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(DDC). The analysed editions are updates from the beginning 
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We found several differences between the three systems, but 
also some resemblances. During these 30 years the main 
placing for homosexuality have been in the section for 
medicine, and later on the section for social science, in all the 
three systems. SAB have not during these 30 years classified 
homosexuality as a mental disease that both UDC and DDC 
have and still do. However, in DDC there has been a gradual 
change of opinion about homosexuality. From the 1970´s 
when it clearly was a mental disorder to, in the late 1980´s, 
when it was made equal to heterosexuality. In the UDC on the 
other hand almost nothing happened for 30 years. 
Homosexuality was only seen as a disorder until the 
beginning of the 21st century. Then they also upgraded 
homosexuality from a disorder to a natural sexual feeling 
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homosexuality as a disorder, it is the only system out of the 
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1. INLEDNING 

För att ett bibliotek ska kunna fungera effektivt måste det organisera sina samlingar. 
Böcker, tidningar och övrigt material måste placeras på ett sådant sätt att användarna 
lätt kan lokalisera sitt sökta material. För att strukturera sina samlingar använder 
biblioteken så kallade klassifikationssystem för indelning av medierna efter ämnen och 
medietyper. Man klassificerar verken efter deras innehåll, vilket ämne de behandlar och 
på vilket sätt samt också efter medietyper. Varje bok, cd-skiva eller talbok får då en 
given plats i biblioteket, jämte verk som har liknande innehåll och eventuellt också efter 
liknande medietyp. 
 
Vi har i denna uppsats tittat närmare på tre olika klassifikationssystem. De 
klassifikationssystem som analyserats är alla universella system. Det innebär att man 
ska kunna klassificera all världens vetande med hjälp av systemens uppbyggnad och 
regelverk. 
 
Man ansåg länge att klassifikationssystemen var objektiva och neutrala. Det vill säga att 
de korresponderade mot ett naturgivet kunskapsuniversum. Men vissa 
klassifikationsteoretiker började ifrågasätta detta synsätt. Tanken att dessa system inte 
påverkades alls av sin omgivning vid tillkomsten ansågs vara fel och den kritiska 
klassifikationsteorin var därmed född. Inom den kritiska klassifikationsteorin anser man 
att klassifikationssystemen är konstruerade i ett socialt sammanhang. Det vill säga att de 
är produkter av den tid och det samhälle i vilket systemet skapades. Följaktligen 
uppvisar dessa system också de värderingar, åsikter och fördomar som finns/fanns i det 
samhälle då de skapades och hos de människor och individer som formade systemen. 1  

1.1 Problembilden 
Inom den kritiska klassifikationen har man lokaliserat flera problemområden, där 
tillgängligheten till materialet anses vara ett. När man tillåter sina värderingar styra hur 
systemen utformas kan detta leda till att vissa ämnen marginaliseras eller helt utelämnas 
från klassifikationssystemen. Detta kan i sin tur leda till att man minskar åtkomligheten 
för användarna. Om ett ämne inte finns med i systemet kan användaren följaktligen inte 
hitta det.2 Men genom att visa på populära fördomar och allmängiltiga åsikter, även om 
de är felaktiga, kan man öka åtkomligheten. Det måste anses vara ett 
klassifikationssystems huvudsyfte, att underlätta för användaren på ett bibliotek att hitta 
den efterfrågade informationen. Problemet med att visa på fördomar, hur populära de än 
må vara, är att man på detta sätt uppmuntrar och fastslår dessa fördomar. Man överför 
dem dessutom till de unga läsarna som inte har tillräcklig kunskap för att förstå och 
eventuellt förändra vuxenväldens synsätt till det bättre.3  
 
Ett klassifikationssystem kan anses besitta stor auktoritet. Olson menar att ett 
klassifikationssystem skapar kunskap. Hon förklarar detta på följande sätt:  

                                                 
1 Foskett 1971, s. 117. 
2 Olson 2000, s. 54f. 
3 Rogers 1993, s. 196. 



2 

…we understand that the representation of reality is the construction of reality. The 
representation of information, through classification, is part of the construction of 
information. 4 

Eftersom ett klassifikationssystem äger denna makt måste man vara försiktig med hur 
man handskas med den. Det är också viktigt att man är medveten om den makt som ett 
klassifikationssystem har. De kan exempelvis ha en negativ inverkan på enskilda 
biblioteksanvändare, då de kan förändra eller till och med slå sönder den självbild en 
person har om sig själv och sin omgivning. Ämnets placering i systemet kan också göra 
andra människor upprörda och arga.5 Sättet ett ämne representeras på i ett 
klassifikationssystem visar upp en tydlig bild av ett ämnes kontext och vad det 
associeras med. Det man då främst kan analysera är exempelvis vilka andra ämnen det 
delar hierarki med, var i systemet det är placerat och vad det inte förknippas med.  
 
Jonas Gardell beskriver i sin roman Odjurets tid hur en ung homosexuell man går till 
biblioteket för att få reda på vem han är: ”Liksom många andra hade han på biblioteket 
smugit till bokstaven ”V” för medicin och med darrande händer slagit i böcker för att 
finna bekräftelse, vissheten”. 6 Sett till diskussionen som vi fört tidigare kan denna 
handling vara en del i hur han uppfattar sig själv och andra homosexuella. Handlingen 
att gå till just bokstaven ”V” i biblioteket och vad det skickar för signaler, sättet vi 
representerar information på skapar således information. Han kan få en positiv, en 
negativ eller en neutral bild beroende på vilket klassifikationssystem biblioteket 
använder och beroende på hur ämnet homosexualitet representeras i just det systemet.  
 
Därför är det angeläget att systemen uppdateras kontinuerligt så att de följer det övriga 
samhällets utveckling. Det är också viktigt att man inom organisationen för 
klassifikationssystemen arbetar aktivt på att radera ut de fördomar som kan påverka 
användarna och åtkomligheten negativt, vilket tyvärr inte alltid är fallet. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att analysera tre klassifikationssystems möjligheter att klas-
sificera material om homosexualitet och hur detta har förändrats över tid. Uppsatsen 
utgår från ett queerteoretiskt perspektiv för undersökningen och används i hela 
uppsatsen utifrån en normativ ansats. En jämförelse mellan klassifikationssystemen 
utifrån dessa premisser har också utförts. 
 
De frågeställningar vi utgår ifrån är: 
 

• Hur väl följer denna klassifikation det omgivande samhällets attityder gentemot 
homosexualitet och homosexuella? 

 
 
 

                                                 
4 Olson 1998, s. 245. 
5 Olson 2000, s. 55. 
6 Gardell 1986, s. 12. 
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• Vilka möjligheter finns/fanns att klassificera ämnet homosexualitet och hur har 
detta förändrats över tid? 

 
- Vilken är den hierarkiska kontexten? 
- Vilka andra ämnen delar homosexualitet klassifikationskod med? 
- Vilka termer används för att klassificera ämnet? 
 

• Finns det en heterosexuell norm i systemen på de avdelningar denna 
undersökning omfattar och har denna bild förändrats över tid? 

1.3 Avgränsningar och material 
De system vi utgår ifrån är Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB), 
Universella decimalklassifikationen (UDK) och Dewey Decimal Classification (DDC). 
Att valet föll på just dessa system beror dels på att vi ville använda system som skiljer 
sig åt på olika sätt och dels berodde det på tillgänglighet. Eftersom vi ville göra en 
undersökning över tid var det viktigt att vi hade tillgång till flera upplagor av samma 
system, vilket minskade ner urvalet drastiskt. Men de tre system vi till slut fastnade för 
tycker vi representerar olika perspektiv. SAB är ett mindre system avsett att användas 
endast i ett land medan UDK och DDC är mer internationella, då deras respektive bas 
kommer från olika platser, Europa och USA. Till en början var vi skeptiska till att 
använda både UDK och DDC eftersom UDK är en europeisk variant av DDC. Men vid 
en snabb koll i de båda systemen såg vi att de skiljde sig åt på flera punkter.  
 
Tidsperioden vi valt att undersöka spänner från starten av 1970-talet till början av 2000-
talet. Att vi valt just denna period beror på att det under denna tid har hänt mycket inom 
lagstiftningen som har anknytning till homosexualitet och att attityderna gentemot de 
homosexuella förändrats, åtminstone i västvärlden. Den mest påtagliga förändring är att 
homosexualitet ansetts vara en sjukdom, till att homosexuella idag har rätt att ingå 
partnerskap. Vi vill undersöka om dessa förändringar också går att skönja i 
klassifikationssystemen.  
 
De upplagor vi använt av de tre klassifikationssystemen är: 
 
SAB 5:e (1972), 6:e (1984), 7:e (1997) samt uppdateringar efter 1997 fram till 2005. 
 
UDK 4:e (1968-1970), Extensions and Corrections to the UDC mellan åren 1968-1985, 
2. medium edition (1994), Extensions and Corrections to the UDC mellan åren 1994-
2002. 
 
DDC 18:e (1971), 19:e (1979), 20:e (1989), 21:a (1996) och 22:a (2003) 
 
Då det gäller UDK så finns det flera olika utgåvor av systemet, alla av varierande 
fullständighetsgrad. Fjärde upplagan som vi använder här har benämningen full edition 
och upplagan från 1994, medium edition. Före 1992 har man använt sig av främst tre 
olika benämningar: full, medium och abridged. Medium- och abridged-versionerna har 
dock aldrig använts som standard och full-versionen idag kan sägas vara den 
elektroniska versionen, Master Reference File (MRF) som tyvärr inte är tillgänglig för 
alla. Det är också från MRF man utgår vid förändringar och uppdateringar. Medium 
edition från 1994, som vi använt, är också den mest fullständiga utgåva som finns i 
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tryckt form idag. Alla tryckningar som är yngre än 1992 är ungefär lika stora som MRF 
eller något förkortade. MRF består av cirka 61 000 termer och utökas varje år, medium 
editions består av mellan 40-60 000 termer och abridged består av mellan 10-15 000 
termer.7 
 
Vi har också använt oss av index till de olika upplagorna. DDC:s index ges ut samtidigt 
med systemet medan SAB:s ämnesordsregister ges ut separat. De index till SAB vi då 
använt är utgivna 1973, 1985 samt 1997. Vi har också använt det index som finns på 
Internet för att kolla vilka termer som lagts till efter 1997.8 Index till UDK:s fjärde 
upplaga och till upplagan utgiven 1994 finns i anslutning till systemet. Det finns också 
index i Extensions and Corrections to the UDC under den första perioden (1968-1985) 
medan det i de senare versionerna inte finns några index (1994-2002) alls. 
 
Att valet föll på just ämnet homosexualitet berodde delvis på att det inte finns så mycket 
forskning kring just homosexualitet i samband med kritisk klassifikation. En annan 
anledning är att det skett stora förändringar i de homosexuellas situation både politiskt 
och i samhället i övrigt under senare tid, som därmed kan förutsätta eventuella 
förändringar i systemen. Andra kontroversiella ämnen som kan bli föremål för en 
undersökning inom den kritiska klassifikationen är till exempel invandrare, alkoholism, 
religion och abort. Av utrymmesskäl har vi valt att endast fokusera på ett ämne inom 
ramen för denna uppsats samt ett fåtal utvalda relaterade ämnen till homosexualitet.  
 
De termer som undersökts är homosexualitet/homosexuality, gay och lesbianism 
eftersom de alla berör samma ämne. Även vissa ämnen som vi anser vara relaterade till 
ämnet homosexualitet behandlas också. Dessa är i första hand två andra sexuella 
läggningar, bisexualitet/bisexuality och heterosexualitet/heterosexuality. Termerna sex, 
sexual och sexualitet/sexuality finns också representerade bland de uttryck som slagits 
upp i systemens index.  
 
Eftersom vår utgångspunkt är tanken att klassifikationssystemen korresponderar mot det 
omgivande samhället har vi utgått från lagar, regler och allmänna värderingar i 
samhället i analysen. Vi har därför inte tagit hänsyn till den faktiska litteratur om 
homosexualitet som finns i biblioteken. Utan snarare undersökt de möjligheter som 
finns att klassificera denna litteratur. 
 

                                                 
7 McIlwaine 2000, s. 3f 
8 BUS sidor om ämnesord. Kungliga Biblioteket. Svenska ämnesord: Index A till Ö. 
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2. TEORI OCH METOD 

Kapitel två innehåller uppsatsens teoretiska plattform samt metod. Vi börjar med en 
redogörelse för queerteorin vars grund innebär att det finns en heterosexuell norm i 
samhället och dess diskurser. 
 
Därefter kommer en mer allmän överblick på ämnet klassifikation och 
klassifikationsteori. Även kritisk klassifikation är en viktig grund för uppsatsen 
eftersom denna teori kritiserar klassifikationssystem som diskriminerande och icke 
objektiva. 
 
Hermeneutiken och den hermeneutiska cirkeln är den metod vi använt vid vår analys 
vilken vi redogör för i avsnitt 2.3. Sist i kapitlet beskrivs vårt arbetssätt mer ingående.  

2.1 Queerteori  
Queerteorin är en relativt ny företeelse inom den akademiska världen och tämligen 
kontroversiell. Det var i slutet av 1980-talet som man började utveckla queerteorin i 
USA.9 Queertoeri är inte en enskild teori, utan snarare ett sätt att tolka samhälle, kultur 
och identitet utifrån olika perspektiv.10  
 
Ordet queer betyder på engelska knäpp, konstig och avvikande, men också att störa och 
förstöra och var från början ett skällsord för homosexuell.11 Men i början av 1990-talet 
togs ordet queer i bruk igen av de homosexuella själva. Det var den nya radikala 
strömningen bland de homosexuella som ville särskilja sig från den tidigare 
gayrörelsens snälla strävan efter acceptans från den heterosexuella världen. 
Queerrörelsen vill betona de homosexuellas särart, men termen queer täcker in mer än 
gay och lesbisk. Queer är alla som ifrågasätter heterosexualitetens anspråk på att vara 
målet och meningen med livet.12  
 
Queerteorin föddes ur olika sociala och politiska händelser under 1980-talet, en av de 
viktigaste var AIDS-krisen. Manliga och kvinnliga homosexuella gick samman i 
kampen mot sjukdomen AIDS och angreppen från den kristna högern i USA. Kritik mot 
feminismen och uppkomsten av postmodernismen och poststrukturalismen var två 
andra.13  
 
Enligt Hall är en av de mest centrala teoretikerna inom queerteorin Michel Foucault.14 
Foucault anser att identiteter skapas av de samhällen vi lever i och bara gäller i just det 
samhället under just den tidsperioden. 15 Denna konstruktivistiska tanke ifrågasätter att 
våra identiteter och känslor skulle vara givna av naturen. 16 Inom den konstruktivistiska 
skolan tar man utgångspunkt i att uppdelningen av människorna i heterosexuella och 
homosexuella uppfanns först på 1800-talet. Innan dess var samkönade relationer något 
                                                 
9 Queer Theory 2005, s. 187. 
10 Kulick 1996, s. 9. 
11 Höglund 2000, s. 64. 
12 Kulick 1996, s. 7ff. 
13 Queer Theory 2005, s. 7. 
14 Hall 2003, s. 65. 
15 Kulick 1996, s. 9. 
16 Kulick 1996, s. 11. 
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som vem som helst kunde ägna sig åt.17 Enligt historikern Jonathan Ned Katz uppfanns 
heterosexualiteten samtidigt med homosexualiteten under slutet av 1800-talet. Vad vi 
menar här är att även om samkönade relationer hade existerat förut är det först nu man 
sätter en rubrik på det. Det är först nu identiteten homosexuell respektive heterosexuell 
uppkommer. Med heterosexualitet menade man vid denna tid all sexuell kontakt mellan 
man och kvinna som inte kunde resultera i barn. Denna heterosexualitet ansågs vara 
pervers och onaturlig, och heterosexualiteten har sen dess utvecklats till den identitet 
den är idag. 18 
 
Queerteorin har sin grund inom den konstruktivistiska skolan och queerteorins kärna är 
att den ifrågasätter heterosexualitetens normgivande roll. Man hävdar att 
heterosexualiteten inte är naturlig, inte av gud given, utan istället är konstruerad utifrån 
sociala, historiska och kulturella förutsättningar.19 Den skyddas av många olika 
strukturer och ideologiska föreställningar för att inte bli kritiserad och ifrågasatt. Man 
menar alltså att både heterosexuella och homosexuella identiteter är sociala 
uppfinningar, och blir använda som varandras motpoler. Homosexualiteten blir då 
använd som en motsats till den ”normala” heterosexualiteten. De heterosexuella fick 
alla privilegier, samhället och dess lagar står på deras sida medan de homosexuella 
klassades som sjuka och ställdes utanför samhället.20     
 
Det är viktigt att påpeka att en queerteoretiker endast ifrågasätter det faktum att 
identiteter skulle vara av naturen förutbestämda. En enskild individ kan mycket väl 
identifiera sig själv som homosexuell eller heterosexuell. Det en queerteoretiker menar 
är att dessa identiteter endast existerar som delar i ett givet kulturellt betydelsesystem.21  
 

2.2 Allmän klassifikationsteori 
"Humankind´s attempt to classify the world are as old as knowledge itself - the biblical 
story of the Creation is an exercise in classification."22 Jennifer Rowley och John 
Farrow menar här att mycket av vår kunskap utvecklas genom klassifikation. Barn lär 
sig genom att klassificera ting och aktiviteter, en mänsklig process som hela tiden 
utvecklas.  
 
Miguel Benitos definition av klassifikation baseras på likhet: 

Man kan definiera klassifikation som indelade i klasser av ting och företeelser efter 
en princip eller indelningsgrund. Den vanligaste indelningsgrunden för all 
klassifikation är likhet. Likhet uppträder mellan ting med gemensamma 
egenskaper.23 

Även Brian Buchanan använder en liknande definition och menar att: "Classification 
displays the relationships between things, and between classes of things."24 De mönster 
                                                 
17 HOMO i folkhemmet 2000 , s. 8. 
18 Kulick 1996, s. 12. 
19 Kulick 1996, s. 9f, 12f. 
20 Höglund 2000, s. 67. 
21 Kulick 1996, s. 18. 
22 Rowley and Farrow 2000, s. 192. 
23 Benito 2001, s. 103. 
24 Buchanan 1979, s. 9. 
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som klassifikation resulterar i visar relationer mellan tingen vilka sedan utnyttjas för att 
till exempel skapa ordning i kaoset av kunskap, som dagligen översköljer mänsklighe-
ten. Dessa mönster används varje dag, antingen medvetet eller omedvetet.25 
 
Att klassificera kunskap är ingen ny företeelse. Redan på 300-talet f Kr var 
Aristoteles´26 grundsyn att världen var rationellt ordnad, och att man därför borde kunna 
skapa systematiska klassifikationssystem som täckte alla vetenskaper, från logik till 
zoologi. I sin första grundläggande indelning skiljer han mellan de teoretiska, de 
produktiva och de praktiska vetenskaperna. Biologi och botanik tillhörde de praktiska 
vetenskaperna där hans tanke utgick från en så kallad "'naturens trappa' där varje art och 
släkte från de högsta till de lägsta har sin givna plats i en kontinuerlig hierarki."27 Denna 
trappa börjar uppifrån med däggdjuren och går vidare neråt med fåglar och fiskar. 
Därefter kommer insekter och mollusker och avslutas så småningom i växtriket. 
Konsekvensen av denna tanke blev att människan räknades som det högsta däggdjuret 
då Aristoteles var övertygad om att människan var besläktad med de andra högre 
däggdjuren. 28 
 
Ordnandet efter likhet sker även inom biblioteksarbetet, dock på ett något annorlunda 
sätt. I biblioteksklassifikation kan många egenskaper användas som grund för en upp-
delning av ett ämne. Rent innehållsliga, geografiska, kronologiska och språkliga är 
några exempel. Även mer formella uppdelningar förekommer såsom periodika, mono-
grafier och antologier. Istället för att utgå från individer, enheter och enstaka ting vid 
allmän klassificering utgår man vid biblioteksklassificering istället från en given kun-
skapsklassifikation som sedan justeras med hänsyn till den faktiska litteratur som finns i 
ämnet.29 
 
Ett klassifikationssystem förknippas oftast med koder som finns i böcker och biblio-
tekskataloger. Benito menar dock att det väsentliga för ett system är att dess schema 
"innehåller klasserna i en ordning som de ansvariga för systemet anser rimligt, oftast 
hierarkisk, från det generella begreppet till det specifika."30 Utöver detta bör det också 
finnas en notation med koder, bestående av till exempel siffror eller bokstäver, eller en 
kombination av båda. Ett tillhörande register där ämnena återfinns efter det egentliga 
namnet och med hänvisningar till placeringen i systemet är också viktigt för att göra 
systemet så lättarbetat som möjligt.31 Även en organisation bakom 
klassifikationssystemet anses vara viktigt för dess överlevnad. Organisationens främsta 
uppgift är att underhålla systemet genom förändringar och uppdateringar.32  
 
Relationerna mellan tingen kan presenteras på två sätt. Det uppräknande sättet (enume-
rativa), eller med hjälp av facetter. 
 

