Bibliotekets ämnesord rörande HBTQ i dess 

 kontrollerade vokabulär för barn och ungdomar? 

 

• Hur och vilka HBTQ-relaterade ämnesord från den kontrollerade vokabulären 

 väljer bibliotekarier att sätta på ungdomsböcker med HBTQ-tema? 
 

• Hur och på vilka HBTQ-relaterade virtuella bokhyllor har Goodreads-användare 

 ställt ungdomsböcker med HBTQ-tema? 
 

• Vilka skillnader och likheter går det att se i hur bibliotekarier och Goodreads-

 användare beskriver innehållet i ungdomsböcker med HBTQ-tema? Vad kan vi 

 dra för lärdomar? 
 

2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och litteratur som är relevant för undersökningen. 

Först redovisas tidigare forskning och litteratur som fokuserar på professionen, där 

klassifikation, ämnesord och Libris är i fokus. Därefter läggs fokus på användarnas aspekt, det 

vill säga social cataloging, taggning och folksonomi samt Goodreads. 
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2.1 Klassifikationens roll och utmaningar 

 
Jens-Erik Mai (2016) menar att det finns ett stort gap mellan de filosofiska tankarna bakom 

klassifikation och hur det praktiskt klassificeras på bibliotek. På biblioteken har det 

traditionellt varit fokus på det praktiska i att klassificera, med lite tanke på de filosofiska 

teorierna bakom klassifikation. 
 

Mai (2016) finner två olika perspektiv när det gäller klassifikation. Nominalister anser att 

klassifikation och ämnesord beror på kontext och situation, och på grund av detta finns det 

inte ett korrekt sätt att klassificera eller sätta ämnesord. Realister däremot anser att dokument 

existerar oberoende av kultur, tid och människor och att det går, och bör, finnas 

klassifikationssystem som håller oavsett kontext och tid. Trots att sättet som de flesta 

klassifikationssystem är uppbyggda utifrån är just det som realisterna anser är korrekt, finns 

det inte mycket i litteraturen som håller med detta perspektiv, påpekar Mai (2016). Mai tar 

även upp att detta kan bero på att praktiken helt enkelt inte har bytt riktning från det gamla 

(realisternas) sätt att tänka på klassifikation, till det nya (nominalisternas). 
 

De klassifikationssystem som används idag tar inte sin uppgift om att identifiera och 

eliminera bias (dvs. partiskhet, fördom, vinkling etc) på allvar, konstaterar Mai (2016). Vidare 

resonerar Mai att klassifikationssystem utger sig för att vara neutrala när de omöjligt kan vara 

det, vilket bidrar till att bias inte identifieras. Det är svårt att identifiera bias mot 

marginaliserade grupper i samhället eftersom klassifikationssystem ofta utgår från de 

människor som ingår i majoriteten. Enligt Mai är det idag accepterat att klassifikationssystem 

påverkas av den sociala kontext i vilken den skapas. Emellertid är det inte alltid något som de 

som arbetar på bibliotek med klassificering funderar över, utan de är mer inriktade på det 

praktiska kring klassificering, så som skapandet av och reglerna kring katalogisering. För att 

undvika problemet med bias bör tankarna om ett universellt klassifikationssystem överges, 

och istället bör det finnas flera olika klassifikationssystem beroende på användare och 

bestånd, argumenterar Mai (2016). 
 

Eftersom sättet på vilket bibliotek klassificerar och beskriver dokument påverkar hur 

användare kommer att tolka dokumentet, menar Joseph Deodato (2010) att bibliotek inte 

endast organiserar kunskap, utan att de även konstruerar kunskap. Deodato påpekar även att 

bibliotekarier har visst etiskt ansvar för den kunskap de uppmärksammar, eftersom de är 

kunskapsförmedlare med ett kvalitetsbedömande uppdrag. 

2.1.1 Kontrollerade vokabulärer och det levande språket 

 

Jo Bates och Jennifer Rowley (2010) drar slutsatsen att användare är mer benägna att söka på 

det vardagliga språk de använder, snarare än de ord som finns i bibliotekets ämnesordlistor, 

vilket leder till en stor variation i de sökord som används från en användare till en annan. Ett 

problem som Bates och Rowley lyfter fram är att användarna förväntas översätta sin sökning 

till en mer kontrollerad vokabulär, en vokabulär som oftast har undertoner av att favorisera 

större och styrande samhällsgrupper, och som genomsyras av maktrelationen mellan de som 

katalogiserar och användargrupperna. 
 

Michael K. Buckland (2012) konstaterar att biblioteksanvändare måste använda sig av 

bibliotekens terminologi när de söker information. Han förespråkar att det bör finnas ett 
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samarbete mellan användarna och bibliotekarierna, där båda grupperna arbetar mot att skapa 

en gemensam vokabulär. Buckland lyfter även fram att det finns en kamp mellan de 

filosofiska tankarna bakom ämnesord och att bibliotek måste vara kostnadseffektiva, och 

därför mekaniska i sitt arbete. 
 

Bibliotekarier sätter ämnesord på böcker vid en viss punkt i tiden, men eftersom diskurser och 

ords betydelse ändras kan dessa ämnesord senare få en annan betydelse. Det är tidsödande att 

senare gå in och ändra dessa ord (Buckland, 2012). Deodato (2010) hävdar att politiska och 

sociala förändringar i samhället kan påverka hur vi ser på ord och deras relationer, och att 

detta i sin tur påverkar de kontrollerade vokabulären, men att det tar tid. Han understryker att 

det är viktigt att kontrollerade vokabulär ändras över tid. Även Buckland (2012) konstaterar 

att det inte går att ha en långvarig kontrollerad vokabulär för att ord ändrar mening och nya 

ord tillkommer. Bibliotekarier bör vara medvetna om hur de påverkar och konstruerar 

kunskap med de ord de använder för att beskriva böcker. Ämnesord reflekterar den kulturella 

kontexten som finns när de skapas eller tillskrivs, menar Buckland. Jarmo Saarti (2001) fann i 

en undersökning att bibliotekarier sätter olika ämnesord på samma böcker. Buckland (2012) 

framhäver även att samma bibliotekarie kan sätta olika ämnesord på samma bok vid olika 

tillfällen.  

 

Till skillnad från exempelvis naturvetenskapliga böcker, är det vanligare att tolka skönlitterära 

verk på olika sätt (Saarti, 2002). Saarti (2002) utförde en undersökning med 30 testpersoner, 

hälften bibliotekarier och hälften litteraturintresserade lekmän, där de fick indexera fem olika 

böcker. Dessa 30 testpersoner använde sig av 632 olika ämnesord för att beskriva böckerna, 

och de flesta ämnesorden användes endast av en testperson. Saarti fann att testpersonerna 

använde sig av fler olika ämnesord för att beskriva böckerna än bibliotekarierna. Detta blev 

kanske mest tydligt vid indexeringen av en kärleksroman, där testpersonerna använde sig av 

ungefär dubbelt så många olika ämnesord som bibliotekarierna. Saarti drar slutsatsen att detta 

beror på att statusen på kärleksromaner är lägre än exempelvis en roman av Dostojevskij, och 

detta påverkade hur många ämnesord som bibliotekarierna satte på dessa. Testpersonerna 

använde sig av ungefär lika många olika ämnesord oavsett om de indexerade en roman av 

Dostojevskij eller en kärleksroman. 

 

Deodato (2010) menar att böcker är komplexa, och att ord som valts ut till en kontrollerad 

vokabulär inte alltid kan beskriva alla böcker. De ord som inte finns i en kontrollerad 

vokabulär reflekterar de bias som finns i samhället. Även de hierarkiska relationer som finns i 

kontrollerade vokabulär påverkar hur användare ser dessa ord, och visar på de vanligaste 

sätten att se relationer mellan ord. Deodato uppmanar till att låta användare tagga i 

bibliotekssystem, och menar att marginaliserade grupper då skulle kunna bidra och påverka 

systemen. 

 

Buckland (2012) menar att varje subkultur utvecklar ett eget språk, och att vid skapandet av 

kontrollerade vokabulärer bör detta tas i åtanke. Dock är det oftast så att en bok inte endast är 

intressant för en subkultur, utan för många, vilket leder till att ingen kontrollerad vokabulär 

kan passa alla. Idealet skulle vara att ha olika index för olika subkulturer. Ett ord kan vara 

acceptabelt för en kulturell grupp medan det är oacceptabelt för en annan. När det är ett skifte 

i om ett ord anses vara acceptabelt eller inte kan det finnas många olika åsikter om ordet bör 

användas på samma sätt som det gjorts tidigare, eller vilket ord som bör ersätta det, framhäver 

Buckland. 
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2.2 Social cataloging 

 
Social cataloging är en term som beskriver webbplatser där användare kan katalogisera 

böcker och resurser, använda olika taggar för att sortera in böckerna, skapa listor och 

bokhyllor, och ta kontakt med andra användare och se deras katalogisering (Westcott, 

Chappell, & Lebel, 2009). Konceptet social cataloging för böcker tog fart år 2005, då 

webbplatsen LibraryThing skapades (Spiteri, 2008), och har sedan vuxit med liknande 

webbplatser så som Goodreads och den svenska motsvarigheten Boktipset. 
 

Louise F. Spiteri (2008) hävdar att bibliotekarier och användare jämför funktionerna och 

användbarheten i bibliotekens katalogiseringssystem med social cataloging - och den tidigare 

nämnda webbplatsen Library Thing har till och med blivit kallad framtidens 

bibliotekskatalog. 
 

Även andra forskare har fått upp ögonen för detta fenomen, och som Namjoo Choi och 

Soohyung Joo (2016) påpekar är det oftast två forskningsområden som står ut i mängden. Det 

första är att i syfte att förbättra och utveckla bibliotekens system, undersöka skillnader i 

ämnesord satta av personer inom professionen för biblioteks- och informationsvetenskap och 

ämnesord använda av allmänheten på social cataloging-webbplatser. Det andra området är hur 

biblioteksanställda kan använda social cataloging-webbplatser i sitt dagliga arbete; allt från 

referenssamtal med användare till att skapa boklistor till bokklubbar, eller bara visa vilka 

böcker som finns i bibliotekets samlingar. 

2.2.1 Folksonomi och taggning 

 

Folksonomibegreppet grundades av Thomas Vander Wal 2004 genom att slå ihop orden 

“folk” och “taxonomy”. Folksonomi är användargenererade ord som sätts på digitala resurser, 

oftast i form av taggar på till exempel videoklipp på YouTube eller bilder på Instagram. 

Folksonomi är till för att användare ska kunna hitta saker, exempelvis bilder, böcker och 

videoklipp, utifrån sin egen terminologi (Bruhn & Syn, 2018). 

 

Platt folksonomi (flat folksonomy) är när det inte finns någon hierarkisk ordning på taggarna, 

och där användarna själva kan välja vilka ord de vill sätta på taggarna. Detta gör att användare 

är helt fria med sina beskrivningar av webbinnehåll. Dock uppstår både semantiska och 

kognitiva problem gentemot andra användare. Semantiska problem uppstår bland annat på 

grund av exempelvis synonymer och förkortningar som kan betyda olika saker. Ett kognitivt 

problem kan vara homonymer, där samma ord kan ha flera olika betydelser. Strukturerad 

folksonomi (structured folksonomi) är när användare länkar sina taggar till redan definierade 

termer. Om det inte finns någon förutbestämd definierad term för det koncept användaren vill 

tagga med, uppstår det dock problem, och användaren måste antingen be någon lägga in det 

konceptet eller så väljer användaren att inte tagga detta (Yoo, Choi, Suh, & Kim, 2013). 
 

Taggning av webbaserat innehåll har setts som något positivt, att det kan visa olika personers 

perspektiv och språk, men på senare tid har det kritiserats för att det är lätt att det blir 

missförstånd mellan användare (Bruhn & Syn, 2018). Eftersom de taggar användare lägger till 

på material är skrivet i fri text finns det ingen kontroll över homografer, homonymer eller 

synonymer. Andra språkliga problem är att olika användare antingen kan välja att böja ordet 

eller inte, samt att olika användare kan vara mer eller mindre specifika i sina taggningar. 

Exempelvis kan en användare tagga ett koncept med “ost”, medan en annan taggar samma 
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koncept med “cheddar” (Andrews & Pane, 2013). Vissa förespråkar att det bör finnas någon 

sorts semikontrollerad vokabulär, likt en strukturerad folksonomi (Bruhn & Syn, 2018). 
 

En stor mängd användare som sätter olika taggar bidrar till att de individuella taggarna inte får 

lika stor betydelse. När det finns många olika taggar blir det mycket ”tagg-brus”. Det är detta 

brus som har gjort att vissa anser att det bör finnas någon form av kontrollerad vokabulär så 

att synonymer inte blir till separata taggar. Detta kan dock göra att själva taggningssystemet 

blir svårare att använda sig av och risken finns att färre orkar lägga till taggar till material. 

Bruset är ett uttryck för hur alla människor har olika perspektiv och ser världen, och innehåll, 

på olika sätt (Bruhn & Syn, 2018). Christopher Bruhn och Sue Yeon Syn (2018) anser att 

detta inte bör kontrolleras. De menar att bruset kan visa på minoritetsuppfattningar, och ökar 

granulariteten. Detta argumenterar även Bates och Rowley (2011) för. De anser att de positiva 

aspekterna av taggning väger upp för de negativa, då själva mängden av taggar dämpar bruset 

som kan uppstå utan en kontrollerad vokabulär. Emellertid, om det finns för många ord som 

beskriver en bok kan det bli svårt för läsare att identifiera huvudteman i dem (Saarti, 2001). 

 

Kontrollerade vokabulärer kan bidra till att användare inte hittar det de söker efter i bibliotek, 

för att de inte vet vilka ord som ingår i vokabulären, och därmed är sökbara. Taggning gör att 

de som är marginaliserade i samhället kan vara med och bidra till att ge ämnesord. I en 

fallstudie där Pierre Andrews, Juan Pane och Ilya Zaihrayeu (2011) undersökte webbplatsen 

Delicious, en sida där användare kan spara, dela med sig och tagga webb-bokmärken 

(Delicious, 2017), upptäckte de att endast 48,7 procent av de ord som användarna taggade 

sina webb-bokmärken med hade en motsvarande term i den kontrollerade vokabulären 

Wordnet. 

2.3 HBTQ och bibliotekens uppdrag 
 
Meagan Albright (2006) belyser vikten av att bibliotekarier inte endast hjälper HBTQ-

personer när frågan kommer på tals, men även bedriver en utåtriktad verksamhet där de 

försöker förutse hur denna grupps behov inom bibliotekssektorn kan mötas och förbättras. 

Men då biblioteken tar denna proaktiva roll är det samtidigt viktigt att gruppen HBTQ-

personer inte ses som en utpekad och “speciell” grupp, utan som en del av samhället och att 

den inkorporeras med andra användargrupper inom biblioteket. Detta kan då leda till, enligt 

Tracy Robinson (2017) att även resten av samhället slutar se HBTQ-personer som 

“annorlunda” och istället bara som en del av helheten. 

 

Litteratur riktad mot HBTQ-ungdomar på bibliotek är extra viktig, påpekar Albright (2006), 

då många ungdomar som kämpar med att få grepp om sin sexualitet och identitet känner sig 

isolerade från sina heterosexuella och cis-jämnåriga (personer som identifierar sig med det 

kön de föddes med (RFSL, u.å)), och även sina familjer. Robinson (2016) lyfter fram en 

studie från GLSEN (the Gay, Lesbian and Straight Education Network) där 90 procent av 

HBTQ-ungdomar upplever sig bli mobbade i skolan, och påpekar att detta kan göra dessa 

ungdomar rädda för att identifiera sig på bibliotek, och därmed inte vågar fråga de anställda 

om information om HBTQ. Genom att använda sig av diversity management inom 

bibliotekssektorn, det vill säga ta vara på de HBTQ-personer som arbetar inom detta område, 

men att även ta hjälp av externa HBTQ-organisationer, konstaterar Albright (2006) att denna 

användargrupps behov kan mötas på biblioteken. 

 

Varje grupp i samhället behöver få sin identitet bekräftad och speglad inom litteraturen, och 

då det i dagens samhälle finns en heteronorm (människors antagande att alla är ciskönade och 
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heterosexuella (RFSL, 2015)) så anser Albright (2006) att gruppen HBTQ-personer behöver 

detta extra mycket. Bibliotek är en reflektion av samhället och de människor och grupper som 

existerar inom detta samhälle, därför borde alla grupper representeras på samma sätt, utan 

fördomar, stereotyper eller diskriminering. Albright belyser även att biblioteken kan verka 

som en trygg plats för dessa ungdomar, där de kan få opartisk information om ämnen inom 

HBTQ-området, så som sexualitet och könsidentitet. Om HBTQ-ungdomar inte kan få denna 

information visar flertalet studier att hemlöshet, depression och självmord är ett vanligt 

resultat av detta (Robinson, 2016). 

3. Kunskapsorganisation som teoretiskt ramverk 

 
I detta avsnitt tar vi upp olika bakgrunder till kunskapsorganisation, samt de teoretiska 

utgångspunkter som denna undersökning genomsyras av. Vi redogör för teorierna bakom två 

olika synsätt på klassifikation, där det domänanalytiska synsättet utgår från bibliotekarier som 

experter och det användaranalytiska synsättet där användarna står i fokus. Vi går även igenom 

frågan om neutralitet och opartiskhet inom klassifikation. 
 

Kunskapsorganisation har traditionellt setts som något praktiskt som inte har så mycket 

koppling till teori (Hjørland, 2008). Att det är kunskapen som ska organiseras som har 

bakomliggande teorier medan kunskapsorganisation och klassifikation är teorifattigt 

(Hjørland, 2013). Detta må vara sant om de klassifikationssystem som traditionellt används på 

bibliotek runt om i världen. I enumerativa klassifikationssystem som Dewey Decimal 

Classification (DDC), skapat av Melvil Dewey, och facetterade klassifikationssystem som S. 

R. Ranganathan förespråkade, är det svårt att se någon bakomliggande teori (Hjørland, 2008). 

 

Birger Hjørland (2008, 2013) beskriver dock två ingångsvinklar till kunskapsorganisation som 

grundar sig i epistemologin, där pragmatismen är grunden till det domänanalytiska synsättet 

och empirismen och positivismen är grunden till det användaranalytiska synsättet. Mai (2011) 

anser att ett nytt sätt att klassificera, med grund i pluralismen, är nödvändigt. Detta går hand i 

hand med det som Hjørland (2008, 2013) förespråkar och kommer därför tas upp under det 

domänanalytiska synsättet. 

3.1 Domänanalytiska synsättet 

 
Tanken bakom det domänanalytiska synsättet är att det är nödvändigt med ämneskunskap 

inom den domän (ämnesområde) bibliotekarien klassificerar. Inom det domänanalytiska 

synsättet är konceptet fallibilism centralt. Enligt fallibalismen är kunskap tillfällig, eller 

provisorisk, och senare forskning eller nya idéer kan falsifiera gammal kunskap. Detta betyder 

inte att kunskap är ouppnåelig, men att den är temporär (Hjørland, 2013). 

 

Inom detta synsätt finns åsikten att en beskrivning aldrig kan vara objektiv, och att det inte går 

att skapa beskrivningar som fungerar över alla ämnesområden. Detta för att det finns olika 

paradigm och teorier inom olika områden av kunskap, och dessa bör bibliotekarier förstå sig 

på (Hjørland, 2013). Här fokuseras det på att se dokument som ska indexeras på det sättet som 

potentiella användare ser dem (Hjørland, 2008). Hjørland (2013) anser också att det endast är 

de inom professionen, med rätt ämneskunskap inom de olika ämnesområdena, som bör 

indexera. 
 

Mai (2011) tar även upp att det inte finns ett enda sätt att klassificera som fungerar över alla 

kulturer, ämnesområden eller språk. Han anser att det är för mycket fokus på ett standardiserat 
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klassifikationssystem och att detta beror på den globaliserade världen vi lever i. Mai menar 

vidare att det är viktigt att förstå eller vara del i den sociala kontexten som indexeras. Han 

poängterar att det är viktigt att förstå användarnas språk och terminologi. Med denna 

utgångspunkt i pluralismen menar han att det finns flera motstridiga men sanna beskrivningar 

av världen, och inte endast inom olika kulturer utan även på individnivå. 

3.2 Användaranalytiska synsättet 

 
Utgångspunkten i det användaranalytiska synsättet är användarna och deras behov. För att få 

reda på användarnas behov kan exempelvis användarstudier göras, eller att användarna direkt 

får vara med och organisera kunskapen, det vill säga folksonomi. Här antas det att användarna 

är bättre lämpade än de inom professionen att klassificera kunskap, för att de anses ha mer 

kunskap inom ämnet. Om ett klassifikationssystem skapas utifrån detta synsätt blir det dock 

en slags “genomsnittsanvändare” som systemet återspeglar (Hjørland, 2008). 
 

Det användaranalytiska synsättet grundar sig i empirism och positivism, där den sociala och 

historiska kontexten av kunskap inte tas i åtanke (Hjørland, 2013). Det är även någon slags 

objektiv sanning om verkligheten som eftersträvas (Hjørland, 2008). Enligt Hjørland (2013) 

är användare inte lämpade att svara på ens de grundläggande frågorna inom 

kunskapsorganisation, och med dessa menar han exempelvis vilka termer som är synonyma 

och vilken klass ett visst dokument bör vara i. 

3.3 Neutralitet 

 
Klassifikationsteori bygger ofta på ett antagande om att det finns en sann verklighet som är 

oberoende av människor, och att det är bibliotekariens jobb att dokumentera denna verklighet. 

Klassifikationsteori utgår även från att det är möjligt att vara neutral och att det finns ett 

klassifikationssystem som ska kunna klassificera allt (Mai, 2011). Mai (2011) anser dock att 

detta inte är möjligt, och att klassifikationsarbete ska ses som en social och politisk aktivitet. 

Både Mai (2011) och Hjørland (2013) menar att det inte går att vara opartisk eller neutral vid 

indexering, utan att det blir en reflektion av de bibliotekarier som indexerar. Mai (2011) 

understryker att det inte finns endast ett sätt att se på världen, utan det finns oändliga sätt. 

Med detta menar han att bibliotekarier inte är opartiska, och att bibliotekarier kan uppfatta 

samma dokument på olika sätt.  

4. Metod och material 

 
I detta avsnitt presenteras hur undersökningsobjekten, som är grunden till undersökningen, 

valdes ut, samt hur de böcker som är vårt urval valdes och hur de analyserades. 

4.1 Val av undersökningsobjekt och överväganden 

 
Libris används av mer än 500 olika bibliotek i Sverige, och det är därifrån de flesta bibliotek 

tar sina katalogposter (KB: Libris, 2016). Målet med denna undersökning har inte varit att 

peka ut ett visst bibliotek, utan att få en överblick över tilldelningen av ämnesord på 

ungdomsböcker med HBTQ-tema i Sverige. Libris har cirka 7 miljoner titlar i sin databas 

(KB: Libris, u.å), vilket gör att chansen är större för oss att hitta de böcker som ingår i vår 

undersökning där, än på ett specifikt bibliotek. 
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Efter en undersökning av den svenska webbplatsen Boktipset, en svensk motsvarighet till 

Goodreads ägd av bokaffären Adlibris, framkom det att sidan inte hade med de viktiga 

verktyg som behövdes för vår undersökning. På Boktipset kopplas de taggar som användarna 

tilldelar böckerna inte till boken i fråga, och hemsidan hade dessutom inte uppdaterats sedan 

2016, något som vi såg som en nackdel. Boktipset hade även en global rankning på endast 

917,306 på hemsidan Alexa (2018d), i jämförelse med Goodreads rankning på samma 

hemsida som ligger på 337 i skrivande stund (Alexa, 2018a). Detta var även anledningen till 

uteslutandet av en annan amerikansk social cataloging-webbplats, LibraryThing, då även den 

hade en markant skillnad i rankning på Alexa i jämförelse med Goodreads med 20,858 i 

rankning (Alexa, 2018c). Därför valdes Goodreads som den jämförande motpolen till Libris i 

denna undersökning. 
 

Vid dokument som insamlingsmetod är det nödvändigt att göra en bedömning av vem som 

skapade dokumentet och varför (Bryman, 2018). Libris styrs av KB, och vi kan inte se att det 

skulle finnas några baktankar bakom skapandet av denna sida. Goodreads å andra sidan ägs av 

webbutiken Amazon. På Goodreads finns det en knapp på varje individuell boksida med en 

möjlighet att bli kopplad till Amazons webbutik för att köpa boken där. Eftersom Amazon vill 

att personer ska köpa böckerna kan det vara så att betygssystemet för böcker är missvisande. 

Vi kan dock inte se någon anledning till att detta skulle kunna påverka de bokhyllor som 

användarna tilldelar böckerna, eftersom det troligtvis oftare betyg användare går på när de 

bestämmer sig om det ska köpa en bok eller inte. Därför anser vi att det inte är problematiskt i 

denna undersökning att Amazon äger Goodreads. 

4.2 Urval av böcker 

 
Det som undersöks är endast fysiska engelskspråkiga ungdomsböcker (young adult-böcker) 

med HBTQ-tema som finns katalogiserade i Libris. Både skönlitterära och semi-

självbiografiska böcker är med i undersökningen, men inte ren facklitteratur. Denna 

avgränsning gjordes eftersom det kan vara enklare att katalogisera och sätta ämnesord på 

facklitteratur då dessa har en klar och tydlig innehållsförteckning. Vi ville undersöka hur 

bibliotekarier och Goodreads-användare sätter ämnesord när de inte har detta stöd. Vilket eller 

vilka bibliotek som böckerna fanns på var ingenting som vi undersökte närmare, utan det 

viktiga var att det fanns en katalogpost för boken i Libris. I vår undersökning har vi endast 

med de tio översta bokhyllorna för varje bok på Goodreads. När vi i uppsatsen använder oss 

av orden “totalt”, “alla”, eller liknande för att beskriva bokhyllorna på Goodreads är det 

endast de tio översta för varje bok vi talar om. 
 

För att hitta de böcker som är med i undersökningen användes sökmotorn Google till att söka 

på olika söksträngar (dessa finns listade i bilageförteckning 10.1), för att få fram listor på 

ungdomsböcker med HBTQ-tema. Alla sökningar genomfördes 2018-04-09, och webbsidorna 

vi använde oss av kan ha tagits bort eller ändrats (Bryman, 2018), men finns utskrivna i 

författarnas ägo. Vi antog att om de böcker som inkluderades i undersökningen finns på listor 

över HBTQ-böcker på bibliotekshemsidor eller på Goodreads, har bibliotekarier eller stora 

delar av användarna på Goodreads kunskap om att dessa har HBTQ-tema. För att utgå från en 

neutral grund använde vi oss av externa källor och uteslöt alltså undersökningsobjekten i 

urvalet av boklistorna. Vi ansåg att hade vi involverat undersökningsobjekten i urvalet hade 

empirin blivit vinklad, och resultatet likaså. Därför blev det framförallt bloggar och den 

amerikanska bokbutiken Barnes & Noble som boklistorna som användes återfinns på. 
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Både engelskspråkiga och svenskspråkliga ungdomsböcker med HBTQ-tema var det som 

först eftersöktes, dock återfanns fler listor med böcker på engelska. En stor skillnad var att 

mängden böcker som fanns på engelska var fler, samt att det fanns fler listor inriktade på 

specifika sexualiteter och könsidentiteter. Efter en snabb granskning av några av de böcker 

som hittats på svenska med HBTQ-tema stod det klart att de inte hade lika många bokhyllor 

på Goodreads som de engelskspråkiga böckerna. Därför valdes endast engelskspråkiga 

ungdomsböcker med HBTQ-tema, eftersom underlaget annars hade blivit för litet för att 

kunna göra en undersökning att dra några som helst slutsatser utifrån. 