                                                 
25 Buchanan 1979, s. 10. 
26 Aristoteles (384-322 f Kr) var grekisk filosof vars lärare var Platon, och liksom Platon, grundade han 
en läroanstalt i Aten, Lykeion. För mer ingående information om filosofi, Platon och Aristoteles, se 
Svante Nordins bok om filosofins historia (se litteraturlistan). 
27 Nordin 1995, s. 104. 
28 Nordin 1995, s. 102ff. 
29 Benito 2001, s. 104f. 
30 Benito 2001, s. 117. 
31 Benito 2001, s. 116f, Rowley and Farrow 2000, s. 195. 
32 Foskett 1996, s. 147, Rowley and Farrow 2000, s. 195. 
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Det enumerativa systemet följer i stort Linnés principer med huvudklasser och under-
klasser i en hierarkiskliknande struktur där varje ämne har sin plats i systemet.33 Här fö-
rekommer således både enkla och sammansatta ämnen i schemat.34 Oftast blir ett rela-
tivt begränsat urval av sammansatta ämnen listade eftersom schemat annars skulle bli 
alltför omfattande och svåröverskådligt. De sammansatta ämnen som inte räknas upp 
måste därför anpassas efter sina viktigaste ämnen, exempelvis till en huvudklass. De 
övriga ämnena, som inte kan anpassas till något annat ämne, specificeras inte alls. Det 
innebär att problem med att identifiera det viktigaste ämnet i dokument som behandlar 
flera olika ämnen ofta förekommer, med den följden att dokumentet hamnar på en plats 
där användaren inte hittar det.35 
 
 I ett system uppbyggt av facetter uppstår den sammansatta klassen först vid klassifice-
ringen då varje facett, ämnets karaktär, ges en notation som sedan kombineras för att 
representera hela dokumentet.36 De väsentliga klasserna, foci, i ett facetterat schema 
arrangeras i grupper vilka benämns facetter. Dessa facetter indelas därefter i subfacetter 
efter ett indelningskriterium som till exempel kan vara språk, genre eller tid.37 
 
Ett av klassifikationsschemats viktigaste uppgift är att visa på relationer. Det vill säga 
att hålla samman relaterade klasser. Citeringsordningen bestämmer ordningsföljden på 
de sammansatta ämnenas olika beståndsdelar (facetterna), den viktigaste först, sedan 
den näst viktigaste och så vidare. Till exempel om dokumentets innehåll består av både 
en plats och en tid kanske vi väljer att placera platsen först och tiden sist eller tvärtom. 
Denna kombinationsordning är viktig då materialet ska organiseras eftersom den 
bestämmer vilka ämnen som ska ha sitt material tillsammans på hyllorna och vilka 
ämnen som ska vara mer utspridda.38    

2.2.1 Literary warrant 
Det är knappast någon mening med att inkludera ett ämne i systemet om det inte finns 
någon litteratur inom ämnet. Literary warrant syftar till att om det finns litteratur om ett 
ämne bör detta ämne också återfinnas i klassifikationssystemen. Dessutom måste den 
information vi väljer att inkludera i systemet förslagsvis vara baserad på någon form av 
vetenskaplig grund eller företeelse snarare än genom rena teoretiska överväganden. 
Inom i stort sett alla ämnesområden finns en kärna av information som accepteras som 
vetenskap både av forskare och av samhället. Varje nytt dokument kan dock förändra 
denna kärna i takt med nya vetenskapliga rön. Literary warrant förutsätter att systemen 
accepterar och klarar av den här typen av förändringar.39  

2.2.2 Kritisk klassifikation 
Under väldigt lång tid har klassifikationsteoretiker haft som mål att skapa objektiva och 
värdeneutrala system. Systemet bör inte påvisa fördomar vare sig från dess skapare eller 
från samhällets negativa värderingar. Trots detta innehåller i stort sett alla 
klassifikationssystem för bibliotek fördomar och äldre värderingar från den tid då 

                                                 
33 Alltså en förfinad variant av Aristoteles system från 300-talet f Kr. 
34 Rowley and Farrow 2000, s. 196f. 
35 Foskett 1996, s. 161ff. 
36 Buchanan 1979, s. 27ff. 
37 Buchanan 1979, s. 45. 
38 Buchanan 1979, s. 37ff, Foskett 1996, s. 151ff. 
39 Foskett 1996, s. 28f. 



9 

systemet formades. Några exempel är systemens behandling av kvinnan, minoriteter 
som diskrimineras, såsom invandrare och homosexuella där homosexualitet behandlats 
synonymt med perversion, och religioner som fått stort utrymme jämfört med andra 
religioner.40 
 
Ett systems öppenhet är därför en av de viktigare egenskaperna för ett klassifikationssy-
stem. Det måste vara möjligt att tillföra nya ämnen eftersom kunskap inte är statisk. 
Nytillkomna kunskaper, vetenskaper och företeelser bör dessutom placeras så nära lik-
nande ämnen som möjligt i schemat för att systemet ska bli effektivt att använda.41 
 
Det finns dock de forskare som anser att öppenhet inte tillämpas fullt ut. Man menar då 
att klassifikationssystem är stängda system eftersom vissa ämnen inte finns 
representerade. Inget system kan dock inkludera all vetenskap eftersom notationen är en 
kontrollerad vokabulär som innebär gränser för hur många ämnen som får plats. Alla 
system eller strukturer anses ha gränser. Detta innebär att om man byter ut ett system 
mot ett annat har man i själva verket bara bytt ut gränserna. Dessa gränser konstrueras 
genom uteslutandet av ämnen och anpassas och förändras efter samhällets diskurser.42 
 
Eftersom det finns flera olika sätt att relatera ämnen till varandra, tenderar 
klassifikationssystem att ge de ämnen som anses vara mest väsentliga generellt mer 
utrymme. Detta gör att vissa ämnen kan favoriseras framför andra mer marginella 
ämnen. Klassifikationssystem utarbetas från de starkare samhälleliga diskurserna vilket 
resulterar i att ämnen utanför de väsentliga ämnena inte får plats eller hamnar på fel 
ställe i systemen. Det faktum att systemen skapas ur samhällets diskurser innebär oftast 
att bara ett fåtal väsentliga ämnen är de ämnen som är bäst representerade. Utanför 
dessa finns flera ämnen som kan anses vara tillräckligt representerade i systemet, och 
ute i periferin finns således de mer marginaliserade ämnena vilka oftast är ganska få och 
dessutom felaktigt representerade. I vissa fall utesluts de helt.43 
  
Även systemets flexibilitet kan vara en mycket viktig detalj i ett klassifikationssystem. 
Det vill säga dess möjlighet att finna alternativa lösningar för ett ämnes placering i 
systemet. Detta förutsätter att citeringsordningen kan förändras för att till fullo 
representera dokumentets innehåll. 44 I SAB finns det till exempel möjlighet att placera 
biografier tillsammans eller utspridda på respektive ämne genom att dubbelklassificera 
dokumentet. Varje enskilt bibliotek har sedan möjlighet att själva bestämma vilket sätt 
som är bäst lämpad.  
 
Då förändringar gjorts i klassifikationssystem har man tidigare ansett systemet som 
föråldrat i betydelsen att systemet inte följer samhällets utveckling. Utvecklandet av 
systemen bör dock vara en naturlig process i alla system. Ett system som inte förbättras 
är dödsdömt och kommer förmodligen inte att användas i framtiden. 45 
 

                                                 
40 Foskett 1971 s. 117. 
41 Foskett 1996, s. 187f. 
42 Olson 1998, s. 235f. 
43 Olson 1998, s. 235. 
44 Foskett 1996, s. 196. 
45 Sukiasyan 1996, s. 119. 
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2.3 Metod 
Vid vår analys av klassifikationssystemen vill vi få fram vad det är för budskap de 
förmedlar. Om det finns några dolda värderingar och åsikter i val av placeringar av ett 
ämne, val av termer för att representera ett ämne, vilka relationer ett ämne har eller om 
ett ämne helt enkelt utelämnats från systemet. För att kunna göra detta tänker vi 
använda oss av textanalys. För att man skall förstå en text eller en mänsklig handling 
måste dess mening tolkas fram. 46 För att få fram ett budskap ur klassifikationssystemen 
tänker vi använda oss av hermeneutiken. Något som Joacim Hansson har gjort i sin 
avhandling där han använt sig av denna metod för att tolka ett klassifikationssystem. I 
hans fall var det första upplagan av SAB från 1921.47  
 

2.3.1 Hermeneutik 
Hermeneutik är läran om tolkning.48 Men med metoden kommer en del, både praktiska 
och filosofiska aspekter.49 
 
Att uppnå objektivitet kan vara ett problem för den hermeneutiska forskaren. För att 
man skall kunna tolka finns det krav på en viss subjektivitet. Enligt Ralf Helenius 
hävdar Gadamar att en objektiv tolkningsprocess är omöjlig inom hermeneutiken. Våra 
fördomar och vår förförståelse måste användas i tolkningsarbetet och om vi är öppna 
inför dem ökar de vår förståelse.50 Förförståelsen utgörs av många olika delar, till 
exempel vår trosuppfattning, vårt språk, vår utbildning och vår uppväxt. Förförståelsen 
ger oss en startpunkt inför tolkningen. Vi utgår från vissa idéer för att få en riktning att 
jobba efter.51 Det kan finnas delar av vår förförståelse som vi inte är medvetna om 
själva, åsikter och hållningar som vi aldrig reflekterat över. Att vi är medvetna även om 
denna del av vår förförståelse är viktigt för vår tolkning, eftersom förförståelsen kan 
styra våra tolkningar utan att vi lägger märke till det.52   
 
Även om vi nu visat att subjektivitet är nödvändigt inom hermeneutiken, bör man ändå 
sträva efter viss objektivitet. För att uppnå objektivitet kan man försöka att:  

…redovisa och vara källkritisk till sina källor, att söka dechiffrera sin egen 
utgångspunkt, beakta tillgänglig och icke-tillgänglig information, att inte förtiga att 
kunskaper, ideologier och förhandsuppfattningar kan påverka 
undersökningsresultatet eller medföra en konflikt […] med ens förra jag, att 
kontrollera uppgifter och framför allt arbeta systematiskt53 

I vårt fortsatta analysarbete skall vi sträva efter att arbeta efter dessa hållpunkter. 
 
Inom hermeneutiken försöker man se förhållanden mellan delen och helheten. Delen 
tolkas och förstås gentemot helheten och helheten tolkas och förstås gentemot de 

                                                 
46 Gilje & Grimen 1992, s. 175. 
47 Hansson 1999. 
48 Helenius 1990, s. 64. 
49 Helenius 1990, s. 69. 
50 Helenius 1990, s.75. 
51 Gilje & Grimen 1992, s. 183ff. 
52 Gilje & Grimen 1992, s. 187. 
53 Helenius 1990, s. 85. 
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enskilda delarna. Detta fenomen kallas den hermeneutiska cirkeln. 54 Denna relation 
mellan del och helhet blir tydlig i vår analys av klassifikationssystemen. De enskilda 
termerna tolkas utifrån hela systemet och hela systemet att analyseras mot de enskilda 
termerna. En tolkning motiveras alltid genom hänvisning till en annan tolkning. Man 
pendlar hela tiden mellan del till helhet. Olika tolkningar av en enskild del påverkar 
tolkningen av helheten och en ny tolkning av helheten påverkar tolkningen av de en-
skilda delarna. Denna cirkel eller spiral kommer man aldrig ur.55 Hansson beskriver 
detta fenomen som ”en helhet är inte möjlig att se om varje del (avdelning eller klass) 
plockas ut och behandlas separat”. 56 Detta tillämpas vid vår analys eftersom vi valt att 
inte bara titta på ett ämne utan också tillämpa ett queerteoretiskt perspektiv på valda 
delar av systemen. Med hjälp av denna metod har vi haft möjlighet att se hur normer 
och värderingar tydligare framträder. 
 
Detta pendlande mellan del och helhet gäller även analysen av texten i relation till 
kontexten. Man måste se texten i sitt sammanhang för att till fullo kunna förstå den och 
ge den en bestämd mening.57  Vid vår tolkning av klassifikationssystemen har det varit 
viktigt att se om de visar på samma normer och värderingar som de som finns i den 
kontext de verkar i.  
 
Det är viktigt att påpeka att kunskapen som genereras från en tolkning inte är den 
”rätta”. En tolkning är aldrig korrekt, utan alltid mer eller mindre trovärdig. En tolkning 
kan också omvärderas över tid, den är inte ”för alltid”. 58 Vi är medvetna om att de 
resultat vi fått fram inte är den enda tänkbara tolkningen. En annan forskare eller till och 
med vi själva vid ett senare tillfälle, med en annan förförståelse, skulle kunna få helt 
andra resultat. Det vi strävat efter är att våra resultat är rimliga, begripliga och att 
tankekedjan håller hela vägen. 
 

2.3.2 Arbetssätt 
För att lokalisera ämnet homosexualitet i klassifikationssystemen utgår vi från de index 
som finns till systemen. Vi är medvetna om att det kan finnas andra möjligheter att 
klassificera ämnet, framförallt i UDK och DDC när homosexualitet kommer med i 
tabellerna. Men vi utgår från att de referenser som finns med i index är de som man har 
ansett vara de viktigaste. I presentationen för materialet redogör vi därför endast för de 
referenser som återfinns i index. Här utgör dock UDK ett undantag eftersom index 
saknas under vissa tidsperioder i Extensions & Corrections to the UDC. 
 
I vår organisering av undersökningen går vi först igenom varje system var för sig i 
kronologisk ordning för att därefter göra en jämförelse. I presentationen börjar vi med 
upplagorna från tidigt 1970-tal och arbetar oss sen framåt. I kapitel fyra när vi första 
gången går igenom ett system gör vi en fullständig redogörelse för möjligheterna att 
klassificera homosexualitet för att i de efterföljande upplagorna endast redovisa de 
förändringar som gjorts. Det är alltså inte en komplett beskrivning som görs under de 
senare upplagorna. 

                                                 
54 Gilje & Grimen 1992, s. 190f. 
55 Gilje & Grimen 1992, s. 191ff. 
56 Hansson 1999, s. 69. 
57 Gilje & Grimen 1992, s. 188. 
58 Gilje & Grimen 1992, s. 202. 
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I vår analys av ämnet homosexualitet har vi försökt att hitta anledningar till de 
förändringar som skett i klassifikationssystemen i det omgivande samhället. Speglar 
systemen den verklighet som de ska försöka att strukturera upp? För att göra det har vi 
tittat framförallt på hur lagar och regler har ändrats under denna 30-årsperiod. Vi har 
även försökt se hur attityderna har skiftat i samhället i stort. För SAB och DDC har vi 
fokuserat på de två länder som de har sitt ursprung i, Sverige respektive USA. SAB 
används nästan uteslutande i Sverige varför det svenska samhället är det som är av 
intresse i detta fall. För DDC, även om det används över hela världen, så är USA dess 
hemland och det skapades från början för att tillämpas i detta land. Det är också där det 
är mest spritt. Därför har vi även här lagt in en nationell referensram och har, för att 
analysera USA, tittat på de lagar, regler och attityder som finns i detta land. För UDK 
däremot, som inte på samma sätt kan sägas ha en nationell bas, har vi valt att utgå från 
en mer allmän samhällelig syn utifrån Västeuropa och då främst lagstiftning i vissa 
västeuropeiska länder som nämns i mer övergripande källor. 
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3. TIDIGARE FORSKNING OCH HISTORIK 

Kapitel tre innehåller tidigare forskning om kritisk klassifikation i samband med 
kontroversiella ämnen generellt. Ett fåtal forskningsdokument behandlar kritisk 
klassifikation i kombination med homosexualitet och homosexuella. 
 
Därefter kommer några avsnitt om våra utvalda klassifikationssystem, SAB, UDK och 
DDC. Historien kring systemens uppkomst behandlas liksom deras strukturella 
uppbyggnad och användning. 
 
Även ett avsnitt om homosexualitetens/homosexuellas historia har inkluderats för att 
öka förståelsen för ämnet och dess problematik.  

3.1 Tidigare forskning 
Man har i samband med klassifikationsforskning börjat ifrågasätta 
klassifikationssystemens objektivitet och neutralitet. En forskning som många benämner 
kritisk klassifikation. I följande avsnitt gör vi ett försök att redogöra för hur denna 
forskning ser ut och vilka övergr ipande mål man strävar efter.  
 
En av de första att diskutera klassifikationssystemens diskriminering av vissa grupper i 
samhället var Antony Charles Foskett. A. C. Foskett var vid sin pensionering, professor 
på University of South Australia där han också var rektor för institutionen School of 
Library and Information Management.59 I sin artikel Misogynists All: a Study in Critical 
Classification från 1971, diskuterar han flera olika klassifikationssystem och en 
ämnesordslista. Han kommer fram till att det finns fördomar mot kvinnor och en 
föråldrad syn på sexualitet i systemen. Till exempel anser han att man som bäst kan 
beskriva synen på sexualitet i DDC som viktoriansk Han nämner att homosexuella är en 
av de grupper som missgynnas av systemens förlegade värderingar.60 
 
I en artikel från 1984 konstaterar Foskett att trots att vissa förbättringar har gjorts sedan 
han skrev Misogynisist All så finns det fortfarande stora problem kvar att åtgärda. I båda 
sina artiklar visar Foskett enbart på problemen, han ger oss inga lösningar på dem, 
något som han själv också påpekar. I Better Dead Than Read avslutar han med att 
poängtera att det är konstigt att vi som bibliotekarier har stått ut med den ”dårskap” som 
finns i våra klassifikationssystem. 61 
 
För att se ett klassifikationssystems värderingar kan man enbart titta på dess 
huvudavdelningar och deras inbördes placeringar. Detta har Maj Klasson gjort i 
Scripted Knowledge, Knowledge Organisation and the Adult Information User. Denna 
artikel ingår i ett större projekt som bland annat har tittat på hur ett samhälles idéer 
reflekteras i hur ett bibliotek organiserar sitt material. Maj Klasson är professor på 
bibliotekshögskolan i Borås och studerar bibliotek och användare i relation till bland 
annat kunskapsorganisation och biblioteksförändring. Klasson har i artikeln jämfört 
kinesiska, polska och forna Östtyska klassifikationssystem med SAB. Man kan tydligt 
se de socialistiska och marxistiska influenserna i system från öststaterna och Kina. Till 

                                                 
59 Foskett 1996, se baksidestexten. 
60 Foskett 1971. 
61 Foskett 1984. 
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exempel så är religion ingen huvudklass och som första huvudklass har man valt 
marxism/leninism.62 
 
Mycket av den forskning som rör det faktum att man kan se vissa värderingar i 
klassifikationssystemen har utgått från ett feministiskt perspektiv. Man har fokuserat på 
den realiteten att mannen anses vara normen och att kvinnan är undantaget. Margaret 
Rogers har undersökt utvecklingen i Library of Congress Subject Headings (LCSH) 
mellan 1975 och 1991 och dess behandling av kvinnor. Under dessa tjugo år har det 
skett en förändring mot det bättre, men utvecklingen har gått långsamt och än finns det 
mer att göra. Ett problem som Rogers ser är att många signum som borde vara 
könsneutrala indirekt avser män. Kvinnor får en egen underavdelning, vilket speciellt är 
tydligt inom yrkeskategorierna. Termen bibliotekarier avser manliga bibliotekarier 
medan en underavdelning benämns kvinnliga bibliotekarier. För att komma runt detta 
problem föreslår Rogers att man till alla avdelningar med kvinnliga underavdelningar 
även inför en underavdelning för män. På detta sätt blir mannen inte normen, och 
systemet blir då mer könsneutralt. En svårighet, som Rogers diskuterar, gäller varför 
och hur ett klassifikationssystem ska vara neutralt. Ska ett bibliotek gå före och utbilda 
användarna eller bara ge användarna så enkel tillgång till materialet som möjligt. Att 
använda termer som följer de vanligaste fördomarna kanske underlättar åtkomsten men 
samtidigt förstärker den dessa fördomar. Rogers tar upp åsikter av Joan Marshall som 
anser att vi borde offra en del av åtkomsten för att göra användarna medvetna och inte 
förstärka fördomar. Rogers kommer fram till att det inte är möjligt att konstruera ett helt 
neutralt system, men frågan är om man ska fortsätta ignorera alla användare som inte är 
män, vita eller kristna, eller om man ska försöka inkludera alla användare?63  
 
Hope A. Olson har försökt hitta mer plats för kvinnor och marginaliserade grupper i 
klassifikationssystem, främst DDC. Ett klassifikationsschema kan ses som en karta över 
universums hela vetande. Denna metafor har tidigare använts för att visa att 
klassifikationsschema precis som kartor är objektiva och värdeneutrala. Men 
klassifikation, liksom kartor, konstrueras genom starka kulturella diskurser i samhället 
vilket innebär att det skapas gränser i systemen och därmed också uteslutandet av vissa 
ämnen. Varken kartor eller klassifikationssystem kan därför anses neutrala. 
Klassifikationssystem för bibliotek tenderar också att definiera vad vetenskap är och 
inte är vilket ofta leder till att vissa ämnen accepteras som vetenskap medan andra inte 
får plats. För att förbättra systemen krävs att gränserna görs instabila och mer öppna 
inför nya och tidigare uteslutna grupper. På detta sätt skapas relationer till de grupper 
vars röster tidigare varit tysta. För att på något sätt rikta marginaliseringarna inom 
klassifikation, menar Olson att man måste förespråka konstruerandet av "paradoxala 
utrymmen" eller skenbart orimliga utrymmen. Utrymmena som skapas kan varken vara 
av de mest väsentliga ämnena eller de margine lla. De måste alltså vara både samtidiga 
och omväxlande.64 Hope A. Olson är professor vid School of Information Studies på 
University of Wisconsin, USA. Hennes forskningsområde inkluderar bland annat 
klassifikationsteori samt klassifikation och kultur.65 
 

                                                 
62 Klasson 1996.  
63 Rogers 1993.  
64 Olson 1998. 
65 School of Information Studies 2004. 
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När det gäller forskning som uttryckligen gäller homosexualitet och homosexuella i 
klassifikationssystem har det varit svårt att hitta. I de flesta fall har man bara i 
förbigående nämnt homosexualitet i grupp med andra kontroversiella ämnen. Vi har 
endast kunnat lokalisera ett dokument som behandlar homosexualitet i större 
omfattning. I en artikel från 1980 tar Lisbeth Nilsen upp detta ämne. Hennes 
undersökning rör den norska utgåvan av DDC och vilka möjligheter det finns att 
klassificera böcker som handlar om homosexualitet. Hon kan konstatera att placering av 
homosexualitet, år 1980, visar att det är något sexuellt avvikande. Men en förbättring 
som gjorts och som visar att klassifikationssystem ibland följer med sin tid är att den 
medicinska aspekten på homosexualitet är borttagen. Detta stämmer väl överens med 
den norska psykiatriska föreningens beslut att 1977 inte längre klassa homosexualitet 
som en sjukdom.66  
 
Det finns också en magisteruppsats från högskolan i Borås där homosexualitet och 
queerteorin förekommer. Karin Pettersson har i Den manliga heterosexuella normen: 
En analys av SAB-systemet utifrån ett feministiskt och queerteoretiskt perspektiv 
kommit fram till att man i SAB-systemet och dess ämnesordslista kan skönja dels en 
manlig norm men också en heterosexuell norm. Pettersson har utfört sin analys utifrån 
en social kontext med klassifikationsteori, feministisk teori och queerteori som teoretisk 
ram. Men där queerteorin har implicerats i den feministiska teorin eftersom hon menar 
att queerteori vuxit fram ur feministisk forskning och homosexualitetsforskning. 
Utgångspunkten, enligt Pettersson, inom queerteoretisk forskning är en 
problematisering av till exempel kön, sexualitet och identitet.67 
 

3.2 SAB 

3.2.1 Historik 
Sverige saknade i början av 1900-talet ett enhetligt klassifikationssystem. Och istället 
för att som i till exempel Danmark använda sig av en egen version av Deweys 
decimalsystem, beslöt man att skapa ett eget klassifikationssystem som skulle användas 
vid svenska skol- och folkbibliotek. 
 