 

För att välja ut böcker från de listor som valdes ut undersöktes vilka av böckerna som fanns 

katalogiserade i Libris, detta för att Goodreads har fler böcker i sitt system än Libris. Om det 

fanns fler engelskspråkiga utgåvor av en bok katalogiserade i Libris valdes den som hade flest 

ämnesord. Vi tog även med böcker från Libris som inte hade några ämnesord, detta för att 

spegla verkligheten. Resultatet av denna undersökning blev en lista på 135 böcker. 

 

Med utgångspunkt i listan på 135 engelskspråkiga ungdomsböcker med HBTQ-tema, 

sorterade vi in dem i de olika sexualiteter och könsidentitet som var mest framträdande i varje 

bok. Detta gjordes genom att söka i sökmotorn Google på boktitel samt författare. Olika 

webbplatser, som exempelvis Amazon och personliga bloggar, användes för att lista ut vilken 

sexualitet eller könsidentitet flest personer ansåg var dominerande i böckerna. Utifrån det 

skapade vi kategorier med de sexualiteter och könsidentiteter som fanns i de 135 böckerna. 

Dessa var agenderkaraktärer, asexuella karaktärer, bisexuella karaktärer, 

genderfluidkaraktärer, homosexuella karaktärer, intersexkaraktärer, lesbiska karaktärer och 

transkaraktärer. Det fanns exempelvis 39 böcker med homosexuella karaktärer, medan det 

endast fanns 6 böcker med asexuella karaktärer bland de 135 böcker vi hade hittat. 

 

För att få ett överskådligt antal böcker begränsades urvalet till 50 böcker, vilket bedömdes 

vara ett tillräckligt stort underlag för denna undersökning. För att urvalet skulle vara 

representativt för de böcker som fanns med i den ursprungliga listan på 135 böcker, räknade 

vi ut hur många procent av böckerna som hade de olika sexualiteterna och könsidentiteterna. 

Det betyder att de 39 böcker som handlar om homosexuella karaktärer var 29 procent av det 

totala antalet böcker. I det aktuella urvalet på 50 böcker blev det 14,5 böcker vilket rundades 

ner till 14 stycken. När det gäller de böckerna med asexuella karaktärer var de sex procent av 

det totala antalet böcker och därmed två böcker i urvalet i fråga. Nedan följer en tabell där vi 

visar hur många i varje kategori och totalt vi fick fram i början, hur många procent varje 

kategori är av det totala antalet böcker och hur många det sedan blev i urvalet av 50 böcker. 

 

Tabell 1. Tabell över hur många procent varje kategori var av det totala antalet böcker, 

samt avrundat antal för hur många böcker det blev i urvalet.  

 

 Antal böcker Procent av totala antal böcker Avrundat antal av urval 

Agender karaktärer 1 1 procent 1 

Asexuella karaktärer 6 4 procent 2 

Bisexuella karaktärer 25 18 procent 9 

Genderfluid karaktärer 1 1 procent 1 

Homosexuella karaktärer 39 29 procent 14 

Intersex karaktärer 4 3 procent 2 
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Lesbiska karaktärer 34 25 procent 12 

Transkaraktärer 24 18 procent 9 

Totalt 135 100 procent 50 

 

 

För att göra urvalet slumpmässigt användes webbplatsen random.org för att skriva in alla titlar 

i de olika kategorierna och få fram en osorterad lista. Från den listan togs de böcker som 

hamnade överst, och så många som det enligt procentuträkningen skulle vara i varje kategori. 

Exempelvis tog vi de 14 första böckerna med homosexuella karaktärer och de två första 

böckerna med asexuella karaktärer. 

4.3 Analysmetod 

 
Den analysmetod som används i denna uppsats skulle bäst kunna beskrivas som en kvantitativ 

studie med kvalitativa inslag, som ska resultera i en jämförelse som ger ett indikativt värde. 

Denna undersökning är ett stickprov, dels på grund av tidsbegränsningen för denna uppsats, 

men även för att se om detta är värt att undersöka vidare. 
 

För att få svar på första forskningsfrågan, alltså hur Kungliga Bibliotekens ämnesordlista för 

barn beskriver olika sexualiteter och könsidentiteter, sökte vi upp de sexualiteter och 

könsidentiteter som vi identifierade i urvalet i SBIs kontrollerade vokabulär. Vi använde oss 

också av RFSLs begreppsordlista (RFSL, 2015) för att söka på ytterligare termer som rör 

sexualitet och könsidentitet, för att få större insyn i vilka ämnesord som finns i SBIs 

kontrollerade vokabulär. För att se om de termer vi fann kan sägas vara etablerade i samhället 

undersökte vi även om dessa fanns i Nationalencyklopedin (NE). 

 

Vi använde oss av Googles kalkylarksprogram för att skriva in ämnesorden satta på böckerna 

i Libris, samt de bokhyllor de hade blivit tilldelade på Goodreads, för att sedan kunna jämföra 

dessa. Alla ämnesord och bokhyllor söktes upp 2018-04-10, och vi reserverar oss för att de 

kan ha ändrats sedan dess, då digitalt material ofta är i ständig förändring (Bryman, 2018). 

Eftersom det var frekvent förekommande att böckerna antingen hade få eller inga ämnesord 

alls på Libris valde vi att alltid ta minst tio bokhyllor eller ämnesord, från Goodreads för att 

ändå ha ett underlag att säga någonting utifrån. Enligt SBIs riktlinjer ska det högst sättas tio 

ämnesord per bok (SBI, 2017), och därför blev detta även vår standard. Om det fanns fler än 

tio ämnesord på Libris togs samma antal bokhyllor från Goodreads. Då böckerna på 

Goodreads kunde ha upp emot 200-300 bokhyllor var det aldrig något problem att få tio 

bokhyllor därifrån. Bokhyllor som inte beskrev innehållet i boken valdes bort. Dessa var 

bland annat ord som beskrev om personen som satte bokhyllan hade läst boken, ville läsa 

boken, vilket år hen hade läst boken och så vidare. När vi hade alla ämnesord och alla 

bokhyllor skrev vi en kommentar om hur dessa var satta för att snabbt kunna överblicka 

resultatet. 
 

Efter detta forskningssteg räknade vi manuellt ut procenten på vissa saker, bland annat hur 

många böcker som hade ett paraplybegrepp för HBTQ på både Libris och Goodreads, hur 

många böcker som inte hade några ämnesord på Libris samt hur många böcker som hade ett 

paraplyord för HBTQ på både Libris och Goodreads. Detta gjordes för att få en större inblick i 

hur ämnesorden och bokhyllorna skiljde sig åt och var lika. Exempelvis undersökte vi hur 

vanligt det var att bibliotekarier, det vill säga de som kan representera det domänanalytiska 
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synsättet, och Goodreads-användare, som i vår uppsats representerar det användaranalytiska 

synsättet, använde ord som beskrev den specifika sexualiteten eller könsidentiteten.  

 

Kunskapsorganisation kan ses som ett teorifattigt område (Hjørland, 2008), men genom att ha 

Hjørlands teoretiska ramverk för kunskapsorganisation som grund, och med hjälp av tidigare 

forskning fick vi en större kontext när det gäller kunskapsorganisation, och specifikt 

tilldelningen av ämnesord. Detta användes för att analysera de ämnesord och de virtuella 

bokhyllor urvalet hade utifrån det teoretiska ramverket. Goodreads-användarnas bokhyllor 

granskades med det användaranalytiska synsättet i fokus, och de ämnesord som var tilldelade 

böckerna av bibliotekarier i Libris granskades utifrån det domänanalytiska synsättet.  

4.4 Reliabilitet och validitet 

 
Om möjlighet fanns skulle det vart bra om vi hade läst alla böcker som är med i 

undersökningen för att själva granska vilka sexualiteter eller könsidentiteter som 

representerades i böckerna. Nu har vi förlitat oss på hemsidor på internet om vilka olika 

sexualiteter och könsidentiteter som representeras i böckerna. Om vi själva var säkra på vilka 

sexualiteter och könsidentiteter som återspeglas i böckerna hade i kunnat dra starkare 

slutsatser, eftersom vi då kunde ha jämfört hur väl bibliotekarier och Goodreads-användare 

verkligen speglade det riktiga innehållet i böckerna.  
 

För att spegla verkligheten inkluderades även böcker i Libris som inte hade några ämnesord, 

vilket kan ha påverkad reliabiliteten. Urvalet för undersökningen var relativt lågt, men då 

denna undersökning är ett stickprov för att ge en visning på om detta bör undersökas närmare, 

ansågs det tillräckligt. 

5. Resultat 

 
I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningen med tabeller, samt exempel utifrån de 

forskningsfrågor som inledde uppsatsen. Först presenteras de HBTQ-relaterade ämnesorden 

från SBIs kontrollerade vokabulär, för att sedan visa vilka ord bibliotekarier satt på urvalet. 

Därefter redogörs för vilka bokhyllor som Goodreads-användare har placerat urvalet på. 

Avsnittet avslutas med en jämförande analys av dessa. 
 

5.1 HBTQ-relaterade barnämnesord 

 
Vi undersökte om de sexualiteter och könsidentiteter som finns representerade i urvalet finns 

med som ämnesord i SBIs kontrollerade vokabulär. Vi ville även se vilka överordnade termer, 

se-hänvisningar och se även-anmärkningar som dessa ord har i SBIs kontrollerade vokabulär. 

För att få reda på om dessa ord var etablerade termer utanför HBTQ-gruppens community 

sökte vi även upp dessa i NE. Nedan följer en tabell över de sexualiteter och könsidentiteter 

som återfinns i de böcker som är med i undersökningen. 
 

Tabell 2.1 Tabell över om de sexualiteter och könsidentiteter som finns representerade i 

urvalet finns som ämnesord i SBIs kontrollerade vokabulär samt i NE 
 

Sexualitet/ 
könsidentitet Ämnesord/Överordnad Term/Se även Nationalencyklopedin 
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Agender Nej Nej 

Asexualitet Nej Ja 

Bisexualitet Ja/Överordnade termer - Kroppen och Relationer Ja 

Genderfluid Nej Nej 

Homosexualitet Ja/Överordnade termer - Kroppen och Relationer Ja 

Intersexualism Ja/Överordnad term - Kroppen Ja 

Lesbisk Nej - se Homosexualitet Ja 

Transpersoner Ja/Överordnad term - Kroppen/Se även - HBTQ Ja 

 

Av de åtta sexualiteterna och könsidentiteterna som återfinns i de böcker som är med i denna 

undersökning finns fyra av dem som ämnesord. De som inte finns är agender, asexualitet, 

genderfluid och lesbiska. Asexualitet och lesbiska finns dock i NE, vilket kan visa på att de är 

etablerade termer i Sverige. Genderfluid och agender finns inte som ämnesord eller i NE. 
 

Enligt SBI (2017) ska det finnas många se-hänvisningar som ska göra det lättare att finna det 

som söks genom att använda synonymer. Detta såg vi när det gällde ordet lesbisk/a, då det 

fanns en se-hänvisning till homosexualitet. Det som saknades var fler se även-hänvisningar. 

Ämnesordet Transpersoner hade en se även-hänvisning till HBTQ, och HBTQ-ämnesordet 

hade en se även-hänvisning till Bisexualitet, Homosexualitet och Transpersoner. Det skulle 

kanske hjälpa till vid katalogisering om fler av HBTQ-ämnesorden var kopplade till varandra 

med se även-hänvisningar, så att bibliotekarier lättare skulle kunna hitta relevanta ord. 

 

Deodato (2010) anser att de hierarkiska relationer som finns i en kontrollerad vokabulär 

påverkar hur användare ser på orden. Alla de ord som vi fann som rör HBTQ har den 

överordnade termen Kroppen. Totalt har Kroppen vid skrivande stund 100 stycken 

underordnade termer, bland annat Gå i sömnen, Sex, Smuts och Huvudet. De ord som är 

kopplade till Kroppen har en mer eller mindre självklar relation till det. När de andra termerna 

som är kopplade till Kroppen tas i åtanke känns det ganska självklart att de HBTQ-ord som 

finns med i den kontrollerade vokabulären har den överordnade termen Kroppen. 

Ämnesorden Bisexualitet och Homosexualitet hade även den överordnade termen Relationer, 

vilket har 83 underordnade termer. Underordnade termer är bland annat Bli ihop, Grupptryck, 

Lojalitet och Svartsjuka. Det faller sig naturligt att även Bisexualitet och Homosexualitet 

hamnar under termen Relationer, då människors sexualitet avgör vilka de har, eller vill ha, en 

relation med. Ämnesordet Transpersoner har inte den överordnade termen Relationer, vilket 

också är självklart, då personers könsidentitet inte har något med den sexualitet, det vill säga 

de relationer, en person har. 

 

Eftersom urvalet av böcker som är med i undersökningen inte representerar alla ord kopplade 

till HBTQ, samt för att det finns synonymer för vissa, ville vi försäkra oss om att vi hade sökt 

upp alla, enligt oss, HBTQ-relaterade termer som finns i SBIs kontrollerade vokabulär. Vi 

använde oss av RFSLs begreppsordlista (RFSL, 2015) för att hitta ord att söka på. Nedan 

följer en tabell över dessa ord, som visar om de finns som ämnesord i SBIs kontrollerade 

vokabulär och om de finns med i NE. 
 

Tabell 2.2 Tabell över om HBTQ-relaterade termer som återfinns i RFSLs 

begreppsordlista finns som ämnesord i SBIs kontrollerade vokabulär samt NE 



15 
 

 

Sexualitet/ 
könsidentitet 

Ämnesord/Överordnad Term/Se även/Används 
ej Nationalencyklopedin 

HBTQ 
Ja/Överordnad term - Kroppen/Se även - 
Bisexualitet, Homosexualitet, Transpersoner Ja 

Genderqueer Nej Nej 

Heteronorm Nej Ja 

Heterosexualitet Nej Ja 

Homofobi Nej Ja 

Icke-binär Nej Nej 

Könsdysfori Nej Nej 

Könskorrigering 
Ja/Överordnad term - Kroppen/Används ej - 
Könsbyte Ja 

Pansexualitet Nej Nej 

Queer Nej Ja 

Transition Nej Nej 

Transsexualism Nej Ja 

Transvestiter Ja/Överordnad term - Kroppen Ja 

 

Tre av tretton fanns som ämnesord i SBIs kontrollerade vokabulär, medan åtta stycken fanns i 

NE. De som fanns med som ämnesord var HBTQ, Könskorrigering samt Transvestiter. Som 

överordnad term hade dessa ord Kroppen. Ämnesordet HBTQ hade en se även-markering som 

pekade mot ämnesorden Homosexualitet, Bisexualitet och Transpersoner. Ämnesordet 

Könskorrigering hade en anmärkning om att ordet Könsbyte inte används, utan det är ordet 

Könskorrigering som ska användas. Detta är dock, likt könsbyte, ett föråldrat ord. Det ord 

som används nu är könsbekräftande behandling (RFSL, u.å.), något som varken den 

kontrollerade vokabulären eller NE har noterat. Som Buckland (2012) påpekar kan ett ord 

vara acceptabelt för en kulturell grupp, men kanske inte för en annan och det kan finnas 

många olika åsikter om vilket ord som ska användas när ett ord inte längre bedöms 

acceptabelt. Det är möjligt att termen könsbekräftande behandling är så pass ny och att det 

fortfarande finns meningsskillnader i hur denna term ska användas. 

 

Orden genderqueer och icke-binär kan sägas vara kopplade till orden agender och genderfluid, 

och fanns inte heller de i den kontrollerade vokabulären eller NE. Detta kan i fallen 

genderfluid, agender och genderqueer bero på att de är inlånade engelska ord, men en sådan 

förklaring finns inte för icke-binär. En trolig förklaring till att icke-binär inte finns med i den 

kontrollerade vokabulären kan vara att språk ändras snabbare än kontrollerade vokabulärer, 

och att detta ord helt enkelt inte hunnit komma in i den kontrollerade vokabulären än 

(Deodato, 2010). Termerna genderfluid, agender och genderqueer har inga direkta 

översättningar till svenska, men åtminstone genderqueer kan sägas vara till viss del etablerat 

inom Sverige då det ordet finns med i RFSLs begreppsordlista över HBTQ-ord (RFSL, u.å.). 
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5.2 Undersökningsmaterial i Libris 

 
Vi sökte reda på de utvalda böckerna inom de olika sexualiteterna och könsidentiteterna på 

Libris, och granskade manuellt alla engelska poster för den utvalda boken i fråga, en i taget. 

De av böckerna som inte hade några ämnesord finns redovisade i tabellen nedan i både antal 

och procent. 
 

Tabell 3.1 Tabell över böckerna i urvalet utan ämnesord i Libris, både i antal och 

procent uppdelat efter de sexualiteter och könsidentiteter funna i böckerna, samt för det 

totala urvalet 
 

Sexualitet/könsidentitet 
Antal böcker utan ämnesord i 
Libris 

Antal böcker utan ämnesord i Libris i 
procent 

Agenderkaraktärer 1 av 1 100 procent 

Asexuella karaktärer 0 av 2  0 procent 

Bisexuella karaktärer 1 av 9 11 procent 

Genderfluidkaraktärer 1 av 1 100 procent 

Homosexuella 
karaktärer 9 av 14 64 procent 

Intersexkaraktärer 2 av 2 100 procent 

Lesbiska karaktärer 5 av 12 42 procent 

Transkaraktärer 2 av 9 22 procent 

Totalt 21 av 50 42 procent 

 

Totalt saknar 42 procent av böckerna helt ämnesord i Libris. Ingen av böckerna med 

genderfluid-, agender - eller intersexkaraktärer hade ämnesord i Libris. Detta kan dock bero 

på det låga antalet böcker som är med i undersökningen när det gäller de könsidentiteterna, 

med endast en bok vardera med agender- och genderfluidkaraktärer, och två böcker med 

intersexkaraktärer. Endast 11 procent av böckerna med bisexuella karaktärer och 22 procent 

av böckerna med transkaraktärer saknade ämnesord. När det gällde homosexuella och 

lesbiska karaktärer var det ungefär hälften som saknade ämnesord (64 procent respektive 42 

procent). Det är svårt att se någon direkt anledning till varför det är så stor variation på hur 

många böcker som hade ämnesord när det gäller de olika sexualiteterna och könsidentiteterna. 

Antalet böcker med bisexuella karaktärer och transkaraktärer var lika stort och ungefär lika få 

böcker saknade ämnesord. Även antalet böcker med homosexuella karaktärer och lesbiska 

karaktärer var snarlik (14 respektive 12), och där skiljer antalet böcker som saknar ämnesord 

inte heller sig åt markant. Antingen är det så att bibliotekarier har satt fler ämnesord överlag 

på böcker med bisexuella karaktärer och transkaraktärer än homosexuella karaktärer och 

lesbiska karaktärer, eller så beror det på det urval undersökningen grundas på. 
 

När böckerna hade ämnesord var det ganska stor variation på hur många ämnesord de hade. 

Den bok som hade minst antal ämnesord var Adaptation av Malinda Lo, med ett ämnesord 

(Amnesia), taget från LCSH. Den bok med flest ämnesord var When the Moon Was Ours av 

Anna-Marie McLemore, med 18 ämnesord tagna från olika kontrollerade vokabulär. Nedan 

följer listor över de ämnesord som boken When the Moon Was Ours hade uppdelat efter den 

kontrollerade vokabulär dessa ord var tagna ifrån. 
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LCSH 
 

• Best friends -- Juvenile fiction 
• Transgenderism -- Juvenile fiction 
• Magic -- Juvenile fiction 
• Secrecy -- Juvenile fiction 
• Magic 

• Secrecy 
• Transgender people 
• Friendship 
• Love 

 

LCSH Children 
 

• Friendship -- Fiction 
• Love -- Fiction 
• Transgender people -- Fiction 
• Secrets -- Fiction 

• Magic -- Fiction 
 

sao 
 

• Vänskap 

• Kärlek 

• Transpersoner 

• Hemligheter 
• Magi 

 

Det mest frekventa var dock att böckerna hade mellan tre till tio ämnesord. Ett exempel på en 

sådan bok är Labyrinth Lost av Zoraida Cordova som hade nio ämnesord. Nedan följer tre 

listor över dessa ämnesord uppdelade efter den kontrollerade vokabulär orden var tagna ifrån. 

 

LCSH 
 

• Witches 
• Magic 

 

LCSH Children 

 

• Magic -- Fiction 
• Witches -- Fiction 
• Supernatural -- Fiction 
• Families -- Fiction 

• Hispanic Americans -- Fiction 
 

sao 
 

• Magi 

• Häxor 



18 
 

 

I följande tabell redovisas det antal böcker som i Libris katalogposter visade på vilken 

sexualitet eller könsidentitet som böckerna handlar om, i både antal och procent. 

 

Tabell 3.2  Tabell över böckerna i urvalet som visar på den specifika sexualiteten eller 

könsidentiteten i Libris, både i antal och procent uppdelat efter de sexualiteter och 

könsidentiteter funna i böckerna, samt för det totala urvalet 
 

Sexualitet/könsidentitet 

Antal böcker som visar på den 
specifika 
sexualiteten/könsidentiteten i 
Libris 

Antal böcker som visar på den 
specifika 
sexualiteten/könsidentiteten i 
Libris i procent 

Agenderkaraktärer 0 av 1 0 procent 

Asexuella karaktärer 2 av 2 100 procent 

Bisexuella karaktärer 2 av 9 22 procent 

Genderfluidkaraktärer 0 av 1 0 procent 

Homosexuella 
karaktärer 4 av 14 29 procent 

Intersexkaraktärer 0 av 2 0 procent 

Lesbiska karaktärer 4 av 12 33 procent 

Transkaraktärer 6 av 9 67 procent 

Totalt 16 av 50 32 procent 

 

Endast 32 procent av böckerna i Libris visade på den specifika sexualiteten eller 

könsidentiteten som uttrycks i böckerna. Alla böcker med asexuella karaktärer hade med detta 

som ämnesord, och 67 procent av böckerna med transkaraktärer hade ämnesord som speglade 

detta. Asexualitet finns inte som ämnesord för barn, utan dessa ämnesord var tagna från 

LCSH. Det kan finnas fler anledningar till att dessa termer hade flest antal böcker med 

ämnesord som visar på den specifika sexualiteten eller könsidentiteten. När det gäller 

böckerna med asexuella karaktärer kan det vara så att bibliotekarien sökt upp vilka ämnesord 

som bibliotek i USA har satt på dem och importerat dessa ämnesord. Detta skulle också kunna 

vara fallet med transkaraktärer, då många av orden som visade på den specifika 

könsidentiteten var tagna från LCSH och LCSH Children. Det kan även vara så att det är mer 

tydligt på baksidestexten att det handlar om just transpersoner. När det gäller homosexuella 

karaktärer och lesbiska karaktärer står det inte alltid uttryckligen i baksidestexten att det just 

handlar om karaktärer med de sexualiteterna, av vår egna erfarenheter. En annan anledning till 

de stora skillnaderna i om böckerna hade ämnesord som beskrev den specifika sexualiteten 

eller könsidentiteten kan vara hur många av böckerna som inte hade några ämnesord alls. 

Trots att Intersexualism finns som ämnesord för barn hade ingen av böckerna med i 

undersökningen detta som ämnesord. Detta kan bero på att i urvalet av böcker ingick det 

endast två stycken böcker med intersexkaraktärer. Ungefär lika många av böckerna med 

lesbiska karaktärer och med homosexuella karaktärer hade termer som visade på detta (33 

procent respektive 29 procent). 22 procent av böckerna med bisexuella karaktärer hade ord 

som visade detta, medan ingen av böckerna med genderfluidkaraktärer eller agenderkaraktärer 

hade ord som beskrev detta. 
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Ett flertal olika termer användes för att beskriva de olika sexualiteterna och könsidentiteterna, 

tagna antingen från en och samma kontrollerade vokabulär eller från olika. Nedan följer en 

lista över de ord vi fann som användes för att beskriva de olika sexualiteterna eller 

könsidentiteterna, med den kontrollerade vokabulär orden är tagen ifrån inom parentes, om 

detta angavs i Libris. 
 

Asexuella karaktärer: 
 

• Asexuality (Sexual orientation) -- Fiction. (LCSH) 
• Asexual people -- Juvenile fiction. (LCSH) 

 

Transkaraktärer: 

 

• Transpersoner (barn) 
• Transsexuals -- Fiction. (LCSH) 

• Transsexuals. (fast) 
• Transgender people (LCSH) 
• Transgender people -- Fiction. (LCSH Children) 
• Transexualism (kao) 

• Transgenderism -- Juvenile fiction. (LCSH) 
 

Homosexuella karaktärer: 
 

• Homosexualitet (barn) 

• Gay teenagers -- Fiction. (LCSH) 

• Gay teenagers. (fast) 

• Homosexuella (sao) 
• Gays (LCSH) 

• Gay teenagers -- Juvenile fiction (LCSH) 
• Gays -- Fiction (LCSH Children) 
• Gay youth (LCSH) 

 

Lesbiska karaktärer 
 

• Lesbianism (sao) 
• Lesbianism (LCSH) 
• Lesbiska kvinnor (sao) 

• Lesbians -- Fiction (LCSH Children) 
• Lesbians (LCSH) 

 

Bisexuella karaktärer: 
 

• Bisexuella (sao) 
• Bisexuals (LCSH) 

• Bisexuality -- Fiction 
 

Ovanstående resultat visar att endast två ord som återfinns i svenska ämnesord för barn har 

använts som ämnesord på urvalet (Transpersoner och Homosexualitet). Fyra ord som fanns 

som ämnesord på böckerna var tagna från svenska ämnesordlistan för vuxna (Homosexuella, 

Lesbianism, Lesbiska kvinnor, Bisexuella). Ämnesordet Transsexualism var tagit från kao, 
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KvinnSams ämnesordslista. De andra ämnesorden var tagna från LCSH, LCSH Children och 

fast.  

 

Det var inte helt ovanligt att en och samma bok hade flera olika termer som beskrev den 

specifika sexualiteten eller könsidentiteten. Rubyfruit Jungle av Rita Mae Brown får vara 

exemplet på detta. Den hade sex ämnesord tagna från både sao och LCSH. Nedan är två listor 

uppdelade efter vilken kontrollerad vokabulär orden var tagna ifrån. 
 

LSCH 
 

• Lesbians 
• Homosexuality 

• Lesbianism 
 

sao 

 

• Homosexualitet 
• Lesbianism 
• Lesbiska kvinnor 

 

De böcker som hade ämnesord som är en paraplyterm för HBTQ i Libris visar följande tabell 

i både antal och procent. 
 