Sveriges allmänna biblioteksförening tillsatte 1917 en kommitté för att konstruera detta 
klassifikations- och katalogiseringssystem och 1921 publicerades den första upplagan 
av Klassifikationssystem för svenska bibliotek.68 1943 och 1950 utkom nya utgåvor och 
1956 gjordes en grundlig revision av systemet med omfattande utbyggnader. Den femte 
upplagan (1963) innehöll ett fåtal justeringar och 1984 utkom ytterligare en grundligt 
reviderad upplaga. Den sjunde och senaste upplagan av systemet utkom 1997 då en hel 
del förändringar skett sedan 1984, bland annat inom den politiska sfären som Sveriges 
inträde i EU, Östeuropas förändring och Tysklands enande, men den nya upplagan 
motiverades också på grund av framväxten av IT-samhället. 
 
I och med den djupgående revisionen av 1984 års upplaga, som genom de stora 
förändringarna i systemet bland annat drabbade biblioteken ekonomiskt, tillsattes en 

                                                 
66 Nilsen  1980.  
67 Pettersson 2001.  
68 Berntsson 1997, s. 2f. 
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särskild grupp för att kontinuerligt revidera systemet.69 Denna, av SAB-kommitténs 
utsedda klassifikationsgrupp, kom att ansvara för att ändringar och uppdateringar av 
systemet görs kontinuerligt och dessa publicerades mellan åren 1986-2000 i KKS-
meddelanden: information om katalogiserings- och klassifikationsfrågor från SAB:s 
kommitté för katalogisering och klassifikation. Man bedömde det också som lämpligt att 
utarbeta nya upplagor ungefär vart tionde år.70 Svensk Biblioteksförenings kommitté för 
klassifikationssystem för svenska bibliotek är den kommitté som idag har till uppgift att 
revidera och besluta om förändringar i SAB. Deras beslut publiceras löpande på deras 
hemsida men kommer att finnas i tryck i nästa upplaga av systemet.71 

3.2.2 Struktur/Uppbyggnad 
SAB-systemet är ett universellt system vilket innebär att det är avsett att kunna 
klassificera dokument inom alla slags ämnesområden. Systemet utgörs av en 
systematisk del och ett ämnesordsregister som i sin tur är uppdelat i en alfabetiskt 
uppställd del och en systematisk del. Ämnesordsregistret är till stor hjälp vid inplacering 
av ämnen i systemet.72 
 
SAB-systemet består av 25 huvudavdelningar73 med underavdelningar som i regel är 
vidareindelade i ytterligare underavdelningar. Notationen i systemet är blandad med 
bokstäver i både versaler och gemener samt siffror och andra symboler såsom 
bindestreck, punkter och parenteser. Att systemet är grundat på 25 bokstäver istället för 
en tio- indelning med siffrorna 0-9 ger SAB-systemet en fördel gentemot UDK och 
DDC då en bas på 25 bokstäver ger en bredare grund än en bas på tio. En bredare grund 
ger oftast kortare koder och detta underlättar både för låntagare och bibliotekarier.74 
 
Vidare utgörs SAB-systemet av ett antal allmänna och särskilda tilläggsbeteckningar för 
att uttrycka olika aspekter av ett ämne. Allmänna tillägg är till exempel geografiska, 
kronologiska och språkliga tillägg eller tillägg för att visa på särskild medietyp eller 
målgrupp. Dessa tillägg kan i regel användas inom alla avdelningar i systemet.75 De 
särskilda tilläggsbeteckningarna har olika innebörd beroende på vilken avdelning de 
placeras på, till skillnad från de allmänna tilläggen som har samma betydelse oavsett var 
i systemet de placeras.76 Exempelvis får tilläggsbeteckningen .01 under avdelningen för 
språkvetenskap, F, betydelsen Grammatik medan samma beteckning under avdelning P 
Teknik, industri och kommunikationer får innebörden Materiallära.  

3.3 UDK 

3.3.1 Historik 
Universella decimalklassifikationen, förkortat UDK, konstruerades utifrån Melvil 
Deweys decimalsystem av två belgiska jurister, Paul Otlet och Henrik La Fontaine (som 
1892 bildade Office International de Bibliographie (OIB)). Dessa två hade för avsikt att 

                                                 
69 Klassifikationssystem för svenska bibliotek  1997, s. 7. 
70 Berntsson 1997, s. 3. 
71 Svensk biblioteksförening. 
72 Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1997, s. 9. 
73 Se bilaga 1. 
74 Benito 2001, s. 227., Foskett 1996, s. 185. 
75 Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1997, s. 13. 
76 Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1997, s. 16. 
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skapa en fullständig bibliografi över all existerande facklitteratur i dåtidens alla 
medietyper, inte bara i bokform. De fick Deweys tillstånd att använda sig av den femte 
upplagan av DDC från 1895 för att klassificera dokumenten. 77 De fick också stöd 
genom Institut International de Bibliographie (IIB) som bildats under den konferens om 
bibliografi som hölls i Bryssel 1895. Otlet och La Fontaine fann det nödvändigt att 
utvidga Deweysystemet genom tillägg och kombinationer av huvudtal, man kan därför 
tala om UDK och DDC som olika system, och 1905 gavs en första upplaga av UDK ut 
under namnet "Manuel du Répertoire Bibliographique Universel". 78   
 
IIB som ansvarade för UDK:s utveckling påbörjade under ledning av Otlet och La 
Fontaine en andra upplaga, efter ett avbrott under första världskriget vilken utgavs 
under 1927-1933 med titeln "Classification Décimale Universelle. Ett tjugotal upplagor 
på olika språk och skiftande omfång utgavs sedan mellan 1930-1970. IIB bytte 1931 
namn till "Institut International de Documentation" och 1938 bytte de efter en 
omorganisation återigen namn, denna gång till "Féderation Internationale de 
Documentation" (FID) och verksamheten flyttades också från Bryssel till Haag där den 
finn idag.79 1986 ändrades namnet återigen till ”Fédération International d’Information 
et de Documentation” men behöll alltså förkortningen, FID. 80 
 
1960 beslöt man att inte längre följa Deweysystemet för att kunna skapa egna 
revideringar av systemet. Detta medförde att man fick förlita sig på de frivilliga 
kommittéer som bildades för dessa ändamål.  
 
Diskussioner fördes i slutet av 1980-talet om en kommersialisering av UDK, och 1992 
bildades UDC Consortium som skulle ansvara för produktionen av originalet samt för 
rättigheter och utgivning av systemet.81 1993 utkom en elektronisk version av UDK, 
Master Reference File (MRF), baserad på den engelska medelstora upplagan från 1985, 
och som idag är den officiella versionen av systemet. Förslag till förändringar i UDK 
publiceras i skriften Extensions and Corrections to the UDC.82 
 
Då 1977 års upplaga har blivit något föråldrad är det numera Bibliotekshögskolan i 
Borås som ansvarar för UDK:s utveckling i Sverige och en elektronisk version finns 
tillgänglig online på http://www.hb.se/bhs/udk.83 

3.3.2 Struktur/Uppbyggnad 
UDK är ett hierarkiskt uppbyggt universellt system, det vill säga att det liksom SAB-
systemet är konstruerat för att det skall kunna klassa all slags kunskap och alla slags 
dokument.  
 
Systemet som är ett decimalsystem utgörs av nio huvudtabeller, 0-9. Avdelning fyra har 
lämnats vakant för framtida revisioner.84 Det finns också hjälptabeller som listar de 

                                                 
77 Universella decimalklassifikationen: Svenska förkortade upplagan med danskt-norskt-svenskt 
alfabetiskt register 1977, s. 5. 
78Andersen 1982, s. 2. 
79 Benito 2001, s. 129. 
80 Foskett 1996, s. 281. 
81 Benito 2001, s. 130. 
82 Foskett 1996, s. 283. 
83 Benito 2001, s. 131. 
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tecken och tilläggstal som får användas med huvudtalen, och alfabetiska register för att 
snabbt kunna hitta i tabellerna.85 Hjälptabellerna består av allmänna tilläggstal för att 
uttrycka till exempel tid, plats eller språk och särskiljs, liksom i SAB, med olika tecken 
som likhetstecken för språk och parantes runt tecken för ort. De speciella tilläggstalen 
återfinns i början av hjälptabellerna för form och ort samt under respektive 
huvudavdelning.86 Systemet har blandad notation, förutom siffror används också flera 
skiljetecken i notationen såsom kommatecken och bindestreck. I ett decimalsystem 
ingår fler siffror ju mer specificerad koden är. Långa UDK-tal avskiljs därför med en 
punkt efter var tredje siffra för att underlätta läsning av koderna.87 
 
UDK är facetterat i högre grad än SAB men. UDK:s många tilläggsbeteckningar och 
tecken för relation, samordning, utsträckning och gruppering  gör att man kan 
konstruera en notation för nästan vilket ämne som helst.88  

3.4 DDC-systemet 

3.4.1 Historik 
Även DDC är ett universellt klassifikationssystem och det mest använda systemet i 
världen. Det har översatts till mer än 30 språk och används i 135 länder.89  
 
DDC skapades 1873 av Melvil Dewey då han bara var 21 år, för att användas på 
biblioteket på Amherst College. 1876 publicerades systemet för första gången för 
användning på andra bibliotek, och Melvil Dewey skulle komma att bli en 
förgrundsgestalt inom biblioteksvärlden. Han var bland annat med och grundade the 
American Library Association (ALA) och tidningen Library Journal. Han var också 
den som grundade den första biblioteksskolan. 
 
Innan Melvil Dewey skapade DDC var klassifikation baserad på ”fixed-locations”. 
Detta innebär att böckerna klassificeras efter sin plats på hyllan. När 
bibliotekssamlingen växte och hyllan inte längre räckte till fick man omplacera och 
klassificera om böckerna. Dewey ansåg att denna praxis var väldigt ineffektiv och 
försökte komma på ett sätt som gjorde att man bara behövde klassificera en bok en 
gång. Han uppfann konceptet med ”relative location”, det vill säga att klassificera 
böcker efter deras innehåll istället för deras placering på hyllan. 90 
 
Sen 1876 har det kommit ut 22 upplagor av DDC, den senaste 2003. Förutom denna 
fullständiga upplaga ges det ut en förkortad version, och sen 2000 finns DDC även på 
webben. 91 Den första i varje månad släpps nya förändringar av DDC, vilka man bland 
annat kan hitta på DDC:s hemsida, WebDewey, eller i DDC:s halvårsvisa nyhetsbrev. 92  
                                                                                                                                               
84 Se bilaga 2. 
85 Benito 2001, s. 131f. 
86 Benito 2001, s. 173. 
87 Universella decimalklassifikationen: Svenska förkortade upplagan med danskt-norskt-svenskt 
alfabetiskt register 1977 , s. 6. 
88 Foskett 1996, s. 286, Universella decimalklassifikationen: Svenska förkortade upplagan med danskt-
norskt-svenskt alfabetiskt register 1977, s. 7. 
89 OCLC – Online Computer Library Center. DDC Translations [OCLC – About DDC].  
90 Chan 1996, s. 2ff. 
91 OCLC – Online Computer Library Center. Latest versions [OCLC Dewey Services].  
92  OCLC – Online Computer Library Center. New and changed entries [OCLC – Updates]. 
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Den 14:e och 15:e upplagan av DDC blev totala misslyckanden. Den utökade 14:e 
upplagan kritiserades för att vara oproportionerlig och obalanserad. 15:e upplagan blev 
därför avsevärt förminskad, så mycket att endast bibliotek med mindre än 200 000 
volymer skulle kunna använda den på ett tillfredställande sätt. 16:e upplagan, som gavs 
ut 1958, var Library of Congress med och producerade, vilket resulterade i att DDC 
blev mer moderniserad och balanserad.93 

3.4.2 Struktur/Uppbyggnad 
DDC är hierarkiskt uppbyggt med tio huvudklasser94 och sju tabeller. Notationen är ren 
och består endast av de arabiska siffrorna.95 DDC är ett enumerativt system som med 
tiden blivit mer och mer facetterat. Detta ger möjlighet att visa på flera aspekter i 
samma kod genom att plocka notation från flera klasser och tabeller.96 
 
Klassifikationssystemet består fysiskt av fyra volymer. Den första innehåller en 
introduktion till DDC, de stora förändringar som gjorts till just denna upplaga och de sju 
tabellerna. I volym två och tre finns själva schemat. Klasserna 000-599 i volym två och 
klasserna 600-999 i volym tre.97 Volym fyra omfattar ett relativt index och en manual. 
Förutom att arrangera ämnestermerna alfabetiskt, länkar det relativa indexet även ett 
ämne till discipliner. Manualen ger instruktioner till hur man skall klassificera inom 
komplicerade eller svåra områden. 98 

3.5 Homosexualitet 
I vår redogörelse för historiken runt homosexuella har vi fokuserat på västvärldens 
historia. Detta eftersom alla våra tre klassifikationssystem har sin bas i västvärlden, och 
denna del av världen får därför anses som mest relevant för vår undersökning. 
 
Homosexuell är att vara “sexuellt inriktad på det egna könet”99 och homosexualitet 
innebär en ”känslomässig och sexuell dragning till individer av det egna könet”. 100 
Enligt olika undersökningar definierar ungefär 3-5 % av den vuxna manliga och 2-3 % 
av den vuxna kvinnliga befolkningen sig själva som exklusivt homosexuella.101  
 
Homosexualitet har inte alltid stämplats som något onormalt. Under antiken i Grekland 
var det fullt acceptabelt med homosexuella relationer. Man ansåg att både 
heterosexualitet och homosexualitet var en naturlig del av livet. Det var vanligare bland 
överklassen än bland de lägre klasserna, och homosexuella relationer ansågs vara ett 
steg i utvecklingen mot ett vuxet heterosexuellt liv. Varför man i antika Grekland inte 
ansåg att homosexualiteten var något onaturligt vet man inte, inte heller hur vanligt det 
var.102   

                                                 
93 Chan 1996, s. 5. 
94 Se bilaga 3. 
95 Chan 1996, s. 8f, 13. 
96 Chan 1996, s. 85. 
97 Chan 1996, s. 11ff. 
98 Chan 1996, s. 18f. 
99 Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se. Uppslagsord: homosexuell, läs mer 
100 Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se. Uppslagsord: homosexualitet 
101 Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se. Uppslagsord: homosexualitet, läs mer 
102 McKay 2000, s. 121, 123. 
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När det gäller hur kristendomen påverkade människors attityder gentemot homosexuella 
går meningarna isär.103 Den vanligaste uppfattningen är att man redan från början 
fördömde homosexualitet. I bibeln står: 

Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra 
män, inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare - 
ingen sådan får ärva Guds rike.104  

 
Det finns också de som anser att homosexualitet var accepterat fram till slutet av 1100-
talet. Man tror att de kristna tog efter de seder och traditioner som existerade i de länder 
där de verkade, och romarna, precis som grekerna under antiken, ägnade sig åt 
homosexuella aktiviteter. Man tror att det var under korstågen, när rädslan för muslimer 
och hedningar växte sig stark, som man började fördöma homosexuella. Man trodde 
nämligen att dessa var benägna åt homosexualitet. En annan anledning var att staterna 
växte sig starkare, och lagarna blev mer systematiserade. Krav på religiös och sexuell 
likformighet började förespråkas.105  Det är också nu som man säger att homosexualitet 
är ett brott mot naturen, trots att det mer är ett brott mot kyrkan och staten. 
Homosexuella kunde bli bestraffade med kastrering, fängelse och till och med döden. 106  
 
Trots dessa stränga straff vet man att det under 1500-talet i London startade bordeller 
med manliga prostituerade och manliga kunder. Det utvecklades ett nätverk för män 
som ville träffa andra män för sexuella relationer. Det fanns nu ett socialt och kulturellt 
utrymme för en ”hemlig” identitet att blomstra. Här kan man se början till den 
homosexuella identitet som utvecklades under modern tid.107 
 
Under 1800-talet började vetenskapsmän att kartlägga den mänskliga sexualiteten. Man 
ville definiera sexuella aktiviteter, diagnostisera dem och eventuellt försöka bota 
perversioner. Man gjorde en uppdelning i vad som ansågs normalt och onormalt. 
Samkönade relationer klassas under 1800-talet för första gången som en sjukdom. 
Normal var sexualiteten mellan man och kvinna som resulterade i barn. Som vi redan 
diskuterat under avsnittet queerteori ansågs även sexuella relationer mellan olika kön 
som inte kunde resultera i barn som något perverst. Allt som hotade den fortfarande 
expanderande ekonomin som baserades på reproduktion i patriarkala, monogama 
hushåll skulle kontrolleras och helst upphöra. Homosexualitet sågs inte enbart som en 
sjukdom hos individen utan även som ett tecken på att hela samhället var i förfall. Vad 
en person gjorde med sin kropp och sina könsorgan blev nu politiserat och belastat med 
innebörd. I slutet av 1800-talet ökade förföljelserna av homosexuella i takt med att 
termen homosexualitet lanserades. Allmänheten var rädd för att samhället skulle trasas 
sönder och förfalla, och för detta la man skulden på de homosexuella.108  
 
Men det uppstod även rörelser mot de nya idéerna om att homosexualitet var en mental 
sjukdom. En av de tidiga sexologerna, Ulrich, ansåg att homosexualitet var naturligt och 
                                                 
103 Hall 2003, s. 27. 
104 Bibeln 1999, nya testamentet 1 Kor 6:9, 6:10, s. 157. 
105 McKay 2000, s. 224, 358f. 
106 Hall 2003, s. 27f. 
107 Hall 2003, s. 29. 
108Queer Theory 2005, s. 104ff. 
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spårade dess ursprung tillbaka till Platon. Han menade att homosexualitet berodde på att 
en individ hade en själ av det motsatta könet. Alltså att en homosexuell man hade en 
kvinnas själ och detta skulle då förklara varför han var sexuellt attraherad av andra män. 
Detta slog igenom och är en förklaring till varför vi idag talar om feminina manliga 
homosexuella och lesbiska som maskulina.109 
 
Runt sekelskiftet 1800/1900 börjar privata mindre rörelser trycka på att homosexuella 
inte är kriminella, inte är mentalt sjuka och inte är degenererade. Till exempel 
grundades det i Tyskland år 1919, institutionen för sexologi, som arbetade för att ge 
ytterligare rättigheter åt både kvinnor och homosexuella. Institutet förstördes dock av 
Nazisterna 1933. De homosexuella var en av de grupper som blev förföljda av 
nazisterna och placerade i koncentrationsläger.  
 
Från mitten av 1900-talet och framåt startar de mer välorganiserade politiska grupperna 
som kämpar för att förändra lagar, politiska ståndpunkter och attityder. De vill förbättra 
de homosexuellas ställning och höja medvetenheten hos allmänheten. 110    
 
Idag är homosexualitet tillåtet i större delen av västvärlden. Det finns lagar som skyddar 
dem mot diskriminering och de har rätt att ingå partnerskap i vissa länder. Men att ha en 
lag förutsätter att dess praktiska tillämpning fungerar och följs. Antalet hatbrott mot 
homosexuella, bisexuella och transpersoner har trots lagar och regler mer än fördubblats 
i Sverige sen 1996. Jämfört med andra delar av världen är dock väst ett föredöme. I 70 
länder är homosexualitet förbjudet och i några av dessa är det belagt med dödsstraff, till 
exempel i Iran och Saudiarabien. 111   
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4. PRESENTATION AV MATERIAL 

I kapitel fyra presenteras systemens möjlighet att klassificera homosexualitet samt 
också för vissa utvalda relaterade ämnen. Det vill säga var i systemen man placerat 
homosexualitet och övriga sexuella läggningar. Dessa placeringar kommenteras också 
utifrån våra frågeställningar och med hjälp av uppsatsens teoretiska plattform.  
 
På flera ställen i redogörelsen har vi valt att hänvisa från index och ämnesordsregister. 
De termer vi då har slagit upp, det vill säga uppslagstermen i indexet, är markerad i 
fetstil medan texten från schemat är kursiverad för att underlätta för dig som läsare.  

4.1 SAB-systemet 

4.1.1 Homosexualitet i femte omarbetade upplagan 1972 
I SAB:s femte omarbetade upplaga från 1972 finns inte homosexualitet representerat på 
någon enskild avdelning, varken som ämne eller minoriteten homosexuella. Termerna 
Homofili och Homosexualitet finns dock med i ämnesordsregistret från 1973. Båda 
med hänvisningar till avdelning Vnd Sexualhygien som är placerad under Vn 
Socialmedicin och hygien. De övriga avdelningarna under Vn är Socialmedicin, 
Offentlig hygien och Medicinsk genetik. Det faktum att ämnet inte finns med på någon 
enskild avdelning kan naturligtvis diskuteras. En anledning till att homosexualitet inte 
är representerat som enskilt ämne i SAB:s schema kan bero på att man tillämpar literary 
warrant. Att det inte fanns tillräckligt med verk utgivna som behandlade ämnet 
homosexualitet som därmed skulle förutsätta en egen avdelning i systemet.  
 