Tabell 3.3  Tabell över böckerna i urvalet som hade minst en paraplyterm för HBTQ i 

Libris, både i antal och procent, uppdelat efter de sexualiteter och könsidentiteter funna 

i böckerna, samt för det totala urvalet 

 

Sexualitet/könsidentitet 
Böcker som hade paraplyterm/er 
för HBTQ i Libris i antal 

Böcker som hade paraplyterm/er 
för HBTQ i Libris i procent 

Agenderkaraktärer 0 av 1 0 procent 

Asexuella karaktärer 0 av 2 0 procent 

Bisexuella karaktärer 1 av 1 11 procent 

Genderfluid karaktärer 0 av 9 0 procent 

Homosexuella 
karaktärer 1 av 14 7 procent 

Intersexkaraktärer 0 av 2 0 procent 

Lesbiska karaktärer 0 av 12 0 procent 

Transkaraktärer 1 av 9  11 procent 

Totalt 3 av 50 6 procent 

 

Ämnesordet HBTQ användes endast på sex procent av böckerna. Detta skulle kunna bero på 

att endast ordet Transpersoner hade en se även-hänvisning till HBTQ, men om detta var fallet 

skulle vi antagligen se att böcker med transkaraktärer i större utsträckning hade HBTQ som 

ämnesord, vilket inte stämde. En kanske rimligare förklaring är att i SBIs (2017) riktlinjer vid 
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indexering rekommenderas det att bibliotekarien ska vara så specifik som möjligt när det 

gäller vilka ämnesord hen använder. 
 

De böcker som hade en paraplyterm för HBTQ var bisexuella karaktärer (11 procent), 

homosexuella karaktärer (7 procent) och transkaraktärer (11 procent). De termer som 

användes som paraplyterm för HBTQ var HBTQ-personer tagen från svenska ämnesord, samt 

HBTQ taget från SBIs svenska barnämnesord. Ett exempel på en bok som hade HBTQ som 

ämnesord är Being Emily av Rachel Gold som hade tre ämnesord, alla tagna från 

barnämnesorden. Ämnesorden var följande: 
 

• Ungdomar 
• Transpersoner 

• HBTQ 
 

En föreställning vi hade innan undersökningen var att bibliotekarier som indexerade den 

utvalda litteraturen skulle använda ämnesordet homosexualitet som en paraplyterm även för 

andra sexualiteter och könsidentiteter. Detta på grund av bristen på passande ämnesord för 

sexualiteten eller könsidentiteten i fråga. 
  

Tabell 3.4  Tabell över böckerna i urvalet som hade ämnesordet homosexualitet i Libris, 

utan specificerat om det var en man eller kvinna, både i antal och procent uppdelat efter 

de sexualiteter och könsidentiteter funna i böckerna, samt för det totala urvalet 
 

Sexualitet/könsidentitet 

Böcker som har 
homosexualitet/homosexuality 
som ämnesord i Libris i antal 

Böcker som har 
homosexualitet/homosexuality 
som ämnesord i Libris i procent 

Agenderkaraktärer 0 av 1 0 procent 

Asexuella karaktärer 0 av 2 0 procent 

Bisexuella karaktärer 0 av 9  0 procent 

Genderfluidkaraktärer 0 av 1 0 procent 

Homosexuella 
karaktärer 2 av 14 14 procent 

Intersexkaraktärer 0 av 2 0 procent 

Lesbiska karaktärer 1 av 12 8 procent 

Transkaraktärer 0 av 9 0 procent 

Totalt 3 av 50 6 procent 

 

Denna föreställning var dock till största del inkorrekt, då termen homosexualitet endast 

användes inkorrekt en gång då den beskrev lesbiska som homosexuella, utan något mer 

ämnesord som kunde visa på att det handlade om homosexuella kvinnor. 

5.3 Undersökningsmaterial i användargenererade bokhyllor på Goodreads 

 
För att få reda på hur generella Goodreads-användare var när de satte bokhyllor för att 

beskriva innehållet i böckerna, undersökte vi hur många av böckerna som har paraplytermer 
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för HBTQ. Nedan följer en tabell för antal böcker för varje enskild sexualitet och 

könsidentitet, samt totalt för alla böcker i både antal och procent. 
 

Tabell 4.1  Tabell över böckerna i urvalet som hade minst en paraplyterm för HBTQ på 

Goodreads både, i antal och procent, uppdelat efter de sexualiteter och könsidentiteter 

funna i böckerna, samt för det totala urvalet 
 

Sexualitet/könsidentitet 

Böcker som hade minst en 
paraplyterm för HBTQ på 
Goodreads i antal 

Böcker som hade minst en 
paraplyterm för HBTQ på 
Goodreads i procent 

Agenderkaraktärer 1 av 1 100 procent 

Asexuella karaktärer 2 av 2 100 procent 

Bisexuella karaktärer 9 av 9 100 procent 

Genderfluidkaraktärer 1 av 1 100 procent 

Homosexuella 
karaktärer 14 av 14 100 procent 

Intersexkaraktärer 2 av 2 100 procent 

Lesbiska karaktärer 12 av 12 100 procent 

Transkaraktärer 9 av 9 100 procent 

Totalt 50 av 50 100 procent 

 

Ovanstående tabell visar att alla böcker hade minst en paraplyterm för HBTQ, därför 

undersöktes även hur många av de bokhyllor som användarna ställt böckerna på som var just 

paraplytermer för HBTQ. Nedan följer en tabell med totalt antal paraplytermer både i antal 

och procent för varje enskild sexualitet och könsidentitet, samt totalt för alla böckerna. 
 

Tabell 4.2 Tabell över totala mängden paraplytermer för HBTQ i urvalet av böckerna 

på Goodreads, både i antal och procent uppdelat efter de sexualiteter och 

könsidentiteter funna i böckerna, samt för det totala urvalet 
 

Sexualitet/könsidentitet 
Totala paraplytermer på 
Goodreads i antal 

Totala paraplytermer på 
Goodreads i procent 

Agenderkaraktärer 4 av 10 40 procent 

Asexuella karaktärer 12 av 20 60 procent 

Bisexuella karaktärer 45 av 94 48 procent 

Genderfluidkaraktärer 6 av 10 60 procent 

Homosexuella 
karaktärer 65 av 148 44 procent 

Intersexkaraktärer 11 av 20 55 procent 

Lesbiska karaktärer 64 av 120 53 procent 

Transkaraktärer 56 av 105 53 procent 

Totalt 262 av 523 50 procent 
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Ovan konstateras att 40-60 procent av bokhyllorna för de enskilda sexualiteterna och 

könsidentiteterna var just någon form av paraplybegrepp för HBTQ, och totalt över alla 

böcker i urvalet var det 50 procent av bokhyllorna som var en paraplyterm för HBTQ. Totalt 

återfanns 13 olika HBTQ-paraplytermer som Goodreads-användare hade satt som namn på 

bokhyllor. 
 

Nedan följer en lista med de paraplytermer som återfanns, samt en förklaring inom parentes 

om det är en akronym. 
 

• lgbt (lesbian, gay, bisexual, transgender) 
• lgbtq (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer/questioning) 

• lgbtqa (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer/questioning, asexual) 
• lgbtqia (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer/questioning, intersex, asexual) 
• lgbtqiap (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer/questioning, intersex, asexual, 

pansexual) 
• glbt (gay, lesbian, bisexual, transgender) 
• glbtq (gay, lesbian, bisexual, transgender, queer) 
• quiltbag (queer/questioning, undecided, intersex, lesbian, transgender/transsexual, 

bisexual, asexual, gay/genderqueer) 
• queer 

• queer-lgbt 
• queer-lit 
• lgbt-books 

• queer-books 

 

Den bok som hade flest paraplytermer för HBTQ är Long Red Hair av Meags Fitzgerald som 

hade åtta stycken (lgbt, lgbtq, queer, lgbtqia, glbtq, queer-lgbt, queer-lit och lgbtqa) av de tio 

översta bokhyllorna. Detta ger utrymme för två andra bokhyllor som ligger i toppen. Dessa 

två var bisexual och art, alltså en term som visar på den specifika sexualiteten och en som 

beskriver något annat om innehållet. Den bok som hade minst antal paraplytermer för HBTQ 

var The Art of Wishing av Lindsay Ribar som endast hade en (lgbtq). Efter en Google-sökning 

uppdagades att detta antagligen beror på att det är en sidokaraktär i boken som är bisexuell, 

och att detta inte är något som egentligen nämns i denna bok utan mer tas upp i uppföljaren. 
 

Mest förekommande var dock att mellan fyra och sex bokhyllor var paraplytermer för HBTQ 

och att enstaka bokhyllor även visade på den specifika sexualiteten eller könsidentiteten som 

representerades i boken. Exempelvis var bokhyllorna som Lies We Tell Ourselves av Robin 

Talley hade placerats på ganska typiska, med fem paraplytermer för HBTQ (lgbt, lgbtqa, 

glbtqia, glbt, queer), en som visade på den specifika sexualiteten (wlw) samt fem andra 

bokhyllor (romance, diversity, race, high-school). 
 

För att se om Goodreads-användare var specifika med de bokhyllor de ställde böcker på 

undersöktes om de specifika sexualiteterna och könsidentiteterna som uttrycktes i böckerna 

fanns representerade som bokhyllor. Nedan följer en tabell med antal böcker som visar på den 

specifika sexualiteten eller könsidentiteten i antal och procent. 
 

Tabell 4.3 Tabell över böckerna i urvalet som visar på den specifika sexualiteten eller 

könsidentiteten på Goodreads, både i antal och procent, uppdelat efter de sexualiteter 

och könsidentiteter funna i böckerna, samt för det totala urvalet 
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Sexualitet/könsidentitet 

Böcker som visar på den specifika 
sexualiteten/könsidentiteten på 
Goodreads i antal 

Böcker som visar på den specifika 
sexualiteten/könsidentiteten på 
Goodreads i procent 

Agenderkaraktärer 0 av 1 0 procent 

Asexuella karaktärer 1 av 2 50 procent 

Bisexuella karaktärer 2 av 9 22 procent 

Genderfluidkaraktärer 0 av 1 0 procent 

Homosexuella 
karaktärer 9 av 14 64 procent 

Intersexkaraktärer 2 av 2 100 procent 

Lesbiska karaktärer 12 av 12 100 procent 

Transkaraktärer 8 av 9 89 procent 

Totalt 33 av 50 66 procent 

 

Det går att utläsa att totalt ungefär 66 procent av alla böcker hade en bokhylla som 

specificerade sexualiteten eller könsidentiteten som fanns representerad i boken. Alla böcker 

som hade lesbiska karaktärer och intersexkaraktärer hade en bokhylla som visade på detta. 

Nästan alla som hade en transkaraktär (89 procent) hade även en bokhylla som pekade mot 

det. När det gällde homosexuella och asexuella karaktärer var det runt hälften av böckerna 

som hade en bokhylla som visade det. När böckerna hade en bisexuell karaktär var det 22 

procent av böckerna som hade en bokhylla som poängterade det, medan för 

genderfluidkaraktärer och agenderkaraktärer fanns det ingen bokhylla som visade på detta. 
 

De ord som visade på de olika sexualiteterna och könsidentiteterna var varierande. För att 

beskriva att det var kärlek eller relationer mellan två kvinnor använde Goodreads-användare 

sig av orden lesbian, wlw (women who love women) och f-f (female-female). När det var 

kärlek eller relationer mellan två män som boken innehöll beskrev Goodreads-användare 

bokhyllorna med orden gay och m-m (male-male). För transkaraktärer hade Goodreads-

användare använt sig av termerna trans och transgender. Andra termer som beskrev den 

specifika sexualiteten eller könsidentiteten som kunde identifieras att Goodreads-användare 

använde sig av var bisexual, intersex och ace (asexual). 

 

När det gäller de ord som pekar mot en specifik sexualitet eller könsidentitet var det två 

termer som Goodreads-användare använde som inte finns med i SBIs kontrollerade 

vokabulär, dessa var asexualitet och lesbiska. Dessa ord finns dock i NE, vilket visar på att de 

är etablerade termer i samhället. Orden Goodreads-användare använde sig av för att beskriva 

de specifika sexualiteterna var ibland förkortningar eller akronymer, så som f-f, m-m, ace och 

wlw. Detta kan bero på att olika subkulturer har olika språk de använder (Buckland, 2012), 

och antingen är dessa förkortningar och akronymer vanliga i subkulturen HBTQ, eller så är de 

vanliga bland Goodreads-användare. 
 

Om den specifika sexualiteten eller könsidentiteten representerades i form av en bokhylla var 

det vanligaste att endast ett eller två ord användes för att uttrycka det, till skillnad från 

paraplytermer för HBTQ där fyra till sex olika ord var det vanligaste. Exempelvis är boken 
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The Butterfly and the Flame av Dana De Young ganska typisk, med fem paraplytermer för 

HBTQ (lgbt, queer, lgbtq, lgbtqia, queer-lit), två ord för att visa att det är transkaraktärer med 

i boken (trans, transgender) och tre ord som beskriver annat om innehållet (post-apocalyptic, 

diversity, dystopia-utopia). Några böcker med lesbiska karaktärer hade dock fler ord som 

beskrev den specifika sexualiteten eller könsidentiteten. The Abyss Surrounds Us av Emily 

Skrutskie är ett bra exempel på detta, med fyra paraplytermer för HBTQ (lgbt, lgbtq, lgbtqia, 

queer), tre ord som visar på att det är kärlek eller en relation mellan två kvinnor (wlw, f-f, 

lesbian) och tre ord som beskriver annat om innehållet (pirates, romance, diversity). 

5.4 Jämförelse mellan Libris och Goodreads 

 
Tabellen nedan visar i procent hur många böcker som hade ord som beskriver den specifika 

sexualiteten eller könsidentiteten på Goodreads och i Libris, för varje sexualitet och 

könsidentitet, samt totalt för alla. 
 

Tabell 5.1 Tabell över böckerna i urvalet som visar på den specifika sexualiteten eller 

könsidentiteten i Libris och på Goodreads, både i antal och procent, uppdelat efter de 

sexualiteter och könsidentiteter funna i böckerna, samt för det totala urvalet 
 

Sexualitet/könsidentitet 

Böcker som visar på den specifika 
sexualiteten/könsidentiteten på 
Goodreads i procent 

Böcker som visar på den specifika 
sexualiteten/könsidentiteten i 
Libris i procent 

Agenderkaraktärer 0 procent 0 procent 

Asexuella karaktärer 50 procent 100 procent 

Bisexuella karaktärer 22 procent 22 procent 

Genderfluid karaktärer 0 procent 0 procent 

Homosexuella 
karaktärer 64 procent 29 procent 

Intersexkaraktärer 100 procent 0 procent 

Lesbiska karaktärer 100 procent 33 procent 

Transkaraktärer 89 procent 67 procent 

Totalt 67 procent 32 procent 

 

35 procentenheter fler av böckerna på Goodreads visade specifikt de sexualiteter eller 

könsidentiteter som finns med i böckerna än i Libris. En stor skillnad var böcker med lesbiska 

karaktärer, då endast 33 procent av dessa böcker hade ämnesord som visade detta i Libris, 

medan alla böcker hade bokhyllor som pekade mot detta på Goodreads. Den enkla 

förklaringen för detta kan vara att det inte finns något ämnesord för lesbiska i SBIs 

kontrollerade vokabulär. Men om detta var fallet skulle det nog vara troligt att fler böcker 

med lesbiska karaktärer hade ämnesordet homosexualitet. För att lösa problemet med att det 

inte finns något ämnesord för lesbiska i SBIs kontrollerade vokabulär hade bibliotekarier 

istället lånat in ord för det från andra system, så som sao och LCSH. Här går det att resonera 

att bibliotekarier i vissa fall märker att det finns en bias i SBI, och antar att användare kanske 

vill veta ifall det handlar om homosexuella kvinnor eller män. 
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När det gäller bisexuella karaktärer hade lika många procent (22) något ord som beskrev detta 

i både Libris och på Goodreads. Istället användes ibland ord för lesbiska på Libris och ord 

som wlw och f-f på Goodreads. Att använda sig av lesbiska för att beskriva bisexuella blir 

missvisande, medan de ord som Goodreads-användare använde inte blir lika missvisande. 

Wlw och f-f betyder att det är en relation eller kärlek mellan två kvinnor, vilket kan vara fallet 

när det gäller bisexuella karaktärer. Ordet lesbisk betyder dock att det är en kvinna som 

uteslutande vill ha relationer med andra kvinnor. 
 

På Goodreads hade 89 procent av böckerna med transkaraktärer minst en bokhylla som visade 

detta, medan 67 procent hade ämnesord som pekade mot det i Libris, vilket är en skillnad på 

22 procentenheter. Jämfört med de andra sexualiteterna och könsidentiteterna är detta en 

relativt liten skillnad. Detta kan bero på att det är vanligare att det står på baksidestexten när 

en bok har en transkaraktär, och därför är det lättare för bibliotekarier att sätta rätt ämnesord 

på dem. Det skulle även kunna bero på att det inte var så många böcker som saknade 

ämnesord som hade transkaraktärer, men den förklaringen håller inte helt då det var färre 

böcker med bisexuella karaktärer som helt saknade ämnesord, och där var det endast 22 

procent som hade ämnesord som visade på den specifika sexualiteten. 
 

Böckerna med agenderkaraktärer och genderfluidkaraktärer hade inte några ämnesord på 

Libris alls, vilket gör det svårt att dra några slutsatser om hur bibliotekarier resonerar. 

Agender och genderfluid, eller några synonyma termer, finns inte som ämnesord i SBIs lista 

över kontrollerade vokabulär. På Goodreads hade dessa böcker inte heller ord som skulle 

kunna peka på att det var just agender- eller genderfluidkaraktärer med i dem, utan endast 

paraplytermer för HBTQ och andra ord som beskrev innehållet. Den mest troliga slutsatsen är 

antagligen att antalet böcker var för få när det gäller dessa könsidentiteter, men det är även 

möjligt att orden är för nya eller att läsare inte tycker att dessa könsidentiteter är relevanta. 

 

Hälften av böckerna med asexuella karaktärer hade en bokhylla som visade detta på 

Goodreads, medan alla hade ämnesord som förklarade detta i Libris, trots att det inte finns 

något ämnesord för det i SBIs kontrollerade vokabulär. Bibliotekarier hade då tagit ord från 

andra system. Här får vi dock också vara försiktiga med att dra slutsatser då vi endast hade två 

böcker som underlag. 

 

Vad det gäller böcker med homosexuella karaktärer var det endast 29 procent som hade 

ämnesord som pekade mot den specifika sexualiteten i Libris, medan 64 procent hade det på 

Goodreads. Denna stora skillnad beror antagligen till största del på att det var många (64 

procent) av böckerna med homosexuella karaktärer som helt saknade ämnesord i Libris. Att 

färre Goodreads-användare hade bokhyllor som pekade mot att det var just homosexuella män 

som böckerna handlade om kan bero på att vi lever i ett patriarkalt samhälle där normen är 

män, och därför anses det inte behövas någon förklaring att det är just homosexuella män som 

böckerna handlar om. 
 

Intersexkaraktärer hade bokhyllor som beskrev det på Goodreads men inte ämnesord som 

beskrev det i Libris, trots att det finns ett ämnesord för intersex i SBIs kontrollerade 

vokabulär. Antalet böcker var dock litet, med endast två böcker med intersexkaraktärer, och 

med inga ämnesord alls. Detta gör det svårt att dra några slutsatser. 
 

En tydlig tabell är följande som visar skillnaden mellan antalet böcker som hade minst en 

paraplyterm för HBTQ på Goodreads och i Libris i både antal och procent. 
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Tabell 5.2  Tabell över böckerna i urvalet som hade minst en paraplyterm för HBTQ i 

Libris och på Goodreads, både i antal och procent, uppdelat efter de sexualiteter och 

könsidentiteter funna i böckerna, samt för det totala urvalet 

 

Sexualitet/könsidentitet 

Böcker som hade minst en 
paraplyterm för HBTQ på 
Goodreads i procent 

Böcker som hade minst en 
paraplyterm för HBTQ i Libris i 
procent 

Agenderkaraktärer 100 procent 0 procent 

Asexuella karaktärer 100 procent 100 procent 

Bisexuella karaktärer 100 procent 11 procent 

Genderfluidkaraktärer 100 procent 0 procent 

Homosexuella 
karaktärer 100 procent 7 procent 

Intersexkaraktärer 100 procent 0 procent 

Lesbiska karaktärer 100 procent 0 procent 

Transkaraktärer 100 procent 11 procent 

Totalt 100 procent 6 procent 

 

En stor skillnad som uppdagades var att paraplytermer för HBTQ var mycket mer frekventa 

på Goodreads än i Libris. Alla böcker hade minst en paraplyterm för HBTQ på Goodreads, 

och i princip alla böcker hade mer än en paraplyterm. Det kan vara så att Goodreads-

användare anser att den breda termen HBTQ är adekvat för dem, då de kanske är ute efter 

böcker som har flera olika sexualiteter och könsidentiteter, och att den specifika sexualiteten 

eller könsidentiteten inte spelar lika stor roll. Goodreads-användare kanske ser HBTQ-

personer som en helhet, ett community, och delar inte in lika mycket efter specifika 

sexualiteter och könsidentiteter. I Libris var det få böcker som hade någon paraplyterm för 

HBTQ som ämnesord (6 procent). Detta kan bero på, som nämnts tidigare, att ämnesorden 

enligt riktlinjerna ska vara så specifika som möjligt. Det kan också vara så att bibliotekarier 

inte ser HBTQ som ett community, utan ser HBTQ-personer som separata grupper uppdelade 

efter deras sexualitet eller könsidentitet. Det här är en tydlig indikation på att det finns en 

distans mellan hur bibliotekarier och Goodreads-användare tar fasta på de ord som 

representerar innehållet i böckerna. Goodreads-användare är mer gemenskapsbetonande än 

bibliotekarier, som i sin tur grupperar in i de olika sexualiteterna och könsidentiteterna 

separat. 

6. Analys och diskussion 
 
I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultatet i relation till teori, tidigare forskning och 

litteratur. Vi har tematisrat det som framkom i undersökningen, och presenterar det separat 

nedan.  

6.1 Svenska barnboksinstitutets ämnesord 
 
Enligt Mai (2011) och Hjørland (2013) går det inte at ha beskrivningar som fungerar över alla 

ämnesområden. Detta var antagligen något som Kungliga Biblioteket förstod när det överlät 

kontrollen över en ämnesordslista för barn till SBI. I denna ämnesordlista var det viktigt att 
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använda ord som barn och ungdomar använder sig av, och men hjälp av verksamma inom 

området barn och ungdomar skulle detta åstadkommas. Mai (2011) menar att det är viktigt att 

förstå eller vara del av den sociala kontext som indexeras, och i SBI arbetar personer som 

försöker göra just detta. Det finns dock många subkulturer hos barn och ungdomar som inte 

har tagits i åtanke vid skapandet av denna kontrollerade vokabulär. Detta blir tydligt med de 

ord som finns och inte finns när det gäller HBTQ-personer. Exempelvis orden Asexualitet och 

Icke-binär finns inte i SBIs kontrollerade vokabulär. Det finns människor som identifierar sig 

som asexuella och som icke-binära, och då även barn och ungdomar som gör det, vilket inte 

speglas i SBIs kontrollerade vokabulär. Det här kan peka mot att det finns en bias i SBIs 

kontrollerade vokabulär, vilket påverkar dessa marginaliserade grupper av människor (Mai, 

2016). Andrews, Pane och Zaihrayeu (2011) kunde i sin undersökning se att lite mindre än 

hälften av de ord användare taggar innehållet på webbplatsen Delicious fanns återspeglade i 

den kontrollerade vokabulären Wordnet. I denna undersökning kunde vi se att även 

Goodreads-användare använder sig av många ord som inte finns i SBIs kontrollerade 

vokabulär.  

6.2 Kontrollerad vokabulär och synonymer 

 
Kontrollerade vokabulärer är en viktig del inom klassifikation och katalogisering. 

Kontrollerade vokabulärer ska bland annat se till så att synonymer inte används och att det 

blir enklare att veta vilket ord som användare ska söka på. En riktlinje från SBI (2017) vid 

katalogisering av ungdomsböcker är att endast ta termer från SBIs barnämnesordlista, och inte 

från andra system. Dessa riktlinjer har inte följts, utan det uppdagades en markant brist på 

HBTQ-tematiska ämnesord i allmänhet, och många ämnesord var inlånade från andra system, 

som till exempel sao, LCSH och LCSH Children, vilket nämns på sidan 21. När böckerna 

handlade om lesbiska karaktärer var det vanligt att ämnesorden Lesbiska och Lesbiska 

kvinnor lånats in från sao, eller engelska termer för lesbiska kvinnor så som Lesbians, 

Lesbianism, med flera. Eftersom ämnesorden togs från olika kontrollerade vokabulärer var det 

inte ovanligt att en bok hade synonymer, vilket egentligen en kontrollerad vokabulär ska 

arbeta emot. Det var inte alltid så att bibliotekarier hade satt samma term fast på både 

engelska och svenska, vilket skulle vara försvarbart, då urvalet endast var engelskspråkiga 

böcker, utan det kunde vara flera engelska och svenska synonymer. Detta skulle kunna bero 

på att bibliotekarier vill använda så många synonymer som möjligt för att försäkra sig om att 

användare kan hitta boken, då de kanske är medvetna om att det kontrollerade ordet de “bör” 

använda inte alltid är det som användare söker på (Bates och Rowley, 2010). 

6.3 Social kontext 

 
Både Deodato (2010) och Buckland (2012) påpekar att ämnesord skapas i en social kontext, 

och att diskurser och ords betydelse ändras över tid. Detta blev tydligt när det gäller 

ämnesordet Könskorrigering, vilket inte längre är ett acceptabelt ord, som nu ersatts med 

begreppet könsbekräftande behandling (RFSL, 2015). Detta bevisar det Deodato och 

Buckland argumenterar för, att det inte går att ha en långvarig kontrollerad vokabulär, utan att 

den behöver ändras med tiden och den rådande sociala kontexten. Den sociala kontexten är 

någonting som bibliotekarier som katalogiserar böcker måste ha koll på, då alla ord kanske 

inte har samma mening eller betydelse i olika subkulturer eller för olika grupper i samhället 

(Buckland, 2012). Att ord får ny betydelse eller att ord som ses som stötande blir borttagna, är 

något som bibliotekarier och bibliotek måste vara uppmärksamma på. En lösning på detta 

problem med föråldrade ord och den generella avsaknaden av ord skulle kunna lösas genom 

att biblioteken satsar mer på diversity management (Albright, 2006). Som det redogjordes för 
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tidigare är Eliasons (2014) argument att termer och ord för sexualiteter och könsidentiteter 

kan vara svåra att definiera i en akademisk språkmiljö då de oftast uppkommer i det 

vardagliga språkbruket. Enligt Hjørland (2013) är det endast det domänanalytiska synsättet 

där den sociala och kulturella kontexten tas i åtanke, därför bör då bibliotekarierna och de 

som arbetar på SBI för att bestämma vilka ämnesord som ska vara med i den kontrollerade 

vokabulären vara medvetna om de ord som inte längre är accepterade. Detta blev dock inte 

tydligt i denna undersökning.  