Att man i SAB valt att placera homosexualitet under Sexualhygien är intressant. Fram 
till 1979 klassades homosexualitet som en sjukdom i Sverige, så varför är inte 
homosexualitet klassad som en sjukdom även i denna upplaga av SAB? 
Sjukdomsstämpeln hade överensstämt med teorin att klassifikationssystem speglar det 
samhälle i vilket det används. Det faktum att det klassades som sjukdom är dock bara en 
del av samhällets värderingar. Om man går längre tillbaka i tiden till 1940- och 50-talet 
fanns rädslan för det onormala. Det normala familjeförhållandet var under denna tid en 
välnärd heterosexuell familj med hustrun som hemmafru. Allt utanför denna norm 
ansågs onaturligt. Ett av hoten mot denna norm var just homosexualiteten eftersom 
homosexualiteten ansågs skrämmande. Under denna tid förknippades homosexualitet 
nästan uteslutande med pedofili och våld. Rädslan mot allt nytt och ovant ansågs därför 
vara ett hot mot samhällsordningen och skulle utrotas.112  Denna bild lever kvar fram till 
cirka 1970-talet då en förändring i acceptans sker enligt Svante Norrhem. Ett tecken på 
detta är att riksdagen 1973 menar att homosexuell samlevnad är en fullt acceptabel 
samlevnadsform. Det dröjer dock sex år tills Socialstyrelsen tar bort sjukdomsstämpeln 
och friskförklarar Sveriges homosexuella befolkning. Enligt Norrhem är förklaringen 
till denna förändring att sjukdomsbilden är oanvänd sedan 1940- och 50-talen eftersom 
homosexualitet istället kopplades ihop med i fö rsta hand sexuella övergrepp.113 SAB 
kan alltså med denna bild sägas vara före Socialstyrelsen men i övrigt följer systemet 
samhällets attityd till homosexualitet under 1970-talet eftersom man, som vi nämnt 
tidigare, inte klassificerar ämnet som en sjukdom. Femte upplagan av systemet kommer 
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alltså ut redan 1972 och ämnesordsregistret 1973. Man kan därför konstatera att SAB 
var tidigt ute med att följa samhällets skiftande attityder gentemot de homosexuella. En 
förändring som alltså skedde successivt i Sverige under 1970-talet.  
 
Termerna lesbianism, gay eller liknande termer till dessa, exempelvis lesbiska, finns 
inte i registret.  
 
En av anledningen till att lesbianism inte finns med i registret kan vara det faktum att 
homosexualitet förknippades felaktigt med sexuella våldshandlingar, såsom pedofili. I 
dagspress och massmediala sammanhang fanns en koppling mellan homosexualitet och 
sexuella våldshandlingar under 1950- och 60-talen. Bilden som förmedlades visade 
farliga män som utövar sexuellt våld mot kvinnor och minderåriga. Följden av detta blir  
att den homosexuelle nästan uteslutande är en man. 114 Därför är termen lesbianism vid 
denna tid inte intressant i ett klassifikationssystem eftersom den litteratur som skrivs, 
både böcker och artiklar, behandlar homosexuella män och inte kvinnor.  
 
Termen gay däremot är förmodligen ett så nytt begrepp i Sverige på 1970-talet så det 
har ännu inte fått någon större utbredning i biblioteken och klassifikationssystemens 
ämnesordsregister. Ordet är ett modeord för homosexue ll som har sitt ursprung i 
amerikansk slang. På engelska betyder gay bland annat glad, munter och utsvävande 
men har haft homosexuell anknytning sedan 1930-talet i det amerikanska språkbruket. 
Ordet slog igenom och började spridas under 1950-talet och dess blomstringsperiod 
anses vara 1970-talet.115  
 
Relaterade ämnen 
I ämnesordsregistret kan man bland annat hitta Sexualetik som i systemet finns på 
avdelning Dgb Individualetik samt på religionsavdelningen under Cfb Teologisk etik: 
individualetik.  Att sexuale tik finns både på filosofiavdelningen och på religion är inte 
så underligt eftersom dessa två ämnen är historiskt knutna till varandra. Detta på grund 
av att i historisk tid så ska sexuella aktiviteter endast förekomma i syfte att avla barn. 
Lusten var en synd som fördömdes av främst kyrkan. Homosexuellas sexualliv blev 
därför fördömt eftersom två människor av samma kön inte kan få barn. Dessutom var 
homosexuellas samliv enbart ett frö av lust vilket alltså inte heller var sedligt. 
Homosexualitet har därför ansetts som onaturligt och bryter mot både etiska regler och 
mot både gamla testamentet och nya testamentet.116 På grund av de homosexuellas 
historia anser vi därför etik och teologi som intressanta i uppsatsen som ett relaterat 
ämne. Här finns det dock ingen direkt koppling till homosexualitet i systemet även om 
sexualetik förmodligen inkluderar ämnet som osedligt liksom prostitution och pedofili. 
Det finns förmodligen en hel del böcker som behandlar den historiska aspekten av detta 
ämne vilket då skulle innebära att avdelningen är nödvändig med tanke på literary 
warrant. 
 
Även psykologi anser vi vara ett relaterat ämne till homosexualitet. Sexualpsykologi 
hänvisas här till avdelning Do Psykologi. Det är lite underligt att man i 
ämnesordregistret inte pekar från homosexualitet till dessa avdelningar eftersom de 
också rör sexualitet precis som Sexualhygien. Det kan också nämnas att den 
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psykologiska aspekten är viktig eftersom homosexualitet, enligt Socialstyrelsen, ansågs 
vara en mental rubbning och sexuell anomali vilken man alltså tog bort 1979.117 
 
Bisexualitet och heterosexualitet tycks vara två termer som man i SAB inte reflekterat 
över ännu eftersom dessa inte finns med i registret. Att man inte valt att ha någon 
referens från heterosexualitet visar på den heterosexuella normen. Man har utgått ifrån 
att när man behandlar ämnen som Sexualhygien så är heterosexualiteten underförstådd. 
Man behöver inte ha en pekare från ämnesordsregistret från heterosexualitet till 
Sexualhygien som man behöver för homosexualitet. Heterosexualiteten anses vara det 
naturliga som inte kräver någon definition, till skillnad från den onaturliga 
homosexualiteten. 118 Enligt Joacim Hansson är detta fenomen vanligt förekommande i 
SAB. Normer och det etablerade definieras aldrig och synliggörs därför först då det 
ställs mot alternativet, i detta fall ställs normen heterosexualitet mot alternativet 
homosexualitet.119  

4.1.2 Homosexualitet i sjätte omarbetade upplagan 1984 
Enligt ämnesordsregistret från 1985 har Homosexuella och Homosexualitet nu fått 
egna avdelningar i SAB:s sjätte upplaga. Det är på huvudklasserna O Samhälls- och 
rättsvetenskap respektive V Medicin.  
 
Under Ohj Könsrollsfrågor finns avdelningen Ohjh Homosexuella. Ohj är en 
underavdelning till Oh Sociala frågor och socialpolitik.  De andra underavdelningarna 
till Ohj är Ohja Kvinnofrågor och Ohjb Mansfrågor. Under Ohjh skall dokument om 
homosexuellas och bisexuellas ställning i samhället klassificeras. Man kan vidare 
uppdela denna avdelning geografiskt enligt N Geografi. Dessutom finns möjligheten att 
visa på den juridiska aspekten, det vill säga brott mot homosexuella. Exempelvis 
diskriminering av homosexuella i Sverige som då klassificeras Ohjh-c:oe. Strecktillägg 
för geografisk plats samt kolontillägg för lagstiftning används alltså här. Det går även 
att lägga till :k för Historia eller :bf för Institutioner.  
 
Att man placerat homosexualitet under Könsrollsfrågor tycker vi är ett intressant val. 
Hur tänkte man här? Anser man att homosexuella är ett kön? Eller var det i brist på ett 
bättre alternativ som man valde denna avdelning? Att kön och sexualitet är nära 
relaterat är uppenbart. Utan uppdelningen i kön går det inte att diskutera begreppen 
heterosexualitet och homosexualitet eftersom dessa förutsätter att man talar om kön. För 
vad är en homosexuell om man inte kan säga att det är en person som dras sexuellt till 
sitt eget kön. 120  
 
I boken Könet brinner diskuteras Butlers heterosexuella matris. Denna innebär att 
uppdelningen i två kön är kulturellt betingad. Kulturen kräver att vi har två stabila kön 
vilka definieras som varandras motsatser och ger då en obligatorisk heterosexualitet.121 
Det har funnits/finns andra kulturer som delar upp mänskligheten i flera kön. Indianerna 
i Nordamerika talade om fyra kön: män som älskar kvinnor, män som älskar män, 
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kvinnor som älskar män och kvinnor som älskar kvinnor.122 Butler menar att man inte 
kan skilja på kön och sexualitet, de är istället kulturellt ihopkopplade.123 Men det finns 
även de som har en annan åsikt. I essän Axiomatic hävdar man att kön och sexualitet 
inte är samma sak. Man håller med om att kön och sexualitet är två begrepp som hör 
ihop. Att man måste tala om kön för att diskutera vad hetero- eller homosexuell är för 
något. Men dessa två sexuella läggningarna är inte de enda. Det finns andra läggningar 
där begreppet kön inte är en nödvändig faktor, som till exempel exhibitionism och 
fetischism. Därför ska man inte se dessa två begrepp som oskiljaktiga. Man kan skilja 
på kön och sexualitet på samma sätt som kön och klass eller klass och ras.124  
 
För att återgå till SAB och placeringen av homosexualitet under Könsrollsfrågor kan vi 
konstatera att det inte är helt enkelt. Om man å ena sidan går på Butlers linje så är det en 
passande placering. Men å andra sidan finns det uppfattningar som talar emot denna 
placering av ämnet. Ett alternativ till Könsrollsfrågor hade varit att sätta homosexualitet 
på avdelningen Minoriteter dit nationella, etniska, rasmässiga, språkliga, religiösa 
minoriteters ställning i samhället ska föras. Även dokument om diskriminering ska 
klassificeras här vilket också stämmer in på homosexuella. Homosexuella benämns och 
behandlas ofta som en minoritet.125 Om man ser till de andra grupperna som ingår under 
Minoriteter stämmer de ganska väl överens med indelningen i hets mot folkgrupp i 
grundlagen efter ändringen 2003. Enligt tryckfrihetsförordningen är hets mot folkgrupp, 
i betydelsen att någon hotar eller uttrycker missaktning mot en folkgrupp, olaglig. Här 
inkluderas hot mot personer som beror på deras ras, etniska eller nationella ursprung, 
hudfärg, trosbekännelse eller sexuella läggning.126 Avdelningen för minoriteter kan 
därför vara ett mycket fullgott alternativ till könsrollsfrågor. Men denna lagändring 
trädde alltså inte i kraft förrän 1 januari 2003 vilket innebär att man, 1984 då sjätte 
upplagan gavs ut, kanske inte uppfattade homosexuella som en grupp utan mer som en 
fråga om kön och genus. 
 
I klassen V Medicin har avdelning Vn gjorts om sen femte upplagan. Den är omdöpt 
och heter nu Samhällsmedicin, hygien, sexologi. Även Vnd är omdöpt till Sexologi och 
har fått underavdelningar där en av dessa är Vndh Homosexualitet. Under Vnd 
klassificeras dokument som rör medicinska och sociala aspekter på sexuallivet. Till 
Vndh hör även här bisexualitet och under Vnd finns dessutom flera underavdelningar 
vilka är:  
 
Vnda Kvinnan och sexuallivet 
Vndb Mannen och sexuallivet 
Vndh Homosexualitet 
Vndi Handikappade och sexuallivet 
Vndm Födelsekontroll 
  Vndma Abort 
Vndp Prostitution, otukt, incest, våldtäkt  
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Att homosexualitet nu är representerat som enskild term i systemet och även att det 
finns med på Samhälls- och rättsvetenskap visar på dess ökade betydelse. Den 
heterosexuella normen är dock tydlig eftersom homosexualitet är den enda sexuella 
läggning som har en enskild avdelning vilket kan sägas gälla båda huvudklasserna. 
Även här tas heterosexualiteten för given eftersom man inte ser något behov av att 
definiera den. En annan likhet är att på samma nivå som homosexualitet har man 
placerat kvinnofrågor och mansfrågor respektive kvinnans och mannens sexualliv. 
Anmärkningsvärt här är terminologin. Kvinnor och män är båda en grupp av människor 
liksom homosexuella. Då kan man fråga sig varför avdelning Vndh inte benämns 
Homosexuellas sexualliv respektive Ohjh Homosexualitetsfrågor? Det finns också en 
annan tydlig skillnad, ämnet homosexualitet förs till medicinavdelningen medan 
minoriteten homosexuella förs till den samhällsvetenskapliga avdelningen vilket också 
framgår av hänvisningarna i registret. Men om man ser på det faktum att homosexuella 
nu får sin lilla avdelning även på den samhällsvetenskapliga avdelningen tyder på att 
riksdagens uttalande 1973, där homosexuell samlevnad är fullt acceptabel, har fått 
genomslag även i SAB. Den homosexuella gruppen har här blivit en del av samhällets 
invånare. Visserligen finns fortfarande den heterosexuella normen kvar, men resultatet 
är en klar förbättring. 
 
En annan detalj som vi upptäckt är att man använder bokstaven "h" på båda 
avdelningarna i signumet. Detta är ett enkelt sätt att underlätta för användare att komma 
ihåg att "h" i detta fall står för homosexualitet. Denna metod kallas för mnemonics-
teknik. Foskett menar dock att denna metod ofta glöms bort eller inte uppfattas av 
användarna då detta enbart utnyttjas vid ett fåtal tillfällen i ett system. 127  
 
Däremot kan man numera slå upp Lesbianism i registret och få veta att lesbianism skall 
klassas till avdelningen för homosexualitet på medicinavdelningen, Vndh. Ämnet 
lesbianism finns alltså i registret men inte gruppen, lesbiska. Har man alldeles glömt 
gruppen lesbiska som i så fall ska klassificeras på avdelningen för homosexuella på 
Ohjh? Kan tyckas något underligt att man inte behandlar homosexualitet och lesbianism 
likadant. 
 
Termen Homofili finns fortfarande kvar i registret men hänvisar inte längre till 
avdelningen Vnd utan till ämnet och termen homosexualitet.  
 
Relaterade ämnen 
På avdelningen för kristen etik finns det nu en möjlighet att indirekt kombinera 
homosexualitet och kristen etik på avdelning C Religion. På avdelning Cf Teologisk etik 
ska arbeten "om kristen livsföring och moral samt den enskilde kristnes inställning i 
moraliska frågor" föras. Här finns möjligheten att ansluta övriga avdelningar ur 
systemet direkt till Cf och därmed visa på en aspekt. Det rekommenderas dock att 
endast två bokstäver tas från respektive avdelning. Detta innebär att koden Cfvn 
betecknar Teologisk etik: sexologi där Vn alltså kommer från medicinavdelningen och 
där homosexualitet också återfinns. Denna regel kan användas på flera ställen i 
systemet. På avdelningarna Aa Bibliografi: särskilda fack, Eab Pedagogisk metodik och 
Lm Biografiska uppslagsverk finns samma möjlighet. 
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Möjligheten att ansluta till systemet som ovan har man också tillämpat på avdelningen 
för etik där Dgvn då innebär Etik: sexologi. Till skillnad från förra upplagan finns det 
här en direkt koppling till homosexualitet eftersom homosexualitet numera finns på 
avdelningen för sexologi.  
 
Man har nu också fått med både Bisexualitet och Bisexuella i registret. Som tidigare 
nämnts ovan ska dessa ämnen föras till Ohjh respektive Vndh som är avdelningarna för 
homosexuella och homosexualitet. Här följer man samma mönster som tidigare, 
gruppen på samhällsvetenskap och ämnet på medicinavdelningen. Heterosexualitet 
finns ännu inte med i index. 
 
Sexualpsykologi, som tidigare fanns med, har man däremot valt att ta bort helt. 
Visserligen kan sexualpsykologi även inkludera andra sexuella avvikelser men det är 
intressant att man tar bort denna aspekt bara fem år efter att sjukdomsstämpeln för 
homosexualitet försvinner. Om detta är en ren tillfällighet eller inte vet vi inte men det 
kan eventuellt tyda på att en anpassning till samtiden skett i systemet. I så fall en 
utveckling åt rätt håll. 

4.1.3 Homosexualitet i sjunde upplagan 1997 
I SAB:s sjunde upplaga finns avdelningarna Ohjh och Vndh kvar och är helt 
oförändrade både vad gäller struktur och terminologi. 
 
I registret från 1997 har man dock inkluderat termen Homosexuella föräldrar och 
hänvisar till Familjesociologi, Oac eller Ohjh Homosexuella. På denna avdelning ska 
dokument om äktenskap samt relationer som är jämförliga med äktenskap hamna, till 
exempel sammanboende utan äktenskap. Detta gäller även bisexuella föräldrar. Genom 
denna nyhet i systemet ger man också sin syn på hur en familj kan se ut. Normen har 
alltid varit ett heterosexuellt par med barn som utgjort familjen. Men nu accepteras 
alltså homosexuella i denna skara vilket är anmärkningsvärt. Det har visserligen skett 
förändringar i samhället som möjligen kan vara tillräckliga anledningar för att 
"familjebegreppet" förändrats. Till exempel har en ny lag trätt i kraft under 1995 som 
gör det möjligt för homosexuella att registrera sitt partnerskap och leva under samma 
premisser som gifta heterosexuella par. Innan dess har man också gjort andra 
lagändringar som förändrat situationen för de homosexuella. 1987 fick homosexuella ett 
visst diskrimineringsskydd och 1988 kom lagen om homosexuella sambor.128 Att 
hänvisa till familjesociologi kan vara nog så bra men varför inte då hänvisa även till 
avdelningen för äktenskapsrätt? Oeakaa Äktenskapsrätt är efter 1995-års lag om 
registrerat partnerskap också aktuell för homosexualitet. På denna avdelning ska 
visserligen även samboende utan äktenskap och borgerlig vigsel föras men inget nämns 
om homosexuellas numera lagliga partnerskap. En hänvisning från till exempel 
homosexuella partnerskap i index till avdelningen för äktenskapsrätt kunde vara en 
lösning på detta problem.  
 
Man har också gjort andra förändringar i registret. Som tidigare nämnts så finns det 
möjlighet att klassificera Sexualetik på avdelning Cfvn. Denna möjlighet finns kvar 
men i registret har man inkluderat termen Homosexualitet och kristendom med en 

                                                 
128 Norrhem 2001, s. 59 



28 

hänvisning till Kristendom och homosexualitet vilket innebär att det då inte kan anses 
vara bara ett relaterat ämne som tidigare för oss.  
 
Den heterosexuella normen, som också fanns i förra upplagan, finns alltså kvar på 
avdelningarna Ohj och Vnd där man inte gjort några förändringar alls. Man har dock 
fått med en del nya begrepp och avdelningar med hjälp av indexet och därmed utökat 
antalet ingångar till systemet från homosexualitet och homosexuella. Dessa förändringar 
har dock bara resulterat i att normen försvagats mycket lite. Det enda som kan anses 
vara en förbättring i denna fråga är att man förändrat synen på hur en familj kan se ut 
med hjälp av de nya termerna i index.  
 
Relaterade ämnen 
Några förändringar för de ämnen vi tidigare nämnt har vi dessvärre inte hittat förutom 
att man också kan söka på termen Sexualmoral i index. Här finns en hänvisning till 
termen Sexualetik, Dgvn som berörts tidigare under relaterade ämnen till SAB:s sjätte 
upplaga. Förutom tillägget i registret är denna avdelning helt oförändrad. 

4.1.4 Uppdateringar efter sjunde upplagan 
Enligt en internetsida som samlat alla uppdateringar sedan 1997 års upplaga kom ut har 
man inte gjort några förändringar på de avdelningar som nämnts ovan. Förutom att man 
på avdelningarna Ohja Kvinnofrågor och Ohjb Mansfrågor numera också inkluderar 
kvinnojourer respektive mansjourer till dessa avdelningar. Något som vi inte kommer 
att kommentera vidare i denna uppsats. 
 
Däremot har man reviderat ämnesordsregistret som också finns tillgängligt på Internet. 
Många hänvisningar visar på samma avdelningar som tidigare men några nyheter finns 
det. Bland annat finns följande nya ämnesord med i indexet: Homosexualitet i Bibeln 
(Cc), Homosexualitet i filmen (Imb), Homosexualitet i konsten (Ibvz), 
Homosexualitet i litteraturen (G.096z), Homosexualitet i massmedia (Bs), 
Homosexualitet i reklamen (Qbm), Homosexualitet i TV (Bub), Homosexuella män 
i litteraturen (G.096z) och Homosexuella ungdomar i litteraturen (G.096z). 
Gemensamt för dessa är att det inte framgår direkt på signumet i systemet att 
dokumentet handlar om homosexuella. För att kunna se detta måste man ha titel eller de 
indexerade ämnesorden för dokumentet. Något annat som vi kom att tänka på när man 
ser dessa nya företeelser i index är att alla dessa aspekter ha någonting att göra med 
uttryckssätt, med undantag för bibeln. De övriga, film, konst, litteratur, massmedia, 
reklam, och TV, är alla hjälpmedel för kommunikation mellan individer. Med tanke på 
att man i massmedia och flera andra forum diskuterar homosexualitet på ett annat sätt än 
för tre decennier sedan då ämnet närmast var tabubelagt som samtalsämne,129 så måste 
detta generera litteratur med helt nytt innehåll. Exempelvis forskning som ger nya 
resultat och som därmed måste dokumenteras och klassificeras.  
 
Det finns också ett par nya termer som hänvisar till Ohjh Homosexuella. Dessa är 
Homosexuella män och Homosexuella ungdomar. Dessutom har man lagt till 
Homosexuella - nazistisk förföljelse, Ohjh-a:k.54 som tar upp nazisternas förföljelse 
av homosexuella under andra världskriget.  
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Det finns också liknande nyheter för homosexuella kvinnor i index. Förutom 
Lesbianism, som funnits med sedan tidigare, kan man också hitta Lesbiska kvinnor 
(Ohjh), Lesbiska kvinnor i filmen (Imb), Lesbiska kvinnor i konsten (Ibvz) och 
Lesbiska kvinnor i litteraturen (G.096z).  
 
Gay är dock en term man i SAB fortfarande inte reflekterat över. Detta trots att ordet 
enligt Dagrin försvenskats något genom att svenska böjningsformer används, till 
exempel gayare och gayo.130 Eventuellt kan detta bero på att termen fortfarande ses mer 
som ett slanguttryck och inte som accepterad terminologi inom ämnet homosexualitet. 
 