6.4 Bibliotek och HBTQ-ämnesord 

 
I undersökningen konstaterades att andelen böcker som hade ord som visade att de handlade 

om HBTQ-karaktärer var få och otillräckliga i Libris. Ansvaret ska inte helt läggas på SBI 

och de ämnesord de har eller inte har i sin kontrollerade vokabulär, utan kan delas med 

bibliotekarierna som katalogiserar. En del av anledningen till att det är så få ämnesord överlag 

kan bero på tidsbrist på biblioteken eller för att de flesta av böckerna med i undersökningen är 

kärleksromaner (Saarti, 2001), men som vi spekulerar, även ointresse från ciskönade och 

heterosexuella bibliotekarier som inte tar någon särskild notis om HBTQ-litteratur. Hela 42 

procent av böckerna saknade ämnesord i Libris och hade alltså inte tillskrivits något ämnesord 

alls vid den initiala katalogiseringen. Vi ser det som troligt att dessa böcker aldrig kommer att 

få några ämnesord, eftersom det är tidsödande för bibliotekarier att gå tillbaka och ändra i 

gamla katalogposter (Buckland, 2012). De ämnesord som läggs till i SBIs kontrollerade 

vokabulär bestäms av en referensgrupp bestående av arbetande inom biblioteksprofessionen, 

samt SBIs redaktion (SBI, 2017). Dessa skulle kunna sägas ha ämneskunskap inom barn- och 

ungdomslitteratur, och enligt det domänanalytiska synsättet är det dessa utvalda personer som 

är bäst lämpade att klassificera och katalogisera (Hjørland, 2013). Detta betyder dock inte att 

de besitter en tillräcklig kunskap för att kunna katalogisera HBTQ-litteratur för barn och 

ungdomar, vilket denna undersökning visar på. 
 

Bibliotekarier använde sig mer av ord som beskrev den specifika sexualiteten och 

könsidentiteten än Goodreads-användare, de var alltså mer specifika (Andrews & Pane, 

2013). Detta kan bero på att de enligt SBIs (2017) regler ska vara så specifika som möjligt, 

men här uppstår det ett avstånd mellan hur Goodreads-användare tillskriver ord som beskriver 

innehåll, och hur bibliotekarier gör det. 

 

Skillnaden mellan de ämnesord som finns i ämnesordlistan för vuxna och den för barn är 

markant, då homosexualitet endast får en träff i SBIs ämnesordlista för barn, medan samma 

sökning i den kontrollerade vokabulären för vuxna har så mycket som 16 träffar (KB, u.å). Då 

sexuellt umgänge med någon av samma kön har varit lagligt i Sverige sedan 1944, 

transpersoner har kunnat genomgå könsbekräftande behandling sedan 1972 och 

äktenskapslagstiftningen blev könsneutral år 2009 (RFSL, 2015), är denna skillnad mellan 

barn- och vuxenämnesorden år 2018 förbryllande. SBI väljer att inte inkludera många HBTQ-

relaterade ord i barnämnesordlistan fastän HBTQ-personer är en del av alla samhällen, och 

alla barn och ungdomar i Sverige har rätt till information om sexualiteter och könsidentiteter, 

särskilt i de kritiska uppväxtåren som kan påverka deras liv och mentala välmående 

(Robinson 2016). 

6.5 Folksonomi, Goodreads och synonymer 

 
Det blev tydligt under undersökningen att Goodreads är en platt folksonomi, eftersom det 

förekom många varianter på paraplybegreppet HBTQ, och även olika ord för lesbiska och 
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homosexuella. Det var inte ovanligt att en bok på Goodreads hade upp emot 300 olika 

bokhyllor, vilket är vanligt förekommande i en platt folksonomi (Bruhn & Syn, 2018). Denna 

mängd taggar, eller i detta fall, bokhyllor, kan ses på olika sätt. Bates och Rowley (2011) 

anser att ju fler taggar desto högre blir granulariteten, på grund av att själva mängden korrekta 

taggar väger upp för de få felaktiga. Medan detta, utifrån denna undersökning, ser ut att 

stämma, kvarstår dock problemet med att hälften av de tio översta bokhyllorna som beskrev 

innehållet endast var synonymer för HBTQ. Detta gör det svårt att få reda på andra saker om 

innehållet, då det hamnar i skymundan och användarna på Goodreads måste klicka flera 

gånger för att se de andra tematiskt relaterade orden. Personer inom subkulturen HBTQ har så 

pass många olika synonymer och paraplybegrepp som kanske inte ciskönade och 

heterosexuella bibliotekarier vet om, då de inte är så insatta i denna subkultur och dess 

community, och de hinder de kan möta i sin vardag i det heteronormativa samhälle vi lever i. 

För att fler aspekter av dessa HBTQ-ungdomsböcker skulle bli synliga vid första anblick hade 

det antagligen varit positivt om synonymerna för HBTQ klungades samma under ett och 

samma ord (Andrews & Pane, 2013).  

 

Enligt det användaranalytiska synsättet är det just användarna som anses mest lämpade att 

klassificera och katalogisera, med hjälp av exempelvis användarstudier eller folksonomi, 

eftersom de anses ha större kunskap inom olika ämnen. I längden anses detta emellertid kunna 

bli problematiskt då det bygger på och återspeglar en slags ”genomsnittsanvändare” 

(Hjørland, 2008). Det kan självfallet vara så att marginaliserade grupper blir osynligagjorda 

av “genomsnittsanvändarna”, men enligt Bruhn och Syn (2018) bidrar folksonomi till att visa 

minoritetsuppfattningar och olika personers perspektiv, vilket kan bidra till att detta inte sker. 

Hjørland (2013) anser att användare inte alls är lämpade att klassificera, och han litar inte på 

att de kan veta vilka ord som är synonyma eller vilken klass ett visst dokument bör vara i. 

Goodreads-användare använder sig av många olika synonyma ord för att beskriva att böcker 

handlar om HBTQ-karaktärer, och det verkar inte finnas någon direkt standard i vilket 

paraplybegrepp för HBTQ som användarna använder. Här blir problemet med att användare 

är mer eller mindre specifika med de ord det väljer tydligt (Andrews & Pane, 2013), då vissa 

Goodreads-användare använder sig av akronymen lgbt, medan vissa använder sig av den mer 

inkluderande akronymen lgbtqia. Detta kan också bero på att, som Saarti (2001) menar, att 

läsare har olika synsätt på skönlitterära böcker och de tolkar dem på olika sätt. 

6.6 Heteronormativitet 

 
Heterosexualitet finns inte med i SBIs ämnesordlista, medan homosexualitet gör det. Det 

pekar mot att det i dagens samhälle finns en heteronormativitet, där ordet heterosexualitet inte 

ens kräver en förklaring medan homosexualitet gör det. Detta är något som vi nämnt tidigare i 

texten, då Albright (2006) menar att HBTQ-ungdomar kan ta skada av denna norm. Gruppen 

HBTQ-personer kan, genom detta heteronormativa val i barnämnesordlistan, känna sig 

utpekade och utanför samhället. Inte heller termen homofobi finns som ämnesord, vilket även 

det kan vara problematiskt, eftersom företeelser som saknar beteckningar lättare kan ignoreras 

och problem då sopas under mattan.  

7. Slutsatser, teoridiskussion och förslag till fortsatt forskning 
 
Här återges forskningsfrågorna igen och de svar vi har hittat utifrån undersökningen. Sedan 

presenteras förslag för fortsatt forskning. 
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7.1 Slutsatser 

 
Hur beskrivs Kungliga Bibliotekets ämnesord i deras kontrollerade vokabulär för barn 

och ungdomar som rör HBTQ? 
 

Fyra av de åtta sexualiteter och könsidentiteter som återfanns i böckerna i urvalet, fanns inte 

som ämnesord i SBIs lista över ämnesord. När vi undersökte andra HBTQ-relaterade ord såg 

vi att endast tre av tretton fanns som ämnesord. Fler ord fanns i NE än i den kontrollerade 

vokabulären, vilket kan tyda på att den kontrollerade vokabulären ligger efter när det gäller 

det aktuella språket som brukas i dagens samhälle. Alla de HBTQ-relaterade ord som fanns i 

den kontrollerade vokabulären hade den överordnade termen Kroppen, detta anser vi passande 

och korrekt. Bisexualitet och Homosexualitet hade den överordnade termen Relationer, vilket 

inte ord som beskrev könsidentiteter hade, vilket vi också anser vara korrekt.   
 

Hur och vilka HBTQ-relaterade ämnesord från den kontrollerade vokabulären väljer 

bibliotekarier att sätta på ungdomsböcker med HBTQ-tema? 
 

42 procent av böckerna saknade helt ämnesord i Libris. Om detta är generellt över alla 

engelskspråkiga ungdomsböcker eller om det endast gäller engelskspråkiga ungdomsböcker 

med HBTQ-tema kan vi inte spekulera i. Av böckerna var det 32 procent som hade ord som 

beskrev den specifika sexualiteten eller könsidentiteten. Vi noterade en ganska stor variation 

beroende på sexualitet eller könsidentitet om böckerna hade ämnesord som uttryckte detta. 

När böckerna hade transkaraktärer eller asexuella karaktärer var det mer troligt att de hade 

ämnesord som speglade detta, medan ungefär endast en tredjedel av böckerna med 

homosexuella eller lesbiska karaktärer hade ämnesord som visade på detta. De ämnesord som 

användes för de olika sexualiteterna eller könsidentiteterna var tagna från flera olika 

kontrollerade vokabulärer, vilket gjorde att synonymer blev vanligt. Det var ytterst få (endast 

tre böcker) som hade paraplytermer för HBTQ som ämnesord i Libris. Lika få hade 

Homosexualitet som ämnesord. 
 

Hur och på vilka HBTQ-relaterade bokhyllor har Goodreads-användare ställt 

ungdomsböcker med HBTQ-tema? 
 

Alla böcker på Goodreads hade åtminstone en paraplyterm för HBTQ och totalt var hälften av 

alla bokhyllor var HBTQ-ord. Vi fann 13 olika ord som användes som paraplyterm för 

HBTQ, de flesta var akronymer med olika antal bokstäver där bokstäverna representerar olika 

sexualiteter eller könsidentiteter. När Goodreads-användare beskrev sexualiteter använde de 

sig även då av akronymer så som wlw, f-f, samt förkortningar som ace. 66 procent av 

böckerna hade minst ett ord som visade på den specifika sexualiteten eller könsidentiteten. De 

sexualiteter eller könsidentiteter som hade flest böcker som visade på den specifika 

sexualiteten eller könsidentiteten var intersexkaraktärer, lesbiska karaktärer och 

transkaraktärer. Att till exempel lesbiska karaktärer, mer än homosexuella karaktärer (64 

procent), hade ord som beskrev sexualiteten teoretiserar vi beror på de patriarkala undertoner 

som ständigt genomsyrar dagens samhället, där män är normen och kvinnor är det avvikande. 
 

Vilka skillnader och likheter går det att se i hur bibliotekarier och Goodreads-

användare beskriver innehållet i ungdomsböcker med HBTQ-tema? 
 

Goodreads-användare verkade mer fokuserade på HBTQ som paraplybegrepp och community 

än bibliotekarier. Denna reflektion gör vi utifrån faktumet att ämnesorden i Libris var väldigt 
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uppdelade efter de specifika sexualiteter eller könsidentiteter som fanns i böckerna. Istället för 

att även inkludera dessa under paraplytermen HBTQ, och på så sätt rikta böckerna till hela 

HBTQ-gruppens community, fokuseras där mest på de individuella delarna i denna akronym. 

Det fanns även skillnader gällande om böckerna hade ord som visade på den specifika 

sexualiteten eller könsidentiteten. Detta kan vara en konsekvens av att många av böckerna 

inte hade ämnesord i Libris, men det kan inte vara den enda förklaringen. Det fanns 

egentligen inget samband mellan hur många böcker som saknade ämnesord helt och hur 

många böcker som saknade ämnesord som beskrev den specifika sexualiteten eller 

könsidentiteten. Utöver detta så skilde sig ordvalet mellan bibliotekarier och Goodreads-

användare, där Goodreads-användare i större utsträckning använde sig av akronymer och 

förkortningar som till exempel wlw istället för lesbiska kvinnor, och ace istället för 

asexualitet. 

 

Både Goodreads-användare och bibliotekarier hade många synonymer när de beskrev 

böckerna. Vi trodde att böckerna i Libris inte skulle ha så många synonymer, på grund av att 

bibliotekarierna använder sig av en kontrollerad vokabulär till skillnad från Goodreads-

användarna. Vi fann även en likhet i hur många av böckerna med transkaraktärer hade ord 

som beskrev detta, i både Libris (67 procent) och på Goodreads (89 procent). När det gällde 

böckerna med bisexuella karaktärer var det lika många som hade ord som visade detta i båda 

undersökningsobjekten. 
 

Genderfluid och agender var två ord som varken fanns med i Libris eller på Goodreads, de 

fanns dock inte heller med i NE och detta kan peka på att de inte än är etablerade ord i 

samhället. 

 

Vad kan vi dra för lärdomar? 

 

Vi ser problem både med de ämnesord som finns i Libris och de bokhyllor som finns på 

Goodreads. I båda fall används synonymer allt för mycket. Dessa synonymer som tar sådan 

stor plats på Goodreads bokhyllor gör att de tematiska aspekter av HBTQ-ungdomsböckerna 

som inte rör HBTQ hamnar i skymundan. Detta kan vara en konsekvens av dagens 

heteronormativa samhälle, då dessa böcker först och främst identifieras som HBTQ-böcker, 

och inte som böcker med andra teman, som också råkar ha karaktärer med en icke-normativ 

sexualitet eller könsidentitet. Böcker med heterosexuella och ciskönade karaktärer identifieras 

inte först och främst via sexualitet eller könsidentitet, utan utifrån böckernas handling och 

teman. Ett bevis för denna teori är att heterosexualitet inte finns som ämnesord i SBIs 

ämnesordlista. 