Relaterade ämnen 
En helt ny term i SAB:s index som har en koppling till vårt ämne är Heterosexualitet. 
Dokument om detta ämne hänvisas dock till avdelning Vnd Sexologi eftersom det än så 
länge inte finns någon enskild avdelning för heterosexualitet. Rogers, som undersökt om 
det finns en manlig norm i Library of Congress Subject Headings (LCSH), tar upp ett 
problem som vi också kan se i SAB. Så kallad "subsuming terminology", vilket innebär 
att en term som avser män i en given kontext också används för människor generellt i 
samma kontext. Ett exempel kan vara termen bibliotekarier som då enbart avser män. 
Som underavdelning eller relaterad term finner man kvinnliga bibliotekarier.131 Om vi 
överför denna tanke till vår analys utifrån ett queerteoretiskt perspektiv, så finns det en 
del likheter i SAB. Avdelning Vnd Sexologi gäller enbart heterosexuellas sexualliv. 
Som underavdelning finns alltså avdelning Vndh Homosexualitet som också behandlar 
bisexualitet. Att göra så här i ett klassifikationssystem tolkas då som om homosexualitet 
är en form av anomali som kan jämföras med till exempel "vita elefanter" eller 
"flygande fiskar" för att använda Rogers terminologi. Med detta i åtanke tyder det på att 
det finns en heterosexuell norm i SAB som förstärkts sedan 1997 års upplaga. 
Heterosexualiteten blir med denna tanke överordnad homosexualiteten och följden blir 
att heterosexualiteten som den ”normala” sexualiteten ökar. Det är visserligen bra att 
begreppet heterosexualitet faktiskt finns med i index men det känns lite som om det 
börjar om igen. Termerna Homosexualitet och Homofili hänvisade, som nämnts 
tidigare, till avdelningen Vnd i 1973 års upplaga av registret. Homosexualitet fanns då 
inte med på någon enskild avdelning vilket heterosexualitet inte heller gör år 2005. Om 
samma historia upprepas så får vi kanske se en avdelning med benämningen 
Heterosexualitet i nästa upplaga av SAB.  
 
Då det gäller bisexualitet skiljer man numera kvinnor och män åt genom två nya termer: 
Bisexuella kvinnor och Bisexuella män som båda hänvisas till Ohjh. 
 
För sexualetik/sexualmoral har det inte skett några förändringar alls sedan 1984 i 
systemet. Man använder samma avdelningar som tidigare och tillämpar samma 
regelverk. 

4.1.5 Sammanfattning SAB 
Ämnet homosexualitet i SAB mellan cirka 1970 och fram till idag har förändrats något. 
Från att enbart ha varit två termer i registret (Homofili och Homosexualitet) till att man 
idag hittar ämnet på två ställen i systemet, Ohjh samt Vndh. Dessutom finns 

                                                 
130 Dagrin 2000, s. 148 
131 Rogers 1993, s. 190 



30 

möjligheten att ansluta till systemet. Bland annat inom ämnena sexualetik och teologisk 
etik.  
 
Mellan femte upplagan från 1972 och sjätte upplagan som kom ut 1984, har man gjort 
flest förändringar genom helt nya avdelningar och flera förändringar på andra delar. 
Däremot har det inte skett lika mycket efter 1984 års upplaga fram till idag i schemat. 
Istället har ämnesordsregistret genomgått en hel del revideringar för ämnet. Flera nya 
termer har tillkommit men utan att på något sätt förändra systemets grundtanke i fråga 
om homosexualitet med relaterade ämnen. Ett exempel är termen Heterosexualitet som 
hänvisar till Vnd, den avdelning som man 1973 hänvisade Homofili och 
Homosexualitet till. 
 
Den terminologi systemet använder för att klassificera ämnet har ändrats i den 
bemärkelsen att flera nya termer som kan relateras till homosexualitet har dykt upp i 
registret. Termerna homosexualitet och homosexuella är dock de två ord man generellt 
sett utgår mest ifrån. Lesbianism/lesbisk och bisexualitet och bisexuella är inte lika 
frekventa i index men de används dock. Termen gay däremot finns än så länge inte i 
registret. 
 
Den heterosexuella normen har förändrats något sedan 1972. Med de två nya 
avdelningarna i 1984 års upplaga Ohjh och Vndh förstärktes normen genom att enskilda 
avdelningar inkluderades samtidigt som heterosexualitet inte fanns med vare sig i index 
eller i systemet. Något som man efter 1997 ytterliggare förstärkt eftersom 
heterosexualitet nu är överordnat homosexualitet i schemat. Man har visserligen, med 
registrets hjälp, jämställt heterosexuella föräldrar och homosexuella föräldrar och 
därmed försvagat den heterosexuella normen något lite.  
 
SAB:s placering av homosexualitet och homosexuella är dock anmärkningsvärt 
eftersom man enligt systemet inte direkt anser homosexualitet som en sjukdom. SAB är 
på grund av detta något före i förhållande till samhällets värderingar då man 1972 väljer 
att placera homosexualitet på avdelning Vnd Sexologi. Under senare decennier har man 
dessutom uppdaterat registret i samma takt som diskussionerna i massmedia ökat och 
lagstiftningen kring ämnet utvecklats. Flera termer som exempelvis homosexuella i 
konsten och lesbiska kvinnor i litteraturen visar på ämnets ökade betydelse i inte bara 
samhället utan också i klassifikationssystemet.  

4.2 UDK-systemet 

4.2.1 Homosexualitet i fjärde upplagan 
I UDK:s fjärde upplaga kan man hitta homosexualitet endast på ett ställe i systemet. På 
huvudavdelningen 6 Applied Sciences vilken bland annat innehåller avdelning 61 
Medicine. Under avdelningen 616 Pathology tas homosexualitet upp, där uppdelningen 
av ämnena med underavdelningar ser ut som följer: 
 
616.8 Neurology. Neuropathology 
  616.89 Psychiatry. Pathological psychology. Phrenopathies. Abnormal mental states.  
              Pathological mental states 
    616.89-008 Psychiatric symptomatology. Study of the signs of mental disorder 
      616.89-008.442 Sexual abnormalities or deviations. Perversions. Psychopathia  
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                                 sexualis 
        616.89-008.442.3 Sexual perversions 
         616.89-008.442.31 Exhibitionism 
         616.89-008.442.32 Fetischism. Frottage. Hephephilia 
         616.89-008.442.33 Algolagnia, active and passive 
           616.89-008.442.332 Sadism. Active algolagnia 
           616.89-008.442.335 Masochism. Passive algolagnia 
         616.89-008.442.34 Necrophilism. Necrosadism 
         616.89-008.442.35 Intercourse with animals. Zoolagnia 
         616.89-008.442.36 Sexual inversions. Homosexuality. Hermaphroditism.  
                    Tribadism. Intercourse between women. Sapphism. 
                    Sodomy. Intercourse between men. 
         616.89-008.442.37 Onanism. Masturbation. Auto-eroticism 
         616.89-008.442.38 Incest 
 
Homosexualitet är alltså lika med sexuell perversion och anses dessutom vara en 
psykisk störning eftersom avdelningen 616.89 behandlar psykiatri och patologi.  
 
Antagandet att homosexualitet är patologisk eller är symptom på en sjukdom var, före 
1970-talets samhälle, uppkommen ur psykologiska störningar som kan botas genom 
terapi, enligt Tripp. Psykoterapin behandlade störda människor med onormala 
beteenden. Bland dessa fanns även vissa av de homosexuella vars gemensamma mål 
ansågs vara att bli heterosexuella.132 Det finns och fanns inga botemedel mot 
homosexualitet eftersom det idag inte anses vara en sjukdom. UDK:s placering på 
patologi är alltså kontroversiell idag men tyvärr inte under 1970-talet då fjärde upplagan 
kom ut.  
 
Homosexualitet delar här avdelning med sodomi, hermafroditism, sapfism och 
tribadism som alla är så kallade sexuella inversioner. Vi uppfattar Sexual inversions i 
detta fall som en samlingsterm. Men vad är då sexuella inversioner? Enligt Tripp är det 
bara i den allmänna uppfattningen som homosexualitet och inversion är synonyma 
begrepp. Tripp hävdar att biologer och psykologer under flera decennier känt till att 
dessa begrepp är tydligt åtskilda fenomen även om de förekommer tillsammans.  

Homosexualitet hänvisar till varje sexuell aktivitet mellan personer av samma kön. 
Inversion å andra sidan inbegriper ingen utsaga om partnerns kön. Begreppet 
symboliserar en omvändning av individens förväntade könsroll, vare sig det rör sig 
om djur eller människor.133 

I det förflutna har homosexualitet och inversion betraktats som identiska fenomen. En 
av anledningarna till uppkomsten av denna föreställning kan vara att när två män har 
sexuell kontakt måste åtminstone en av dem vara sexuellt undergiven eller passiv och 
måste därför invertera den manliga könsrollen. Detta förutsätter att en persons sexuella 
identitet är mindre stabil om den skiftar. Speciellt mannens virilitet ifrågasätts om han 
under ett ögonblicks inversion ger upp sin dominanta roll. Även den stereotypa 
uppfattningen om att homosexuella män är feminina och lesbiska kvinnor är manliga 
har förstärkt idén om inverterade könsroller i samband med homosexualitet. Inversion 
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har visat sig vara vanlig hos alla däggdjur och dessutom lika vanligt i heterosexuella 
relationer som i homosexuella.134 UDK har visserligen följt den allmänna synen på vad 
sexuella inversioner är. Men tyvärr är den felaktig och dessutom förlegad redan på 
1970-talet eftersom Tripps bok skrivs 1981, en bok han har arbetat på i tio år enligt 
förordet. Placeringen av ämnet är inte bara föråldrad utan det finns också en tydlig 
heterosexuell norm eftersom homosexualitet anses vara en sjukdom vilket 
heterosexualitet ju inte är.  
 
Som sexuella inversioner finns också sodomi, sapfism, tribadism och hermafroditism. 
Vilken typ av företeelser är dessa och finns det någon koppling till homosexualitet? 
Sodomi, sapfism och tribadism är direkt relaterade till homosexualitet. Sodomit var 
oftast en benämning på en homosexuell man och sodomi är en äldre benämning på 
sexuella handlingar, främst orala eller anala samlag och samlag med djur. Sapfisk kärlek 
är sexuella och känslomässiga handlingar mellan kvinnor som har sitt ursprung från 
Sapfo, som var en grekisk skaldinna under 600-talet f Kr, och som anses ha ägnat sig åt 
homosexuella handlingar. Tribadism är också homosexualitet mellan kvinnor enligt 
Nationa lencyklopedin. Hermafroditism är däremot en person som vid födelsen fått delar 
av både kvinnliga och manliga könsorgan135 vilket alltså inte kan förknippas med 
homosexualitet.  
 
Relaterade ämnen 
I UDK:s fjärde upplaga kan man hitta etik, moral samt också den psykologiska aspekten 
i samband med sexualitet.  
 
På avdelning159.9 återfinns ämnet psykologi där en underavdelning benämns 159.92 
Mental development, Capacity. Comparative psychology. Nästa underavdelning är 
159.922 Characteristics of mental life. Consciousness. Mental development of man. 
Differential psychology. Genetic psychology. Developmental psychology. Ämnet Sex 
psychology, hittar man på 159.922.1. Sexualpsykologin är, liksom i SAB, också en plats 
i systemet där homosexualitet skulle kunna hamna eftersom man ansåg det vara en 
mental sjukdom. Frågan är: Vad inbegriper egentligen sexualpsykologi under denna tid? 
Exempel kan vara könsroller, sexuell läggning och andra avvikelser från normen. Detta 
är förmodligen ett exempel på att normen inte definieras vilket leder till att den enbart 
synliggörs då avvikelserna ställs mot den. Det finns dock en aspekt som bör nämnas, 
ordet 'sex' i Sex psychology har troligen betydelsen kön vilket i så fall skulle innebära att 
vi talar om könspsykologi efter en direkt översättning. Detta behöver inte ha något med 
sexualitet eller homosexualitet att göra. Men eftersom det inte framgår direkt i systemet 
att det inte finns någon koppling till homosexualitet eller andra sexuella läggningar har 
vi valt att ta med denna avdelning i alla fall.  
 
Sexualmoral finns på filosofiavdelningen, 1 där man hittar 17 Moral philosophy. Ethics. 
Practical philosophy. Everyday wisdom under vilken man också hittar 176 Sexual 
morals. Hela denna avdelning ser ut som följer: 
 
176.1 Chastity. Purity 
176.2 Celibacy 
176.3 Continence 
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176.4 Sexual perversions. Unnatural acts. Sexual inversion. Bestialism. Sadism 
176.5 Prostitution. Eroticism. Bacchanalia. Public prostitution. Promiscuity.      
          Courtesans. Procuration. Traffic in women. Child prostitution. Public morals 
176.6 Adultery 
176.7 Morals and art. Naturalism in art. Immoral art 
176.8 Morals and literature. Pornography. Licence in book and theatre. Immoral                  
          literature 
 
Intressant i UDK:s fjärde upplaga är frasen sexual inversion som finns både på 
avdelningen för patologi, där homosexualitet faktiskt finns, och under sexualmoral. 
Sexual inversion jämställs där med bland annat sexual perversions vilket då förstärker 
den bild vi såg på avdelning 616.89-008.442.36 där homosexualitet är en sjukdom och 
något annorlunda. Även om termen homosexualitet inte nämns här så måste ämnet ändå 
representeras av samlingstermen, sexual inversions som redogjorts för tidigare. På 
grund av detta finns det även här en heterosexuell norm eftersom heterosexualitet inte 
definieras. 
 
Vi har också funnit något annat som kan tolkas som en heterosexuell norm på 
avdelningen om etnologi 392.6 Relations between the sexes. En direkt översättning blir 
här relationer mellan könen vilket då innebär att detta avser relationer mellan en man 
och en kvinna. Med tanke på att det finns dokumentation som bevisar att 
homosexualitet funnits långt tillbaka i tiden och i olika typer av samhällen, så är det 
förvånande att den heterosexuella normen går att hitta här.  

4.2.2 Homosexualitet i UDK 1985 
I skriften Extensions and Corrections to the UDC utgivna under perioden 1968-1985 
har vi inte hittat några förändringar på de avdelningar som tidigare nämnts i avsnittet 
om fjärde upplagan. Vi har också letat i de index som finns i varje skrift i anslutning till 
systemet för att eventuellt hitta homosexualitet även på andra avdelningar. Även 
termerna lesbianism, gay och heterosexualitet har dessvärre inte heller givit något nytt. 
 
Det har gått sjutton år och inget har hänt i systemet. Har det hänt något i samhället som 
skulle vara tillräcklig orsak för att ändra något? Ja, med tanke på att redan fjärde 
upplagan var något förlegad, med sin placering på patologi och jämställde 
homosexualitet med sexuella inversioner, så borde det ha skett förändringar i systemet. 
Också synen på homosexualitet har förändrats, inte bara i Sverige, utan hela det 
västerländska samhällets attityd gentemot ämnet leder mot ökad acceptans. Det är flera 
europeiska länder som har kommit längre än Sverige eller lika långt i arbetet med att 
jämställa homo- och bisexuella med heterosexuella. Detta arbete startade under 1970-
talet för att idag, 2005, ha kommit så långt att homosexuella i vissa länder har fått 
begränsade möjligheter att adoptera barn. 136 UDK är således fortfarande efter med sina 
uppdateringar då det gäller ämnet homosexualitet. 
 
Relaterade ämnen 
Även de relaterade ämnena, etik, moral och psykologi har inte heller förändrats sedan 
fjärde upplagan gavs ut. Här har vi också letat i index efter bisexualitet och 
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heterosexualitet bara för att konstatera att dessa termer än så länge inte funnit sin plats i 
index. 

4.2.3 Homosexualitet i 1994 års upplaga 
I UDK-systemet från 1994 har man dock gjort flera förändringar och tillägg. Här 
förekommer homosexualitet två gånger samt i en tilläggstabell enligt index. På 
huvudklassen 6 Applied sciences finns nu också homosexualitet under avdelning 613 
Hygiene generally. Personal health and hygiene. Delar av avdelning 613 med 
underavdelningar ser ut som följer: 
 
613.8 Health and hygiene of the nervous system. Health and ethics 
  613.88 Sexual hygiene. Sexual education. Sex life 
    613.881 Sexual excell. Debauchery, dissoluteness, promiscuity 
    613.882 Prostitution 
    613.884 Sexual moderation. Sexual abstinence. Continence. Chastity 
    613.885 Sexual ambivalence. Intersexuality. Homosexuality 
    613.888 Methods of contraception 
 
Man har alltså valt hälsovårdsavdelningen och man menar att homosexualitet är 
liktydigt med ambivalenta och osäkra personer. Överhuvudtaget tycker vi att ämnet inte 
riktigt passar in här. Sexuell återhållsamhet, avhållsamhet, kyskhet, sexuella 
utsvävningar, promiskuitet och prostitution är inget vi har lyckats förknippa med 
homosexualitet eller homosexuella som möjligen kan förutsätta en placering på denna 
avdelning. 
 
Homosexualitet finns fortfarande kvar på avdelning 616 Pathology. Clinical medicine 
men man har gjort ett antal förändringar. På avdelning 616.89 och underavdelningar 
klassificeras numera dokument om Psychiatry. Pathological psychiatry. 
Psychopathology. Phrenopathies. Phsychoses. Mental abnormality. Morbid mental 
states. Behavioural and emotional disturbances. Under 616.89-008 finns Mental 
disorders and their symptoms. Psychiatric symptomatology och en av dess 
underavdelningar ser ut som följer: 
 
616.89-008.442 Sexual psychopathology. Psychosexual abnormalities.  
     Sexual inversions, deviations, perversions. Including: 
     Erotomania. Satyriasis. Nymphomania 
   616.89-008.442.31 Exhibitionism 
   616.89-008.442.32 Fetishism 
     616.89-008.442.335 Masochism 
     616.89-008.442.334 Necrophilia. Necrosadism 
   616.89-008.442.36 Sexual inversions. Including: Homosexuality. Bisexuality. 
                Male and female homosexual acts. Tribadism. Sodomy 
   616.89-008.442.38 Incest 
 
Man har alltså tagit bort några avdelningar samt ändrat texten på andra. Synen på 
homosexualitet har dock knappast förändrats nämnvärt trots detta vilket också märks i 
indexet. På uppslagsordet Homosexuality finns det två hänvisningar: and personal 
health 613.885 och as psychic disorder 616.89-008.442.36. Homosexualitet är alltså 
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en psykisk sjukdom enligt 1994 års upplaga av UDK. Detsamma gäller för termen 
Lesbianism som enbart hänvisar till samma avdelning, 616.89-008.442.36.  
 
Det finns också en hjälptabell med tilläggstal för att klassificera personer och personliga 
karakteristika. Tabell Ik (-05 Common auxiliaries of persons and personal 
characteristics) används för att beteckna personer eller personers kännetecken och kan 
användas på alla avdelningar under förutsättning att den personliga aspekten är 
underordnad ämnet. Talet -055 betecknar Persons according to sex and kinship och talet 
-055.3 betecknar Persons with uncertain, ambivalent or other special sexual, 
psychosexual or sociosexual characteristics. Including: Asexuals. Bisexuals. 
Intersexuals. Homosexuals. Lesbians. Transsexuals. Transvestites. Sexual Perverts. 
Sadists. Masochists. 
 
Homosexuella är enligt denna tabell personer med osäkra, ambivalenta eller andra 
speciella psykosexuella eller sociosexuella karaktäristika, något som alltså kommer från 
613.885 som redogjorts för tidigare. I stort sett alla sexuella läggningar finns med här 
utom heterosexualitet vilket innebär att det finns en tydlig heterosexuell norm här. De 
sexuella läggningarna som tas upp i tabellen anses alltså inte vara riktigt normala eller 
naturliga. Heterosexuella kan ju knappast räknas till personer med 'osäkra och 
ambivalenta karaktäristika'. Inom Queerteorin vänder man sig starkt emot dessa 
tankegångar. Inte enbart heterosexualitet, utan även andra inriktningar inom sexualiteten 
bör ses som naturliga. Det är inte vår natur utan vår kultur som fastlägger 
heterosexualiteten som något naturligt. I den västerländska kulturen ses heterosexualitet 
som det ursprungliga och rätta. Det finns och har funnits flera kulturer där 
homosexualitet inte bara var accepterat utan även uppmuntrat.137 Det faktum att 
homosexualitet delar beteckningen -055.3 med flera andra sexuella läggningar innebär 
samtidigt att det inte går att skilja på alla dessa 'sexuella avvikelser'. De må vara 
sexuella avvikelser, och därmed inte anses som normala, men varje minoritet har sina 
egna karaktäristika som alltså inte kan klassificeras var för sig. Samtidigt finns också 
problemet ur vilket perspektiv man ska se dessa avvikelser, som psykologiskt 
(psychosexual), som ett samhällsproblem (sociosexual) eller bara som ett speciellt 
sexuellt problem hos en grupp människor. Beteckningen -055.3 är allomfattande och 
kan förmodligen utnyttjas på de flesta ställen i systemet. Platser där homosexuella 
kanske inte alls passar in.  
  
Relaterade ämnen 
Den psykologiska aspekten finns kvar sedan 70-talet på avdelning 159.922.1, Sex 
psychology. En förändring i terminologin har man ändå gjort som inte påverkar 
innehållet eller betydelsen. Istället för Mental development of man står nu Mental 
development of humans på avdelning 159.922. 
 
På avdelningen för sexualmoral och sexualetik har man också gjort flera förändringar i 
terminologin. Avdelning 17 inkluderar numera inte everyday wisdom som fanns med 
tidigare, Moral philosophy. Ethics. Practical philosophy är den korrekta benämningen. I 
övrigt har man tagit bort en del termer och lagt till andra på underavdelningarna. 
Avdelning 176 ser numera ut som följer: 
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176 Sexual ethics. Sexual morality 
  176.1 Chastity. Sexual purity 
  176.2 Celibacy 
  176.3 Continence 
  176.4 Sexual perversions, deviations. Including: Unnatural acts. Sadism 
  176.5 Prostitution. Procuring. Public sexual morality. Including: Traffic in women 
            (white slave trade) 
  176.6 Adultery 
  176.7 Ethics and art. Obscene, immoral art 
  176.8 Ethics and literature. Pornography. Obscene, immoral writing 
 
Observera att frasen sexual inversions är borttagen från denna avdelning tillsammans 
med kopplingen till avdelning 616 Pathology som använt samma fras och som då 
förstärkte bilden av homosexualitet som en anomali och sjukdom. Frasen Sexual 
perversions finns dock kvar men kopplingen till 616 blir inte lika uppenbar till just 
homosexualitet. 
 
Termerna Bisexuality och Bisexuals har också funnit sin plats i indexet. Dessvärre 
hänvisas man enbart till homosexualitet som en psykisk störning, 616.89-008.442.36 
respektive bisexuella som personer till tabellen, Ik-055.3, vilka vi tidigare redogjort för i 
ovanstående avsnitt. Heterosexualitet är fortfarande inte representerat i systemet. 
 