 

De lärdomar som vi kan dra utifrån att ha provat denna metod är att trots att det finns en 

kontrollerad vokabulär betyder inte det att de regler som hör till den alltid följs. De farhågor 

att för många synonymer uppstår när användare själva får tagga eller sortera, uppfylls även då 

bibliotekarier indexerar under kontrollerade former. Att därför direkt utesluta 

användargenererad indexering, till exempel social cataloging, ur diskursen kan ses som 

ogenomtänkt. Vi kan även se att de ord som Goodreads-användare och bibliotekarier 

använder för att beskriva innehåll i HBTQ-böcker skiljer sig åt. Konsekvenserna av detta kan 

bli att användare inom gruppen HBTQ inte hittar det de söker i bibliotekens kataloger. Den 

lösning som vi ser efter denna undersökning är att låta synonymer bli sökbara i 

bibliotekskatalogerna, medan den kontrollerade vokabulären fortfarande strukturerar och 

reglerar katalogen. 
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En hos oss uppkommen reflektion är att bibliotekarier inte enbart är ämnesexperter, utan 

primärt kunskapsförmedlare. Att anta att bibliotekarier är bättre lämpade när det gäller att 

sätta ämnesord på ungdomslitteratur med HBTQ-tema än vad användare är, ser vi som naivt. 

Det är viktigt att rätt ämnesord sätts på böcker, då vi håller med om det Deodato (2010) 

menar: bibliotek organiserar inte endast kunskap, utan de konstruerar även kunskap. Om 

biblioteken då förbiser subkulturen HBTQ så kan det signalera att de inte är en del av 

samhället i stort. RFSL erbjuder tjänsten att HBTQ-certifiera företag och organisationer, 

däribland bibliotek. Vi föreslår att det i denna HBTQ-certifiering även ingår att RFSL 

kontinuerligt informerar biblioteken, SBI och KB om de ord som är relevanta, samtida och 

socialt försvarbara när det gäller HBTQ-personer. Att ta del av utomstående organisationers 

expertis för att förbättra sin verksamhet är en del av diversity management, då en proaktiv 

inställning när det gäller bibliotekens arbete med att inkorporera alla samhällsgrupper fullt ut, 

inte kan göras på egen hand av bibliotekarierna då de kan sakna kunskaper om olika 

subkulturer. 

 

Efter denna undersökning, är vår övertygelse som blivande bibliotekarier att om detta ansvar 

hanteras rätt, kan biblioteken bidra till en ny, mer inkluderande norm i samhället. 

 

7.2 Teoridiskussion 

 
Det blev tydligt under undersökningens gång att den teori som vi använt i denna undersökning 

inte hade så tydlig koppling till detta område. Vårt antagande om att Goodreads-användare 

skulle passa in i det användaranalytiska synsättet, och att bibliotekarier skulle passa in i det 

domänanalytiska synsättet stämmer inte överens med det vi fann i undersökningen. 

Goodreads-användarna som läser HBTQ-litteratur är användare, men de är även experter 

inom sitt område, vilket gör att de tillhör både det domänanalytiska synsättet och det 

användaranalytiska synsättet. Detta var inte något som vi hade funderat över när vi började 

denna undersökning. Det visades också att bibliotekarierna varken var experter inom området, 

och de är heller inte användare, vilket gör att de inte passar in på varken det domänanalytiska 

synsättet eller det användaranalytiska synsättet. Det Hjørland (2008, 2013) talar om när han 

beskriver det domänanalytiska synsättet och det användaranalytiska synsättet är också 

utgångspunkter, och vår analys hade antagligen blivit djupare om vi valt någon annan teori. 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

 
Eftersom denna studie var mer som ett stickprov för att se om detta är ett område som skulle 

vara intressant att veta mer om samt testa metoden, föreslår vi en studie med ett större urval 

för att lättare kunna generalisera och dra slutsatser. Det skulle även vara intressant att göra en 

mer lokal studie för just Sverige, för att se om och hur användare och bibliotekarier skiljer sig 

åt när det gäller HBTQ-relaterat språkbruk. Detta skulle antagligen behöva bli mer av en 

kvalitativ studie med intervjuer eller enkäter med personer som läser ungdomslitteratur med 

HBTQ-tema, eller HBTQ-personer, för att få reda på vilka ord de använder för att beskriva 

böckerna. Anledningen till att den undersökningen skulle behövas göras med enkäter eller 

intervjuer är för att det helt enkelt inte finns någon folksonomi med tillräckligt stort underlag 

på svenska. 
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9. Bilagor 

9.1 Söksträngar vi använde och webbsidor där boklistorna återfanns 
 

Söksträngar utförda 2018-04-09 
 

lgbtq ya books 

 

https://www.abebooks.com/books/features/pride/30-LGBT-YA-books/ 
 

https://bookriot.com/2017/05/11/100-must-read-lgbtqia-ya-books/ 
 

Lgbt ya books 
 

http://www.epicreads.com/blog/25-must-read-ya-books-featuring-gay-protagonists/ 

 

https://www.pride.com/books/2018/1/19/10-gay-ya-books-youll-love-no-matter-your-age 
 

homosexuality ya books 

 

https://www.barnesandnoble.com/b/books/lesbian-gay-fiction-teen-fiction/lgbt-and-gender-

identity-teen-fiction/_/N-29Z8q8Z1cvk  
 

lesbian ya books 

 

https://www.pride.com/books/2018/1/18/10-lesbian-ya-books-youll-love-no-matter-your-age 
 

transgender ya books 

 

https://www.barnesandnoble.com/blog/teen/10-great-ya-novels-transgendernonbinary-main-

characters/   
 

https://www.pride.com/transgender/2018/2/12/10-ya-novels-trans-characters-youll-love-no-

matter-your-age 
 

bisexuality ya books 
 

https://www.barnesandnoble.com/blog/teen/15-yas-celebrating-bisexuality/ 
 

questioning ya books 
 

http://www.gurl.com/2015/10/23/ya-books-to-read-if-youre-questioning-sexuality-lgbtq/#1 
 

https://www.barnesandnoble.com/blog/teen/yas-that-get-it-right-lgbtqa-edition/ 

 

 

 

 

 

https://www.abebooks.com/books/features/pride/30-LGBT-YA-books/
https://bookriot.com/2017/05/11/100-must-read-lgbtqia-ya-books/
http://www.epicreads.com/blog/25-must-read-ya-books-featuring-gay-protagonists/
https://www.pride.com/books/2018/1/19/10-gay-ya-books-youll-love-no-matter-your-age
https://www.barnesandnoble.com/b/books/lesbian-gay-fiction-teen-fiction/lgbt-and-gender-identity-teen-fiction/_/N-29Z8q8Z1cvk
https://www.barnesandnoble.com/b/books/lesbian-gay-fiction-teen-fiction/lgbt-and-gender-identity-teen-fiction/_/N-29Z8q8Z1cvk
https://www.pride.com/books/2018/1/18/10-lesbian-ya-books-youll-love-no-matter-your-age
https://www.barnesandnoble.com/blog/teen/10-great-ya-novels-transgendernonbinary-main-characters/
https://www.barnesandnoble.com/blog/teen/10-great-ya-novels-transgendernonbinary-main-characters/
https://www.pride.com/transgender/2018/2/12/10-ya-novels-trans-characters-youll-love-no-matter-your-age
https://www.pride.com/transgender/2018/2/12/10-ya-novels-trans-characters-youll-love-no-matter-your-age
https://www.barnesandnoble.com/blog/teen/15-yas-celebrating-bisexuality/
http://www.gurl.com/2015/10/23/ya-books-to-read-if-youre-questioning-sexuality-lgbtq/#1
https://www.barnesandnoble.com/blog/teen/yas-that-get-it-right-lgbtqa-edition/
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9.2 Urvalet av böcker sorterade efter sexualitet och könsidentitet i 

alfabetisk ordning efter författare 

Agenderkaraktärer: 

1. Levithan, David. Every Day 
  
Asexuella karaktärer: 

1. Kann, Claire. Let's Talk About Love 

2. Ormsbee, Kathryn. Tash Hearts Tolstoy 

Bisexuella karaktärer: 

1. Adler, Dahlia. Under the Lights 
1. Brennan Rees, Sarah. In Other Lands 

2. Cordova, Zoraida. Labyrinth Lost 
3. Fitzgerald, Meags. Long Red Hair   

4. Johnston, E.K. The Inevitable Victorian Thing 
5. Lo, Malinda. Adaptation 
6. Ribar, Lindsay. The Art of Wishing 

7. Sharpe, Tess. Far From You 

8. Smith, Andrew. Grasshopper Jungle 

Genderfluidkaraktärer: 

1. Miller, Linsey. Mask of Shadows 

Homosexuella karaktärer: 

1. Cameron, Peter. Someday This Pain Will Be Useful to You 
2. Chbosky, Stephen. The Perks of Being a Wallflower 

3. Dietrich, Cale. The Love Interest 
4. Federle, Tim. The Great American Whatever 
5. Hopkins, Ellen. The You I've Never Known 
6. Konigsberg, Bill. Openly Straight 
7. Logan, Kenneth. True Letters From a Fictional Life 

8. London, Alex. Proxy 
9. Miller, Madeline. The Song of Achilles 

10. Nelson, Jandy. I’ll Give You the Sun 
11. Ness, Patrick. More Than This 
12. Riordan, Rick. The Trials of Apollo 

13. Self, Jeffery. Drag Teen : A Tale of Angst and Wigs 
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14. Wright, Tristina. 27 Hours 

Intersex karktärer: 

1. Tarttelin, Abigail. Golden Boy 

2. Wong, Gregorio Ilene. None of the Above 

Lesbiska karaktärer: 

1. Adler, Dahlia. Under the Lights 

2. Brown, Rita Mae. Rubyfruit Jungle 
3. Danforth, Emily M. The Miseducation of Cameron Post 
4. Donoghue, Emma. Kissing the Witch: Old Tales in New Skins 
5. Farizan, Sara. Tell Me Again How A Crush Should Feel 

6. Garden, Nancy. Annie On My Mind 
7. King, A.S. Ask The Passengers 
8. LaCour, Nina. Everything Leads to You 
9. Lo, Malinda. Ash 

10. Lo, Malinda. Huntress 
11. Skrutskie, Emily. The Abyss Surrounds Us 

12. Talley, Robin. Lies We Tell Ourselves 

Transkaraktärer: 

1. Andrews, Arin och Lyon, Joshua. Some Assembly Required: The Not-So-Secret Life of a 

Transgender Teen 
2. Colfer, Chris. Stranger Than Fanfiction 
3. Cronn-Mills, Kirstin. Beautiful Music for Ugly Children 

4. De Young, Dana. The Butterfly and the Flame 
5. Gold, Rachel. Being Emily 
6. McLemore, Anna-Marie. When the Moon Was Ours 
7. Peters, Julie Anne. Luna 

8. Polonsky, Ami. Gracefully Grayson 
9. Schmatz, Pat. Lizard Radio 
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9.3 Skärmdumpar på Libris och Goodreads 

Skärmdumpar av Libris: 
 

Bild 1a: Libris Ingångssida (2018). http://libris.kb.se/ ©2018 Libris - nationella 

bibliotekssystem. Hämtad April 27, 2018, från http://libris.kb.se/. Skärmdump av författarna 

 

 

Bild 1b: Libris exempel på katalogpost (2018). http://libris.kb.se/ ©2018 Libris - nationella 

bibliotekssystem. Hämtad April 27, 2018, från https://libris.kb.se/bib/18465481. Skärmdump 

av författarna 
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Skärmdumpar av Goodreads: 
 

Bild 2a: Goodreads ingångssida (2018). Goodreads.com. ©2018 Goodreads Inc. Hämtad 

April 27, 2018, från https://www.goodreads.com/. Skärmdump av författarna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bild 2b: Goodreads exempel på boksida (2018). Goodreads.com. ©2018 Goodreads Inc. 

Hämtad April 27, 2018, från https://www.goodreads.com/book/show/20312458-tell-me-

again-how-a-crush-should-feel?from_search=true. Skärmdump av författarna. 

https://www.goodreads.com/book/show/20312458-tell-me-again-how-a-crush-should-feel?from_search=true
https://www.goodreads.com/book/show/20312458-tell-me-again-how-a-crush-should-feel?from_search=true
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Bild 2c: Goodreads exempel bokhylla (2018). Goodreads.com. ©2018 Goodreads Inc. 

Hämtad April 27, 2018, från https://www.goodreads.com/work/shelves/28147217. 

Skärmdump av författarna. 

 

 

 

 

9.4 Uppdelning av arbetet 
 

Ungefär hälften av tiden har vi suttit tillsammans och skrivit detta arbete, medan resten av 

tiden har vi varit på skilda håll. När vi inte suttit tillsammans har vi läst litteratur som vi 

tänkte var relevant för uppsatsen, samt skrivit. Vi har även suttit i Google Docs, ett 

internetbaserat ordbehandlingsprogram, där båda har skrivit i samma dokument. Detta för att 

få och ge feedback i realtid på det vi skriver, så att vi båda var nöjda och höll med om det som 

skrevs. Denna feedback gav vi i Google Docs chattfunktion. När vi satt tillsammans arbetade 

vi också flitigt med Google Docs, men skrev oftare på samma sak. När vi satt tillsammans 

hade vi även möjlighet att diskutera och analysera djupare än när vi pratade via 

chattfunktionen. 