Den övergripande bilden av 1994 års upplaga av UDK är att homosexualitet och 
lesbianism är en psykisk störning. Homosexuella och lesbiska är personer med 
ambivalenta och osäkra karaktäristika. Inget av detta stämmer med de attityder och 
synsätt man i samhället generellt har på homosexualitet. Man bör dock tänka på att 
UDK naturligtvis används i flera europeiska länder än till exempel SAB vars utbredning 
är relativt liten i jämförelse. Detta gör att systemet fortfarande kan anses som uppdaterat 
i ett land eller område där attityderna inte förändrats eller där man genom lagstiftning 
inte förändrat de homosexuellas situation.  

4.2.4 Uppdateringar efter 1994 
För att undersöka om uppdateringar efter 1994 skett har vi använt oss av Extensions & 
Corrections to the UDC mellan åren 1994-2002. Tyvärr finns det inga index i dessa 
senare versionerna av denna skrift varför vi valt att i första hand kolla eventuella 
förändringar på de avdelningar vi tidigare tittat på. Men vi kommer även, till viss del, 
utgå från DDC som ett komplement.  
 
Tabellen har genomgått ganska stora förändringar vilket har fått till följd att den 
heterosexuella normen som tidigare fanns här är borta. Tabellen har ändrats till följande:  
 
-055 Persons according to gender and kinship 
-055.1/.3 Persons according to gender (sex) 
  -055.3 Persons according to sexual orientation 
    -055.32 Heterosexual 
    -055.34 Homosexual. Gay 
                      Example(s) of combination: 
                      -055.34-055.1 Gay male 
                      -055.34-055.2 Lesbian       
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    -055.36 Bisexual 
 
-055.3 har alltså fått underavdelningar och istället heter Persons according to sexual 
orientation. Den tidigare benämningen som antyder att homosexualitet är en sexuell 
avvikelse är borta. Även den heterosexuella normen är, som sagt, borta genom att man 
även lagt till underavdelningen -055.32 Heterosexual. Genom denna förändring har man 
nu valt att även synliggöra gruppen heterosexuella. De tas inte längre som något 
självklart, något underförstått, något självklart. Utan precis som de homosexuella 
definieras nu även de heterosexuella som en specifik grupp. Sett ur ett queerteoretiskt 
perspektiv är detta ett steg i rätt riktning. Men ur ett annat queerteoretiskt perspektiv kan 
man hävda att det tvärtemot är något negativt. Inom queerteorin vill man även sudda ut 
de gränser som delar upp människor i olika kategorier utifrån deras sexuella 
identiteter.138 Men eftersom ett klassifikationssystems uppgift är att just klassificera 
ämnen och företeelser efter olika aspekter får vi ändå anse att man genom att jämställa 
homosexuella och heterosexuella, har gjort det bästa möjliga inom detta avseende. 
 
På huvudavdelning 3 Social sciences. Politics. Economics. Trade. Law. Government. 
Military affairs. Welfare. Insurance. Education. Folklore har det tillkommit en helt ny 
del av systemet som är relevant för vårt arbete och som finns med i DDC. Eftersom det 
inte finns några index i Extensions & Corrections to the UDC tittade vi också på vissa 
avdelningar där DDC har med homosexualitet och hittade sociologiavdelningen. På 31 
Demography. Sociology. Statistics med underavdelningen 316 Sociology. 316.811 
behandlar Marriage and family där underavdelningarna ser ut som följer: 
 
316.811.1 Nuptiality. Marriage. Union. Cohabitation 
  316.811.11 Types of marriage, union, cohabitation 
    316.811.111 Marriage by number of spouses 
    316.811.113 Marriage between partners from  different religious, ethnic, cultural    
                         backgrounds. Mixed marriage 
    316.811.115 Same-sex marriage. Gay marriage 
 
Valet av termen marriage är diskutabel i detta fall. På en annan avdelning i systemet har 
man valt en annan terminologi. 316.812 Family units har underavdelningen 316.812.34  
Family based on same-sex union. Här har man valt termen union istället för marriage. 
2002, när dessa ändringar kom med i UDK, var det bara ett land som tillät 
homosexuella att gifta sig, 2000 blev det lagligt i Nederländerna. Innan dess har det 
blivit lagligt i flera länder, däribland Sverige, för homosexuella att registrera 
partnerskap. Men man har i de fall där det tidigare varit fråga om partnerskap ofta talat 
om homosexuellas rätt att gifta sig. I Sverige ger registrerat partnerskap de 
homosexuella de flesta av de rättigheter som gifta heterosexuella par har. Undantagen 
gäller bland annat rätten till insemination och adoption. Eftersom det i världen endast, 
vid denna tidpunkt, finns ett land som tillåter homosexuella äktenskap men flera som 
har rätten till registrerat partnerskap borde detta även finnas med i UDK. Överrubriken 
till 316.811.115 säger att det kan röra sig om äktenskap, union och samboende. Varför 
då inte ha med båda formerna i rubriken, same-sex marriage och same-sex union? 
Eftersom man på ett annat ställe tar upp union ser vi att man inte helt valt att bortse från 
denna term. Valet av termen marriage kan motivers genom de regler som Cutter en gång 
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ställde upp för klassifikationssystem. I Olsons artikel redogör hon för några av dem. 
Cutter menar att man skall i systemet använda den terminologi som allmänheten 
använder för att underlätta åtkomsten. Om man väljer den term som det är mest troligt 
att användarna kommer att titta under först blir systemet mer effektivt.139 Eftersom man 
i dagligt tal ofta benämner registrerat partnerskap som äktenskap skulle detta då förklara 
varför man utelämnat union och endast tagit med marriage. Men eftersom detta då inte 
blir helt korrekt hade vi hellre sett att man använt sig av båda termerna, när det nu finns 
en möjlighet här.  
 
Man har också lagt till 316.83 Sexual relations and practices. Underavdelningarna här 
är intressanta: 
 
316.832 Sexual practices. Including: Masturbations. Oral sex. Anal sex 
316.835 Heterosexual relations 
  316.835.2 Incest 
316.837 Homosexual relations. Gay and lesbian relations 
 
Både heterosexuella och homosexuella relationer finns med och ingen heterosexuell 
norm kan därmed skönjas. Anmärkningsvärt är dock att som underavdelning till 
heterosexuella relationer finns incest. Det borde finnas samma underavdelning för 
homosexuella relationer eftersom incest mellan far och son eller mor och dotter också är 
möjliga och förmodligen inte allt för ovanliga. Ett resultat av detta resonemang är att det 
här faktiskt finns en tendens till att ställa de homosexuella i en mer positiv dager jämfört 
med de heterosexuella, vilket ju i så fall är ovanligt.  
 
Eftersom vi inte haft tillgång till något index måste vi anta att termen Gay numera finns 
i systemet eftersom den finns både i tabellen och på två ställen på avdelningen för 
sociologi.  
 
Dessa förändringar man gjort i systemet, de största under 2002, är naturligtvis en 
utveckling åt rätt håll. Det finns dock en hel del kvar att göra. Flera avdelningar visar 
fortfarande på en heterosexuell norm och framförallt det faktum att 
medicinavdelningen, där homosexualitet fortfarande anses vara en psykisk störning eller 
sexuell perversitet, finns kvar. 
 
Relaterade ämnen 
På avdelning 613.88 Sexual education. Sex life har man lagt till nya avdelningar och 
ändrat texten på flera ställen. Bland annat har avdelningen 613.886 lagts till med texten 
Auto-eroticism. Masturbation. Detta gjorde man 2001, men redan året därpå har vi hittat 
flera förändringar på samma avdelning. 613.88 ser numera ut som följer: 
 
613.88 Sexual education. Sex life 
  613.881 Sexual excess. Debauchery, dissoluteness, promiscuity 
  613.884 Sexual moderation. Sexual abstinence. Continence. Chastity 
  613.885 Sexual orientation 
    613.885.1 Sexual ambivalence. Including: Bisexuality 
  613.886 Auto-eroticism. Masturbation 
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  613. 888 Sexual hygiene 
 
Av någon anledning så finns inte homosexualitet med på avdelning 613 längre. 
Bisexualitet däremot, som tidigare inte var med, finns nu med istället. Homosexualitet 
tyckte vi var lite malplacerad på denna avdelning tidigare. Varför man plockat bort 
homosexualitet bara för att byta ut det mot bisexualitet är något vi inte förstår. 
 
Vi antar även att ämnet heterosexualitet, som inte fanns med i 1994 års upplaga, nu 
kommit med i index eftersom vi hittar termen på flera ställen i schemat efter 
ändringarna man gjort under 2002. 
 
I övrigt har vi inte hittat några förändringar då det gäller sexualmoral, sexualetik och 
sexualpsykologi sedan 1994.  

4.2.5 Sammanfattning UDK 
Klassifikationssystemet UDK hade i fjärde upplagan homosexualitet på ett ställe. Man 
har valt att placera ämnet inom den medicinska vetenskapen, närmare bestämt inom 
patologin. På grund av detta val av plats anser man att homosexualitet är en form av 
psykisk störning och något onormalt vilket också bekräftas med ledning av terminologin 
på filosofiavdelningen. Termen Sexual inversions jämställs, som nämnts, med sexuella 
perversioner. 
 
Under i stort sett hela 1970-talet och halva 1980-talet händer ingenting. Men 1994 års 
upplaga innebär flera förändringar och framförallt tillägg. Homosexualitet finns nu på 
två ställen i systemet samt också i en tabell. Homosexualitet ses dock fortfarande som 
en psykisk störning och sjukdom. En direkt följd av detta kan sägas vara att man ser en 
ganska tydlig heterosexuell norm i UDK. Heterosexualitet kan ju knappast vara en 
psykisk störning eftersom majoriteten av mänskligheten då skulle vara psykiskt sjuka.  
 
Terminologin i UDK har inte förändrats nämnvärt. Homosexuality/homosexuals är 
förstås den term som används mest för att senare kompletteras 1994 med 
bisexuality/bisexuals och så småningom också heterosexuality 2002. 
Lesbianism/lesbians  förekommer också första gången i 1994 års upplaga vilket 
naturligtvis är ganska sent. Men det faktum att systemet har kommit efter med sina 
uppdateringar är det inte så underligt. 
 
Denna bild förbättrades emellertid avsevärt efter 2002 då man ändrade både tabellen 
och flera andra avdelningar så att den heterosexuella normen helt försvann eller 
försvagades kraftigt. Exempelvis har man i tabellen också tagit med heterosexuella och 
dessutom delat upp de olika sexuella läggningarna på var sin klassifikationskod. Även 
synen på äktenskap och familjesammansättning är förändrad i UDK. Efter 2002 är 
homosexuella äktenskap respektive familjer bestående av homosexuella föräldrar med 
barn representerade på avdelningen för sociologi. Men avdelningen för patologi är 
tyvärr inte förändrad vilket ju är något underligt. Detta innebär att homosexualitet 
fortfarande ses som en sjukdom i UDK vilket knappast kan ses som en anpassning till 
samhällets attityder gentemot homosexuella. 
 
Generellt sett kan man säga att UDK är något efter med sina uppdateringar, både på 
1970-talet och i förhållande till dagens samhälle. Till viss del kan detta bero på att man 
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under en lång period mellan mitten på 1970-talet till 1985 inte gjorde några 
uppdateringar alls för att förbättra situationen för ämnet i systemet. Detta trots att ökad 
acceptans gentemot homosexuella och homosexualitet skett. De förändringar som gjorts 
under tidigt 2000-tal är förstås bra, men mycket återstår att göra för UDK:s 
organisation. 

4.3 DDC-systemet 

4.3.1 Homosexualitet i 18:e upplagan, 1971 
Ämnet homosexualitet återfinns på flera ställen i DDC och under många olika 
huvudklasser enligt index. Men vid en närmare analys kan man se att det inte alltid rör 
sig enbart om homosexualitet, utan att det ibland finns med som en del under en större 
rubrik.  
 
Under 610 Medical Sciences  Medicine finns homosexualitet med på fyra ställen. För 
den som rör generell medicin ser hierarkin ut som följer: 
 
616 Diseases 
  616.8 Diseases of nervous system 
    616.85 Neuroses and related disorders 
      616.858 Disorders of personality, character, intellect 
        616.858 3 Sexual aberrations, manias, perversions 
          616.858 32 Frigidity and impotence 
          616.858 33 Nymphomania and satyromania 
          616.858 34 Homosexuality 
          616.858 35 Sadism and masochism 
 
614 Public health har underavdelningen 614.5 Incidence, distribution, control of 
specific diseases och det är här vi har ytterligare en referens till homosexualitet. Det är 
signat 614.58 Mental illness som enligt index inbegriper homosexualitet. Det finns dock 
ingen hänvisning till homosexualitet eller någon annan specifikt namngiven 
mentalsjukdom vid 614.58, utan det verkar vara en övergripande rubrik.  
 
618 Other branches of medicine  Gynecology and obstetrics innehåller två placeringar 
för homosexualitet. Det är under 618.9 Pediatrics and geriatrics som man kan plocka 
sjukdomssigna från bland annat 616. För pediatrics är det på 618.921-.929 Diseases 
som man kan lägga till signa från 616. Koden för homosexualitet blir därför 618.928 
583 4. Under geriatrics blir homosexualitet placerat på 618.976-.978 Specific diseases.  
 
Även under 100 Philosophy and related disciplines kan man plocka signa från 616. 
Detta görs under psykologi på avdelningen 157 Abnormal and clinical psychologies, där 
man har underavdelningen 157.7 Disorders of character and personality. Till denna 
avdelning plockar man signa från 616.858 2-616.858 4 för att visa på en specifik aspekt.  
 
Det finns två signa som inkluderar homosexualitet under 300 The social sciences. För 
den ena ser hierarkin ut så här: 
 
301 Sociology 
  301.4 Social structure 
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    301.41 The sexes and their relations 
      301.415 Extramarital and abnormal relations 
        301.415 7 Homosexuality 
 
Det finns en centrerad rubrik, ,301.415 7-301.415 8 Abnormal sexual relations, som 
homosexualitet ingår under. I DDC innebär en centrerad rubrik att det gäller som en 
rubrik men som av utrymmesskäl inte får en egen hierarkisk position. 140 Det andra 
ämnet under denna rubrik är 301.415 8 Other abnormal sexual relations, vilken 
inbegriper incest, bestiality, sadism och masochism. Det är intressant att homosexualitet 
har placerats under en rubrik som lyder The Sexes and their relations. Denna rubrik 
antyder att det är relationer mellan könen som avses. Detta är ju precis vad 
homosexualitet inte är, en relation mellan könen, utan en relation mellan ett kön. Här 
kan man tydligt se en heterosexuell norm i systemet. Sex och förhållande är något som 
sker mellan en man och en kvinna så varför man valt att placera homosexualitet här kan 
man undra. Man ansåg säkert att det passade under abnormal sexual relations och 
placerade det här utan att ta hänsyn till den övre rubriken som fastställer att det ska röra 
sig om relationer mellan könen. 
 
Den andra placeringen av homosexualitet i 300 är under 312 Statistics of populations 
(Demographic statistics). Där kan man på 312.3 On illness (Morbidity) lägga till 
notationen från 616 för att visa på specifika sjukdomar.  
 
I klassen 200 Religion hittar vi homosexualitet på flera ställen. Ett av dem finns under 
avdelningen för kristendom: 
 
260 Christian social and ecclesiastical theology 
  261 Social theology 
    261.8 Christianity and socioeconomic problems 
      261.83 Social problems 
        261.834 Social structure 
 
Till 261.834 lägger man signa som följer 301.4 från 301.41 till 301.45. Detta innebär att 
verk som rör kristnas attityd gentemot homosexuella klassas under 261.834 157. Samma 
princip kan sen tillämpas på de övriga religionerna. Till exempel på 290 Other religions 
and comparative religion, där homosexualitet återfinns under 291.178 34 Social 
structure till vilken man lägger notation från 301.41-301.45. 
 
I indexet finns inte temen gay med. Vid lesbianism finns endast en hänvisning till 
homosexuality. 
 
Det är tydligt att man i DDC vid denna tidpunkt behandlar homosexualitet som en 
sjukdom. Alla placeringar i systemet hanterar homosexualitet som något onormalt och 
perverst. Det klumpas dessutom ihop med ämnen som incest och sadism, vilket stärker 
denna bild. Denna bild får dessutom anses spegla det övriga samhällets attityder. Under 
1970-talets början var homosexualitet klassad som en psykisk sjukdom i USA. Först 
1973 togs den bort ur listan över psykiatriska sjukdomar hos American Psychiatric 
Association. Två år senare gjorde även den betydligt större organisationen American 
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Psychological Association samma sak, och förkunnade att homosexualitet var en 
naturlig variant av sexualiteten. 141  
 
Relaterade ämnen 
Heterosexuality finns inte med som term men det finns däremot en ingång från termen 
Bisexuality. Under 155.3 Sex psychology finns underavdelningen 155.33 Sex 
differences. Denna avdelning är uppdelad i tre avdelningar 155.332 Masculinity, 
155.333 Feminity och 155.334 Bisexuality. Den bisexualitet som nämns här har inget 
med bisexualitet som en sexuell läggning att göra. Termen Sex i 155.33 betyder i detta 
fall inte sexualitet utan kön varför denna rubrik innebär bisexualitet i betydelsen 
androgynitet. Det vill säga personer som visar upp karakteristika från båda könen.  
 
Vid termerna sex, sexes och sexual finns en mängd referenser. Flertalet av dessa är 
irrelevanta för denna undersökning då många handlar om biologi och skillnad 
man/kvinna. Ett stort antal är redan diskuterade under rubriken homosexualitet men det 
finns några som är intressanta att redogöra för. 
 
I indexet finns det under termen homosexuality två hänvisningar till termen sexual i 
indexet, den ena rör etik medan den andra rör förseelser. 176 Sexual ethics har i sin 
förklaringstext en hänvisning till homosexualitet. Där står ”including chastity, celibacy, 
continence, adultery, homosexuality, artifical insemination, contraception”. 364.15 
Offences against the person har en underavdelning som heter 364.153 Sex offences. 
Under 364.153 kan man läsa att här skall ingå brott av typen “rape, adultery, 
prostitution, seduction, acts of perversions”. Att homosexualitet finns refererat till som 
ett brott i DDC är inte underligt. I USA har alla delstaterna sina egna lagar och i flera av 
dem är sodomi förbjudet. Från början omfattade sodomilagarna handlingar som var ett 
brott mot naturen medan det idag är främst oralt och analt samlag som avses. Det är 
religiösa åsikter som kommer fram i lagar av denna typ. Kyrkan bestämde vad som 
ansågs omoraliskt, syndigt och onaturligt och detta blev sen rättsregler för hela 
samhället. I USA finns dessutom en rättslig tradition att staten påtvingar samhället 
moraliska påbud.142 
 
En avdelning som är relevant för undersökningen är 301.41 The sexes and their 
relations, tidigare nämnd ovan i avsnitt 4.3.1. Här kan man se tecken på en äktenskaplig 
norm i DDC. Under 301.418 Marital sexual relations ska man placera sexmanualer och 
sexinstruktioner. En tydlig signal om att sex ska man endast ha inom äktenskapet vilket 
då exkluderar homosexuella och deras sexliv eftersom äktenskap mellan två av samma 
kön är förbjudet.143 
 
En annan hänvisning från indexet är sex customs, men vid en koll i schemat ser vi att 
denna rubrik här heter 392.6 Relations between sexes. Här kan man i rubriksättningen se 
tecken på samma heterosexuella norm som under 301.41 The sexes and their relations.  
Här är den dock ännu tydligare och rubriken kan knappast misstolkas, här är det enbart 
relationer mellan könen som avses.  
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4.3.2 Homosexualitet i 19:e upplagan, 1979 
På dessa åtta år har de största förändringarna skett i klassen 300 Social sciences.  
 
301.415 Extramarital and abnormal relations med underavdelningen 301.4157 
Homosexuality är borttagen. Faktum är att hela 301 Sociology är kraftigt förminskad då 
den bara har kvar en underavdelning, 301.7 Kinds of societes. 
 
Men däremot finns det två nya placeringar för homosexualitet i 300 Social sciences. 
Den ena på en ny avdelning, 306 Culture and institutions som innehåller 306.7 
Institutions pertaining to relations of the sexes vilken inkluderar ämnen som courtship, 
unwed parenthood och incest. 306.76 Homosexuality är en underavdelning tillsammans 
med 306.73 Extramarital relations och 306.74 Prostitution. Termen Homosexuality 
inkluderar också bisexualitet. Rubriken som man placerat homosexualitet under här har 
samma problem som den under 301.41 The sexes and their relations. Återigen handlar 
det om relationer mellan könen. Men denna placering får ändå anses som bättre än den 
under 301, då homosexualitet klassades som en onormal sexuell relation. En beteckning 
man nu tagit bort för att istället kopplas ihop med prostitution och otrohet, vilket inte 
kan ses som någon avsevärt stor förbättring.  
 
Den andra placeringen är: 
 
360 Social problems and services; associations   
  363 Other social problems and services 
    363.4 Problems and controversies related to public morals and customs 
      363.49 Homosexuality 
 
Det finns ett flertal underavdelningar till 363.4 vilka likställs med homosexualitet: Sale 
of alcoholic beverages, Gambling, Prostitution, Drug traffic, Abortion, Obscenity and 
pornography och slutligen Premarital and extramarital relations. Med denna nya 
placering blir homosexualitet, förutom menad som en sjukdom, dessutom klassad som 
ett moraliskt problem. 
 
På medicinavdelningen har det endast skett några mindre förändringar. 614.578 Mental 
illness är flyttad till 362.2 Mental and emotionell illnesses and disturbances. Men det 
finns inte längre någon hänvisning till denna nya placering från indexet under 
homosexualitet. Under 616 har det skett en ändring av terminologin där 616.858 3 
Sexual aberrations, manias, perversions nu heter Sexual disorders. 
 
På 157.7 Disorders of character and personality har det lagts till en förklaringstext som 
lyder: “Examples: sexual disorders and disfunctions, kleptomania, compulsion.” 
 
Under Christianity har homosexualitet flyttat från avdelning 261.834 Social structure 
till den nya avdelningen 261.835 Relation of the sexes, marriage, family. Till denna 
avdelning plockar man sen signa från 306.7-306.8 för att visa på en aspekt. Samma 
förändring har även gjorts under de andra religionerna. Även här blir det problem med 
den heterosexuella normen i rubriksättningen. Men detta har troligen ärvts från 306.7 
eftersom man plockar signa därifrån.   
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Gay finns ännu inte representerat och inga ändringar har gjorts vad gäller termen 
lesbianism från den 18:e upplagan.  
 
Homosexualitet är fortfarande ansett som en sjukdom. De nya placeringarna under 300 
Social sciences ger ytterligare en dimension till homosexualiteten. Nu är dessutom 
klassat som ett problem och moraliskt förkastligt. Att sjukdomsstämpeln fortfarande är 
så stark är konstigt. Homosexualitet är inte längre ansedd som en psykisk sjukdom av de 
två organisationerna, American Psychiatric Association och American Psychological 
Association. Eftersom denna förändring skedde sex respektive fyra år innan den 19:e 
upplagan kom ut borde detta märkas i DDC. 
 
Relaterade ämnen 
Det finns ännu ingen hänvisning till termen Heterosexuality. Ingången till Bisexuality 
är densamma som i 18:e upplagan, men nytt är att det i indexet nu finns en se 
hänvisning från Bisexuality till Homosexuality. Man har nu fått en dubbel mening om 
vad bisexualitet är. I den 18:e upplagan fick vi veta att det står för en person som är 
androgyn eller osäker på sitt kön. Nu får det dessutom anses vara en sexuell läggning 
som hör ihop med homosexualiteten. 
 
Under Sex, Sexes och Sexual har det förekommit några förändringar. Från 
homosexuality finns två nya se hänvisningar, till Moral issues och Sexual deviations . 
Vid en koll i schemat kan vi konstatera att vi under dessa två avdelningar inte hittar 
något nytt av intresse som vi inte redan diskuterat. Däremot har man tagit bort se 
hänvisningen till Sex offenses från Homosexuality i indexet. Att man inte längre från 
indexet blir hänvisad till homosexualitet som ett brott får ses som ett steg mot att 
uppgradera homosexualitet. Men i upplaga 20 av DDC hittar vi på nytt en hänvisning 
till att homosexualitet anses vara en kriminell handling. 
 
En ny införsel finns under 616.69 Sexual disorders. Här skall man klassa verk som 
behandlar manliga sexuella störningar. Men däremot skall verk som rör sociopatiska 
störningar klassas på 616.858 3 dit homosexualitet hör.  
 
Placeringen av sexmanualer har nu blivit flyttad till 613.9 Family planning and 
sexhygiene till en egen avdelning, 613.96 Manuals of sexual technique. Denna 
avdelning får anses mer neutral än den under Marital sexual relations eftersom sex nu 
inte endast ses som en del av det äktenskapliga samlivet. Att synen på sexlivet nu har 
blivit något friare kan i förläning även gynna de homosexuellas ställning. Om de strikta 
reglerna för sex luckras upp i samhället så borde man även bli mer tolerant mot 
alternativa sexuella läggningar.  

4.3.3 Homosexualitet i 20:e upplagan, 1989 
Till denna upplaga har det ägt rum stora förändringar för ämnet homosexualitet. Det har 
tillkommit flera nya placeringar medan andra ha r plockats bort. Dessutom har även 
gruppen homosexuella tagits med i systemet. Tidigare har man endast tagit upp 
homosexualitet som en sexuell läggning alternativt som en sjukdom. Nu finns även de 
homosexuella med som en grupp. Till följd av detta har även termen gay kommit med i 
index eftersom det är en benämning på gruppen homosexuella. 
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En avdelning som har förändrats är 306.7 Institutions pertaining to relations of the 
sexes. 306.76 som tidigare var Homosexuality är nu omdöpt till Sexual orientation. Där 
följande underavdelningar ingår: 
 
306.762 Neutral sexual orientation 
306.764 Heterosexuality 
306.765 Bisexuality 
306.766 Homosexuality 
  306.766 2 Male homosexuality 
  306.766 3 Female homosexuality (Lesbianism) 
 
306.766 är nu huvudplaceringen för homosexualitet. Enligt indexet är det denna kod 
som nu ska representerar homosexualitet i första hand. Man kan tydligt se skiftningen 
från att vara betraktad som en sjukdom till att homosexualitet jämställs med 
heterosexualitet.  
 
Helt ny är placeringen för homosexuella äktenskap som är lokaliserad under 306.73 
General institutions. 306.738 Homosexual marriage delar denna avdelning med 
306.732 Celibacy, 306.734 Courtship, 306.735 Cohabiting och 306.736 Extra marital 
relations. Men det finns en annan avdelning som behandlar äktenskap, 306.84 Types of 
marriage. Här finns olika typer av äktenskap representerade som: Interreligious 
marriage, Interracial marriage och By number of spouses. Sett med våra ögon idag kan 
denna avdelning tyckas vara den bästa placeringen. Men att man överhuvudtaget har 
med homosexuella äktenskap är intressant. Om klassifikationssystem skall spegla 
samhället i vilket det verkar borde det inte finnas med eftersom det under 1989 inte var 
tillåtet för homosexuella att gifta sig i USA. Det är just nu en brännande fråga och det 
förs för tillfället diskussioner i USA om homosexuellas äktenskap skall vara förbjudet 
eller inte. 1989 fanns det inget land i vilket homosexuella kunde gifta sig, men däremot 
blev det 1989 lagligt med partnerskap i Danmark. 2000 blev Nederländerna det första 
landet att ge homosexuella samma rättigheter som heterosexuella att gifta sig. 144 Att 
man ändå valt att ha det med i DDC kan bero på ett behov för det. Det är fullt tänkbart 
att det vid denna tid började dyka upp mer litteratur som berörde ämnet homosexuellas 
äktenskap och att literary warrant då krävde en placering för dessa verk. Att då inte 
placera dem jämte de heterosexuella äktenskapen utan välja en mer neutral avdelning 
kan ses som en mellanväg. 
 
176 som tidigare bara haft en se hänvisning från homosexualitet till Sexual ethics har 
nu en direkt pekare till schemat från termen Homosexuality. 176 är nu omdöpt till 
Ethics of sex and reproduction. Denna avdelning inkluderar nu: artifical insemination, 
celibacy, chastity, contraception, embryo transplant, homosexuality, premarital and 
extramarital relations, promiscuity, surrogate motherhood.  
 
Från etikavdelningen kan man plocka siffror för att visa på en aspekt inom 
religionsavdelningen. Ett exempel på detta är: 
 
290 Comparative religion and religions other than Christianity 
  291 Comparative religion  

                                                 
144 Saleem 2004. 
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    291.5 Moral Theology 
      291.56 Specific moral issues, sins, vices, virtues 
 
På 291.56 kan man då lägga till en 6:a, sista siffran från 176 för att visa på ämnet 
homosexualitet. Detta är möjligt att göra inom flera olika religioner efter ungefär 
samma princip, till exempel på buddism, kristendom och hinduism. 
 
Nytt för denna upplaga är att homosexualitet och homosexuella kan återfinnas i 
tabellerna. I Table 1. Standard Subdivisions påminner uppställningen om den i 
avdelning 306.76 Sexual orientation. -08664 Homosexuals har underavdelningarna 
Male homosexuals och Female homosexuals (Lesbians). De andra avdelningarna under 
-0866 By sexual orientation är Heterosexuals och Bisexuals. -0866 inbegriper också 
personer utan sexuell orientering. Från Table 1 kan man plocka signa till 305. 906 
Persons by cultural level, marital status, sexual orientation, special social status. 
Koden för homosexuella blir då 305.906 64. 
 
Table 3-B Subdivisions for works by or about More than One Author finns med på två 
ställen under Homosexuality i index. Men vid en närmare koll ska man plocka signa 
från Table 3-C till Table 3-B för att visa på ett perspektiv. Uppställningen i Table 3-C i 
avseende på ämnet homosexualitet är: 
 
-3 Literate dealing with specific themes and subject 
  -35 Humanity and human existence 
    -353 Human psychological and moral qualities and activities 

Examples: chivalry, dreams, friendship, heroism, homosexuality, honor, 
insanity, justice, melancholy, personal beuty, pride, sentiment, snobbishness, 
success  
 

Det här är ytterligare ett tecken på att homosexualitet behandlas som något annorlunda 
eftersom det är den enda sexuella läggningen som är representerad bland exemplen. 
 
En ny klass som nu finns med under termen homosexualitet i index är 800 Literature 
(Belles-lettres) and rhetoric. Detta på grund av att man kan ta siffror från Table 3-C och 
lägga till 809.933 Dealing with specific themes and subjects.  
 
Tre viktiga ändringar har gjorts på 363.4 Problems and controversies related to public 
morals and customs och 363.49 Homosexuality. Under 363.4 har man lagt till en 
förklaringstexts som lyder: ”Treated as a social problem”. Under 363.49 står det att 
tvärvetenskapliga verk om homosexualitet ska klassas på 306.766 och att 
homosexualitet som ett brott ska klassas på 364.153 6. Att tvärvetenskapliga verk ska 
till 306.766 är ytterligare ett tecken på att det är denna placering som är den allmänna 
för ämnet.  
 
Här återkommer också referensen till homosexuella handlingar som ett brott, den som vi 
inte kunde finna i 19:e upplagan. Den finns dock inte med i indexet utan vi hittar den 
bara som en hänvisning från en helt annan plats i klassen 300 Social sciences. Senast vi 
såg denna referens var i den 18:e upplagan och jämfört med den 20:e upplagan har det 
skett en förändring i sättet att klassa homosexualitet som ett brott. Nu har 
homosexualitet flyttat ner ett steg i hierarkin. Tidigare låg det på 364.153 Sex offences, 
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nu är det placerat på 364.153 6 Sexual deviations som inkluderar till exempel incest och 
sodomi. De andra avdelningarna under 364.153 är Rape och Prostitution. 
 
Fyra placeringar för homosexualitet har tagits bort. 157.7 Disorders of character and 
personality är borttagen och hela 157 är omplacerad till 616.89 Mental disorders där det 
inte finns någon koppling till homosexualitet. Även 312 Statistics of populations 
(Demographic statistics) är borttagen och ersatt med att man lägger till siffror från 
Table 1 för att visa att verket som klassas behandlar statistik. I indexet finns inte längre 
några pekare till avdelningen 618 Pediatrics and geriatrics, men principen för att visa 
på en sjukdom där är den samma som från upplaga 18.  
 
Vid en koll i index ser vi att termen Gay/Gays nu har kommit med. Den finns 
representerad ett flertal gånger och de flesta har vi redan redogjort för ovan. Gays har 
två ingångar, Table 1 –086 64 och 305.906 64, som ligger under 305.906 Persons by 
cultural level, marital status, sexual orientation, special social status. Till denna 
avdelning plockar man siffror från Table 1 för att visa på en synvinkel. Gay men har 
också två ingångar liksom Gay women. Gay men är placerat på Table 1 -086 642 och 
305.389 664. 305.38 Specific kinds of men har underavdelningen 305.389 
Miscellaneous groups och till denna avdelning plockar man siffror från 305.906 för att 
peka på en aspekt. Samma metod tillämpas på 305.4 Women för att visa på kvinnliga 
homosexuella. Dessutom finns Gays male och Gays female med i indexet med precis 
samma placeringar som under Gay men och Gay women. En egen pekare in i schemat 
har Gay liberation movement som klassas under 305.906 64, vilket alltså är samma 
som Gays. Det finns även pekare från homosexuals, homosexuals female och 
homosexuals male i index till samma platser som för gays, gays female och gays 
male. Under Gays och Homosexuals finns dessutom en referens till pastoral theology. 
Det är 259 Activities of the local church som med sin underavdelning 259.086 Persons 
by social and economic characteristics inkluderar homosexuella. Till denna avdelning 
plockar man siffror från Table 1 för att visa på en aspekt. I detta fall är det aktiviteter i 
den kristna kyrkan som åsyftas. 
 
Termerna Lesbianism och Lesbians  har en respektive två ingångar. Alla tre har 
redogjorts för tidigare. De är: 306.766 3 Female homosexuality (Lesbianism), 305.489 
664 och Table 1 -086643 Female homosexuals (Lesbians).  
 
Man har nu en väldigt dubbel tolkning av vad ämnet homosexualitet är. Samtidigt som 
man till denna upplaga har valt att likställa homosexualitet, heterosexualitet och 
bisexualitet. Samtidigt finns placeringen för homosexualitet på 616. 858 3 Sexual 
disorders kvar där synen på homosexualitet som något onormalt och sjukligt fortfarande 
finns kvar. 
 
Relaterade ämnen  
Heterosexuality och Heterosexuals är nu representerade i systemet och finns på tre 
platser i systemet vilka alla redogjorts för tidigare. Ämnet heterosexualitet har överlag 
färre referenser än homosexualitet. Man skulle till exempel kunna tänka sig en referens 
från heterosexualitet till 364.153 6 Sexual deviations, alltså heterosexualitet som ett 
brott. De sodomilagar vi nämnt tidigare innefattar även heterosexuellt oralt och analt 
samlag i de flesta av de stater som tillämpar dessa lagar. Om man helt jämställer 
homosexualitet med heterosexualitet, i den queerteoretiska andan, så skulle denna 
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referens ha funnits med. Självfallet skulle den också ha funnits med under 
bisexualiteten, och det är därför ett tydligt tecken på att homosexualiteten anses vara 
den avvikande läggningen. 
 
Bisexuality har två nya referenser i index. Den ena är 306.765 Bisexuality som 
redogjorts för tidigare och den andra är att man nu fått en pekare till 616.858 34 
Homosexuality. Platsen för bisexuality under psykologi 155.334 har nu fått en 
förklaringstext vilken lyder: ”Class here ambiguity of sexual orientation, display of 
behavior characteristics of both sexes (androgynous behavior)”. För termen Bisexuals 
har också två referenser tillkommit som båda beskrivits tidigare. 
 
155.34 Sexual relations har också fått en ny förklaringstext: ”Contains heterosexual, 
homosexual, bisexual relations”.  

4.3.4 Homosexualitet i 21:a upplagan, 1996 
Man har endast gjort några få ändringar till denna upplaga, men de som gjorts är desto 
viktigare.  
 
Den väsentligaste förändringen har skett under 616 Diseases. Homosexualitet har inte 
längre en egen placering under 616.858 3 Sexual disorders utan ingår nu under denna 
rubrik. Vid 616.858 3 finns texten ”including homosexuality treated as a medical 
disorder”. Vi får även reda på att vi kan gå till manualen för att få ytterligare 
information. I manualen står att till 616.858 3 skall endast verk som behandlar 
homosexualitet som en sjukdom eller som argumenterar emot dessa idéer föras. Man 
poängterar också att de flesta verk som rör homosexualitet klassas utanför 
medicinavdelningen. Att man så tydligt visar att denna avdelning endast ska användas i 
vissa fall och manar till att inte använda den visar att stämpeln på homosexualitet som 
psykisk störning har minskat drastiskt sen 18:e upplagen. Att man ändå väljer att 
behålla placeringen under sjukdomar kan naturligtvis diskuteras. Å ena sidan att behålla 
denna placering signalerar att homosexualitet även fortsättningsvis anses vara en 
sjukdom. Men å andra sidan så är problemet att om man helt plockar bort denna 
avdelning, var ska man då klassa verk som ser på homosexualitet som en sjukdom? Det 
kan också vara ett tecken på den ambivalens som finns i det amerikanska samhället 
gentemot homosexualitet. I en undersökning från USA, utförd 1996, ansåg 56 % av de 
tillfrågade att homosexualitet alltid var fel. Attityderna mot homosexuella i USA kan 
beskrivas som en blandning av bigotter och fördomsfria.145 DDC visar också på denna 
tudelning eftersom man dels klassar homosexuella som jämställda med heterosexuella 
och dels som en sjukdom.  
 
Ytterligare förändringar gäller homosexuella äktenskap som man flyttat från 306.73 
General institutions till 306.84 Types of marriage. Man har även ändrat terminologin 
från att ha hetat Homosexual marriage till Gay marriage. Denna flyttning var precis vad 
vi diskuterade under upplaga 20 av DDC där man valde att inte placera homosexuellas 
äktenskap bland de andra äktenskapen. Denna förflyttning av homosexuellas äktenskap 
till de heterosexuella äktenskapen är ännu ett tecken på att heterosexualitet och 
homosexualitet jämställs. Men det blir nu ännu mer kontroversiellt eftersom 
homosexuellas rätt att gifta sig inte finns i USA vid denna tid. Ändå väljer man att i 

                                                 
145 Hyde 2000, s. 386f. 
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DDC likställa homosexuellas äktenskap med de heterosexuella äktenskapen. Om man 
ser till debatten som förs i USA nu, där presidenten vill förbjuda homosexuella 
äktenskap genom att ändra i konstitutionen, blir detta än mer intressant. Anledningen till 
att presidenten vill förbjuda dessa äktenskap är att han anser att äktenskap endast sker 
mellan en man och en kvinna. Det finns bara en stat i USA som tillåter homosexuella 
äktenskap idag, och det är Massachusetts där det inte blev lagligt förrän 2004. Om 
ändringen i konstitutionen går igenom kommer rätten för homosexuella att gifta sig 
även att försvinna i Massachusetts.146 Same-sex union är endast lagligt i en amerikansk 
delstat, Vermont där det blev legaliserat år 2000. Däremot kan man i Kalifornien, 
Alaska och Columbia registrera homosexuella par.147 
 
På 363.49 Homosexuality under 363.4 Problems and controversies related to public 
morals and customs har man nu plockat bort hänvisningen till att homosexualitet som 
ett brott ska klassas på 364.153 6 Sexual deviations. I och med detta finns det vare sig i 
index eller vid någon annan placering av homosexualitet någon referens till 
homosexualitet som ett brott. Sett ur ett queerteoretiskt perspektiv är detta en positiv 
förändring med tanke på att homosexualitet skall ses som lika normal och naturlig som 
heterosexualiteten kan den samtidigt inte vara ett brott. Men om man utgår från USA:s 
samhälle är detta märkligt. Homosexuella handlingar är fortfarande ett brott i flera stater 
idag samt att det i några av dessa stater är förbjudet med oralt och analt samlag även i 
heterosexuella relationer. Men även om dessa lagar existerar är man inkonsekvent i att 
tillämpa dem och i USA pågår nu diskussioner om att reformera dem. De som kräver 
reformer anser att dessa lagar kränker privatlivet, en rätt till ett privatliv som finns 
inskrivet i konstitutionen. 148 Men 364.153 6 Sexual deviations finns fortfarande kvar där 
det står att denna avdelning ska inkludera till exempel incest och sodomi. Observera att 
de lagar som förbjuder oralt och analt samlag kallas för sodomilagar. I DDC finns alltså 
referensen till sodomi som ett brott kvar men inte den till homosexualitet som ett brott.  
 
I Table 3-C har man ändrat terminologin. Den lyder nu:  
 
-3 Arts and Literature dealing With specific themes and subjects 
  -35 Humanity 
    -353 Human characteristics and activities 
 
Även förklaringstexten till -353 är ändrad. Den lyder nu: “Biological, moral, 
psychological aspects. Including alienation, chivalry, dreams, fear, friendship, 
happiness, heroism, justice, melancholy, mental illness, personal beuty, pride, sexual 
orientation, snobbishness, success”. Notera att homosexualitet har plockats bort och 
man har istället lagt till en mer neutral term, sexual orientation. Denna inkluderar alla 
typer av sexuella läggningar. Man tar även här ett steg bort från den heterosexuella 
normen. Istället för att peka ut homosexualitet som något specifikt och annorlunda gör 
den nya termen, sexual orientation, att man kan mena alla typer av sexuella läggningar, 
även heterosexualiteten. 
 
Under termen gay finns två nya referenser: Gay workers  och Gay labor economics. 
Båda hänvisar till samma plats i schemat, 331.53, som ligger under 331.5 Special 
                                                 
146 Saleem 2004, Axel-Lute 2005 
147 Homosexual (Same -sex) Marriages - Introduction, Axel-Lute 2005. 
148 Hyde 2000, s. 591f. 
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categories of workers other than by age or sex. Andra termer placerade under är 331.5 
Prisoners and ex-convicts, Veterans och Apprentices. Referensen för pastoral theology 
som fanns under både gays och homosexuals är nu omdöpt till christian pastoral 
theology. Denna förändring har säkert gjorts på grund av DDC:s strävan efter att 
avskaffa den kristna norm som har funnits och finns i systemet. 
 
Lesbianism har också två nya ingångar, båda på religionsavdelningen. De är: 291.178 
357 663 Social theology och 261.835 766 3 Christianity.  
 
Relaterade ämnen 
För ämnet Heterosexuality och Heterosexuals har inga förändringar gjorts. På 
Bisexuality är hänvisningen till klassen medicin borta och det har tillkommit en ny till 
176 Ethics of sex and reproduction. Nu finns det en referens både från Homosexuality 
och Bisexuality till 176, vilket inte är så konstigt eftersom denna avdelning behandlar 
ämnet sexualitet. Vad som däremot kan diskuteras är att det inte finns en liknande 
referens från termen Heterosexuality till 176. Skulle detta betyda att man inte klassar 
verk som behandlar ämnet heterosexualitet på 176. Inte troligt eftersom det rör sig om 
reproduktion så väl som sexualitet. Däremot är det troligt att det är den heterosexuella 
normen som synliggörs då en avdelning som rör sexualitet självklart inkluderar ämnet 
heterosexualitet. Det anses så självklart att man inte behöver peka på det från index. Det 
räcker att det finns med i index under Sexuality för att användaren av systemet 
automatiskt ska anta att det handlar om heterosexualitet. Detta antagande om 
användaren är säkert korrekt, men vilka signaler sänder det ut? 
 
Inga intressanta förändringar för denna undersökning har gjorts på termerna sex, sexes  
och sexual. 

4.3.5 Homosexualitet i 22:a upplagan, 2003 
Till denna upplaga har man gjort några omstruktureringar. De placeringar som fanns 
under 305 och behandlade ämnena Gays, Gay women och Gay men har nu flyttat till 
306.766 Homosexuality med underavdelningar. Hit ska man även klassa Gay liberation 
movement. Avdelningen 306.7 Institutions pertaining to relations of the sexes har blivit 
omdöpt till Sexual relation. Problemet med rubriksättningen på denna avdelning har vi 
tagit upp tidigare och vi kan nu se att det även har blivit uppmärksammat inom DDC:s 
organisation. Den ändring som gjorts utesluter nu inga typer av sexuella relationer utan 
är neutral och innefattar alla. Definitivt ett steg bort från den heterosexuella normen som 
tidigare varit mycket tydligare. 
 
På 200 Religion har det skett några mindre förändringar. En plats har flyttat och det har 
tillkommit två nya placeringar. 291.5 Moral Theology har flyttat till 205 Religious 
ethics. Det är på en underavdelning till 205 som man nu placerar homosexualitet i 
relation till religionsetik. En av de nya placeringarna är 200.8 History and description 
with respect to kinds of persons. Till denna kan man lägga till notation från Table 1. 
Homosexuella på denna avdelning får alltså koden 200.866 4. Den andra nya 
placeringen är på 270.08 Christianity with respect to kinds of persons, church history. 
Även här lägger man till notation från Table 1.  
 
616.858 3 Sexual disorders har bytt namn till Sexual and gender-identity disorders. 
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Under termen Gay har det kommit några nya referenser. Gay parents är en, som ska 
klassas på 306.874 Parent-child relationship. Till denna lägger man sen notationen från 
Table 1 för att visa på homosexuella. Även Gay rights och Gay rights law finns 
representerad. På 323.3 Civil and political rights of other social groups med 
underavdelningarna 323.32 Groups identified by miscellaneous social characteristics 
respektive 342.087 Social groups som ligger under 342 Constitutional and 
administrative law.  
 
Ytterligare en ny referens har kommit till, Gays, Holocaust, som behandlar 
homosexuella och förintelsen vilken ligger på 900 History, geography, and auxiliary 
disciplines. Hierarkin för denna avdelning ser ut som följer: 
 
940 History of Europé Western Europé 
  940.5 1918- 
    940.53 World War II, 1939-1945 
      940.531 Social, political, economic history; Holocaust 
        940.531 8 Holocaust 
 
Vi kan bara konstatera att det är bra att man nu har uppmärksammat de homosexuella 
som en utsatt grupp under förintelsen. Eventuellt är detta en direkt följd av att 
homosexualitet och homosexuella uppmärksammats mer och mer i både media och 
litteratur. Placeringen borde förutsätta att litteratur finns i ämnet vilket inte alls är 
osannolikt. 
 
Även till denna upplaga har man ändrat terminologin för homosexuella äktenskap. 
Första gången det fanns med, i upplaga 20, var termen Homosexual marriage. Till nästa 
upplaga hade man bytt till Gay marriage och nu heter det i indexet vid Gay fortfarande 
Gay marriage. Men när vi kollar i schemat har man ändrat det till Same-sex marriage. 
Det finns dessutom en hänvisning till schemat där man kan hitta verk om lagar om 
homosexuella äktenskap. De finns på 346.016 8 Same-sex marriage som ligger under 
346 Private law. Att man valt att ändra terminologin ytterligare en gång stämmer 
överens med språkbruket i det övriga samhället. Man talar för det mesta om same-sex 
marriage, inte gay marriage. 
 
Relaterade ämnen 
För termerna Heterosexuality/Heterosexuals och Bisexuality/Bisexuals har det skett 
förändringar efter samma princip som för Homosexuals. De placeringar som fanns 
under 305 har flyttat till 306.7. 
 
På avdelningen 392.6 som tidigare kallades Relations between sexes har man bytt ut 
terminologin till Customs of sexual relations. Det går i linje med den omdöpningen som 
skedde på 306.7 Institutions pertaining to relations of the sexes till Sexual relation.  

4.3.6 Sammanfattning DDC 
 
Man kan tydligt se hur en förändring successivt har skett i DDC. Från att under 1970-
talet betraktas som en sjukdom till att 30 år senare vara jämställt med 
heterosexualiteten. 
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I den 18:e upplagan från 1971 finns homosexualitet representerat på fyra huvudklasser 
där de flesta placeringarna finns på medicinavdelningen. Men man kan även hitta 
homosexualitet inom områdena filosofi, religion och samhällsvetenskap. Gemensamt 
för dem alla är att homosexualitet behandlas som en sjukdom och något onormalt. 
 
Tilll den 19:e upplagan har det skett ett fåtal ändringar, de flesta inom klassen 300 
Social sciences. Homosexualitet stämplas dock fortfarande som en sjukdom samt att en 
av de nya placeringarna dessutom visar på homosexualitet som ett moraliskt problem. 
 
Det dröjer tio år till den 21:a upplagan kommer ut 1989 och under denna tid har det 
skett en dramatisk förändring. I klassen 300 har man strukturerat om och en avdelning 
heter nu Sexual orientation. På denna avdelning ingår bland annat underavdelningarna 
Homosexuality och Heterosexuality. Homosexualitet jämställs nu med heterosexualitet 
medan man fortfarande ser homosexualitet som en sjukdom.  
 
Klassningen av homosexualitet som en sjukdom finns kvar även i den 21:a och 22:a 
upplagan. Men i den 21:a upplagan, från 1996, är homosexualitet inte längre en egen 
klass under Sexual disorders utan ingår nu i denna rubrik. Det klargörs också att till 
Sexual disorders skall endast verk som behandlar homosexualitet som en sjukdom eller 
argumenterar emot dessa idéer klassas. De flesta verk som behandlar homosexualitet 
klassas utanför avdelningen för medicin. Homosexualitet blir också uppmärksammat 
inom nya områden. Till exempel referensen från Homosexuality i indexet till 
Holocaust i schemat i 22:a upplagan eller till homosexuella arbetare i 21:a upplagan.  
 
Den dubbla benämningen av homosexualitet som finns i DDC, både som en sjukdom 
och som något helt naturligt, är en spegling av USA:s samhälle. Attityderna mot 
homosexuella är delade i USA då man utfört undersökningar som visar att majoriteten 
anser att det är fel att vara homosexuell. 
  
När det gäller den heterosexuella normen i DDC har den också förändrats successivt 
över dessa 30 år. Under 1970-talet är den distinkt. Homosexualitet är en sjukdom och 
något onormalt, alltså är heterosexualiteten det friska och normala. I den 20:e upplagan 
likställs heterosexualitet och homosexualitet under samma avdelning, Sexual orientation 
men fortfarande kan man se den heterosexuella normen. Till exempel så är dessa 
avdelningar placerade under en övre rubrik som heter Institutions pertaining to the 
relations of the sexes, vilket antyder att det ska röra sig enbart om relationer mellan 
könen. Till den 21:a och 22:a upplagan har många av dessa problem åtgärdats. Man har 
till exempel döpt om avdelningen Institutions pertaining to the relations of the sexes till 
det mer allinkluderande Sexual relations.  
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5. JÄMFÖRANDE ANALYS 

Kapitel fem består initialt av en jämförande analys uppdelad efter årtionde. Ett försök 
att peka på likheter och skillnader mellan systemen under varje årtionde samt diskutera 
utifrån våra frågeställningar har utförts. 
 
Avslutningsvis i kapitlet redogörs också för de resultat och slutsatser undersökningen 
genererat.  

5.1 1970-talet 
Här har vi valt att jämföra SAB:s femte omarbetade upplaga från 1972, UDK:s fjärde 
upplaga som kom ut mellan åren 1968-1977 av vilka vi enbart använt oss av delar som 
kommit ut 1969-1970, och DDC:s 18:e upplaga från 1971. Det kom ut ytterligare en 
upplaga av DDC under 1970-talet men eftersom den kom ut så mycket senare än de 
övriga, 1979, har vi valt att inte ta upp den här. Detta för att jämförelsen systemen 
emellan ska bli så rättvis som möjligt.  

5.1.1 Klassificering av homosexualitet 
I alla tre systemen har man valt att placera homosexualitet på medicinavdelningen. Det 
finns dock en stor skillnad mellan SAB och de två övriga systemen. I både UDK och 
DDC anses homosexualitet vara en mental sjukdom medan man i SAB däremot klassar 
homosexualitet på Socialmedicin och hygien under Sexualhygien, och inte på mentala 
sjukdomar. Ämnet har alltså än så länge inte fått någon enskild avdelning i SAB men 
termerna homosexualitet och homofili hänvisar alltså till Sexualhygien.  
 
I UDK och DDC är homosexualitet som vi tidigare nämnt, en mental sjukdom. I UDK 
placeras det på samma signa som hermafroditism och sodomi. I DDC återfinns ämnet 
under sexuella perversioner, manier och abnormiteter tillsammans med ämnen som 
impotens, sadism och nymfomani. En av grundprinciperna inom klassifikation är likhet, 
det vill säga att ämnen ska placeras i anslutning till andra ämnen som är snarlika dem 
själva. Detta ger en tydlig bild av vad man inom UDK och DDC anser att 
homosexualitet är, en sexuell avvikelse. Att man gjort detta val, att betrakta det som en 
mental sjukdom, är kanske inte så konstigt sett till det övriga samhällets värderingar. 
 
Vi kan alltså konstatera att av de tre systemen är det SAB som har den mest humana 
hållpunkten. Att man valt att i SAB inte placera homosexualitet under de psykiska 
sjukdomarna är ett tecken på förståelse för individers personliga egenskaper. SAB 
framstår, i jämförelse med UDK och DDC, som det tolerantare klassifikationssystemet. 
Rogers diskuterar i sin artikel om biblioteken skall leda eller följa allmänheten där hon 
anser att biblioteken bör sträva efter att höja medvetenheten hos sina användare.149 
Även Olson tar upp detta och påpekar att historiskt sett så har biblioteken inflytande 
över individers etiska och moraliska värderingar.150 Sett ur detta perspektiv får SAB 
anses som en föregångare, som hellre vill påverka allmänhetens åsikter till det bättre 
istället för att, som UDK och DDC, följa efter utvecklingen. 
 

                                                 
149 Rogers 1993, s. 195f. 
150 Olson 2000, s. 63. 
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Om man jämför den hierarkiska kontexten i UDK och DDC vad det gäller den generella 
medicinavdelningen ser vi vissa skillnader. I UDK kommer homosexualitet längre ner i 
hierarkin än i DDC. Man har i UDK valt att ha flera nivåer under neurologi innan man 
kommer ner till sexuella störningar. I DDC står homosexualitet ensamt på en avdelning 
medan man i UDK har valt att ta upp flera sexuella avvikelser jämte homosexualiteten, 
där de flesta av dem är olika varianter av homosexuella handlingar. Det verkar som man 
i UDK vill vara helt säker på att användarna förstår vad man menar. Det räcker inte med 
enbart homosexualitet, som i DDC, utan man måste vara explicit. För säkerhets skull tar 
man bland annat även upp sodomi, samlag mellan kvinnor och samlag mellan män. 
Foskett tar upp denna problematik i en av sina artiklar. Han beskriver hur, i hans tycke, 
LCSH har en djup pessimistisk syn på mänskligheten. Under en av rubrikerna för The 
Bartlett family finns det inte mindre än elva se hänvisningar till olika stavningar.151 
Samma fenomen finns i UDK och dess olika varianter av homosexualitet som de anser 
det vara nödvändigt att ha med.   
 
En stor skillnad mellan DDC och de två andra systemen är att man i DDC har 
möjligheten att klassificera ämnet homosexualitet på flera olika huvudklasser. I SAB 
och UDK finns det endast ett alternativ, enligt index, Sexualhygien respektive Sexual 
perversions.  I DDC däremot kan man placera homosexualitet under psykologi, religion, 
samhällsvetenskap och medicin med det gemensamt att homosexualitet behandlas som 
en sjukdom på alla dessa avdelningar. Att man i DDC har större möjligheter att klassa 
homosexualitet beror antagligen på att det är det största systemet sett till antal termer i 
index och att det är i högre grad facetterat än SAB och UDK. 
 
Valet av termer är relativt likt i alla tre systemen. De har alla valt benämningen 
homosexualitet/homosexuality vilket inte alls är konstigt eftersom det är den vedertagna 
termen. Av de tre systemen är det endast DDC som tar upp termen lesbisk/lesbianism, 
vilket även här kan bero på att det är ett större system med fler termer. Lesbianism 
kommer med i SAB 1984 och i UDK först 1994.  

5.1.2 Den heterosexuella normen 
Sett ur ett queerteoretiskt perspektiv anser vi att den heterosexuella normen är tydlig i 
alla tre systemen, men på olika sätt.  
 
Inget av systemen anser det vara nödvändigt att i index referera till termen 
heterosexuella eller heterosexualitet. Detta åskådliggör klart att den heterosexuella 
personen är den som man utgår ifrån och som anses vara det naturliga. Det som man tar 
för givet och alltså inte behöver rubricera. I SAB har man alltså valt att inte ha någon 
hänvisning från termen heterosexualitet i indexet till sexuell hygien. Man anser att det är 
underförstått att det rör sig om heterosexualiteten. Men från termen homosexualitet 
behöver man ha en pekare för att folk ska förstå var det är placerat. Inom queerteorin 
strävar man efter att få bort synen på heterosexualitet som det ursprungliga.  Istället 
anser man att olika sexuella identiteter är konstruerade inom en viss kultur och kan 
därför variera.152  
 

                                                 
151 Foskett 1984, s. 347. 
152 Kulick 1996, s. 10. 
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I UDK och DDC finns termen heterosexuell inte heller representerad. Men här är 
homosexualitet beskrivet som en sjukdom, något onormalt. Här finns definitivt ingen 
ansats att jämställa heterosexualitet och homosexualitet. Ytterligare ett tecken på den 
heterosexuella normen är det faktum att en avdelning i DDC och UDK är döpt till 
Relations between the sexes. Denna rubrik är inte neutral utan hävdar klart att relationer 
har man mellan könen. Det finns ingen avdelning som heter Relations within the sexes.  
Ännu konstigare är att man i DDC har valt att placera homosexualitet under denna 
avdelning, dock som en onormal sexuell relation. I UDK finns homosexualitet inte 
representerat under sagda avdelning men rubriken Relations between the sexes finns på 
avdelningen för etnologi, 392.6. Även här finns alltså en heterosexuell norm även om 
ämnet homosexualitet inte nämns i texten.  

5.2 1980-talet 
Under denna rubrik kommer vi att jämföra den femte upplagan av SAB från 1984, 20:e 
upplagan av DDC från 1989 och för UDK använder vi Extensions and Corrections to 
the UDC fram till 1985. I detta fall blir jämförelsen mellan DDC och de två övriga 
något skev. DDC är några år yngre än de två andra men på grund av att utgivningarna 
skett med så stora mellanrum var detta det bästa alternativet. De förändringar som 
gjordes till den 19:e upplagan av DDC kommer även att tas upp här men fokus kommer 
att ligga på den 20:e upplagan. 

5.2.1 Klassificering av homosexualitet 
Sen början av 1970-talet har det skett stora förändringar i SAB och DDC vad det gäller 
sättet att klassificera homosexualitet. Medan det i UDK inte har förekommit några 
förändringar alls. 
 
En likhet i SAB och DDC är att man skiljer på gruppen homosexuella och ämnet 
homosexualitet. I DDC representeras gruppen i en tabell, som kan tillämpas i hela 
systemet, medan man i SAB placerar homosexuella på den samhällsvetenskapliga 
avdelningen och homosexualitet på medicin. I UDK urskiljer man inte gruppen 
homosexuella förrän i upplagan från 1994 då man liksom DDC lägger till en tabell för 
att kunna visa på personers karaktäristika. 
 
I SAB har homosexualitet nu fått enskilda avdelningar. Under medicin är Vnd nu 
omdöpt till Sexologi och under den avdelningen har homosexualitet fått en egen rubrik. 
Man har även placerat homosexuella på avdelningen för Samhälls- och rättsvetenskap. 
Här är de placerade under Könsrollsfrågor jämte Kvinnofrågor och Mansfrågor. Varför 
man valt att placera homosexuella under Könsrollsfrågor är något vi redan diskuterat 
under avsnitt 4.1.2. Denna koppling mellan homosexuella och könsrollsfrågor är SAB 
ensamma om att göra. Det förekommer vare sig i UDK eller DDC, varken på 1980-talet 
eller senare. Att man i SAB associerar homosexuella med könsroller kan tyckas vara 
egendomligt. Om det hade varit en relevant koppling att göra borde i alla fall DDC ha 
det som en referens i sitt index. DDC har de flesta referenserna för homosexualitet och 
homosexuella och de rör många fler områden än SAB, men ingen som behandlar 
könsroller. Därför kan vi bara konstatera att SAB:s val att placera homosexuella under 
Könsrollsfrågor är en speciell lösning. Men som vi redan diskuterat fanns det alternativ, 
i första hand att placera det under Minoriteter. Det bör dock påpekas att man i UDK och 
DDC inte heller gör någon koppling mellan homosexuella och minoriteter. 
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Under 1980-talet kommer termen gay med i DDC, men den dyker inte upp i UDK 
förrän 2002. I SAB har den ännu inte fått någon enskild plats i schemat och finns inte 
heller med i ämnesordsregistret. Att man har med termen redan 1989 i DDC beror 
antagligen på att termen har sitt ursprung i USA och att man därför är först med att föra 
in den i systemet.  
 
Även när det gäller att göra en koppling mellan bisexualitet och homosexualitet är DDC 
först. Där kommer den redan i 19:e upplagan 1979. I SAB däremot finns den med 1984 
och UDK är sist då detta samband infinner sig först 1994. Att UDK är så långt efter de 
båda andra systemen har sin grund i att man i UDK inte har gjort några förändringar alls 
vad det gäller homosexualitet och dess relaterade ämnen under denna period. 
 
Ett gemensamt drag hos SAB och DDC är att man delvis tar bort den psykologiska 
aspekten. I SAB försvinner referensen Sexualpsykologi från index. I DDC tar man 
hänvisning från Homosexuality till psykologiavdelningen 157. Men i DDC rör det sig 
om psykologi i bemärkelsen onormala tillstånd.  
 
En annan likhet mellan DDC och SAB under 1980-talet är att i båda systemen finns en 
direkt koppling från homosexualitet till etik och moral. I SAB utnyttjar man möjligheten 
att ansluta till systemet, det vill säga till etikavdelningen tar man två bokstäver från 
andra avdelningar. Dgvn betecknar då etik i samband med sexologi där 
underavdelningen homosexualitet finns. I DDC:s 20:e upplaga finns nu en pekare från 
homosexuality till sexual ethics där ämnet homosexualitet numera inkluderas vilket 
gör att DDC:s koppling till homosexualitet är något starkare än i SAB. I UDK får vi se 
något liknande redan under 1970-talet. Men med den skillnaden att man använder 
bilden av homosexualitet som perverst och för över detta till avdelningen för etik och 
moral. Man använder alltså samma terminologi, sexual perversions, på både 
medicinavdelningen och etikavdelningen vilket inte SAB och DDC gör. Även det 
faktum att man jämställer perversioner med bland annat sadism och bestialism kommer 
också från patologiavdelningen. 
 
En nyhet i DDC under 1980-talet är att man tar med homosexuella äktenskap. Något 
som ännu inte skett i SAB och i UDK kommer det först 2002. Jämfört med SAB och 
UDK måste DDC anses vara ovanligt tidigt ute. Framförallt om man ser till den 
diskussion vi tidigare fört om ämnet under 4.3.3 där vi resonerade kring det faktum att 
det inte är tillåtet för homosexuella att gifta sig i USA vid denna tid.  
 
Att man under dessa år inte gjort några ändringar i UDK medan man i SAB och DDC 
har gjort så pass stora förändringar är konstigt. Man har inom organisationerna för SAB 
och DDC tagit hänsyn till samhällets förändrade lagar och attityder gentemot de 
homosexuella och inkorporerat dessa i systemen. Något som inte har skett inom UDK.  

5.2.2 Den heterosexuella normen 
Inom DDC har man nu lagt den allmänna placeringen för homosexualitet under den nya 
avdelningen Sexual orientation. Underavdelningarna till denna rubrik är: Neutral sexual 
orientation, Heterosexuality, Bisexuality och Homosexuality. Homosexualitet finns 
fortfarande kvar under sexuella störningar men det är inte längre huvudplaceringen. 
Med denna nya avdelning har den heterosexuella normen försvagats i DDC. 
Homosexualiteten blir nu jämställd med heterosexualiteten.  
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Men i SAB kan vi konstatera att den heterosexuella normen snarare har förstärkts. Här 
särskiljer man nu i högre grad homosexualitet som något annorlunda genom att inte 
definiera heterosexualiteten, som man gör med homosexualitet och homosexuella som 
alltså fått enskilda avdelningar.  
 
I UDK har inte den heterosexuella normen förändrats, eftersom det inte har förekommit 
några förändringar här överhuvudtaget.  

5.3 1990-talet 
Här blir jämförelsen något mer jämlik än under 1980-talet. Upplagorna från de tre 
systemen har kommit ut under en kortare tidsperiod. 1994 kom UDK ut, 21:a upplagan 
av DDC kom ut 1996 och 1997 gavs den sjunde upplagan av SAB ut.  

5.3.1 Klassificering av homosexualitet 
1990-talet har inneburit ganska stora förändringar för UDK som utökat antalet ingångar 
till systemet inom ämnet. I SAB har det däremot bara skett mindre justeringar, till 
exempel har man infört nya ämnesord i index som kan associeras till homosexualitet. I 
DDC har man endast gjort några få ändringar, men de som gjorts är desto viktigare. 
 
I SAB för man nu in en referens för homosexuella föräldrar. I DDC kommer 
homosexuella föräldrar inte med förrän 2003. Om det kommer med i UDK efter 1994 
vet vi inte. Vi har inte lyckats hitta det i själva systemet och eftersom det inte finns 
något index kan vi inte slå upp det. Det finns dock något som kan relateras till 
homosexuella föräldrar i UDK. Man har 2002 lagt till och förändrat synen på 
familjesammansansättningen genom en ny avdelning på sociologi. Family based on 
same-sex union visar på att även homosexuella kan vara föräldrar om vi förutsätter att 
en familj består av föräldrar med barn.  
 
I DDC finns fortfarande möjligheten att klassificera homosexualitet som en sjukdom 
kvar, men nu skriver man uttryckligen att denna plats endast ska användas för verk som 
behandlar homosexualitet som en sjukdom eller argumenterar emot dessa idéer.  
 
I UDK sker det nu en del förändringar. Men dessa gör inget för att förbättra bilden av de 
homosexuella. Snarare förstärker man synen på de homosexuella som onormala och 
perversa. Till exempel jämställer man homosexuella med sadister och masochister i 
tabellen och beskriver dem som ambivalenta eller med speciella eller psykologiska 
sexuella drag. Dessa förändringar var inte vad vi hade hoppats skulle inträffa. Vi hade 
hellre sett att man gått mer på SAB:s och DDC:s linje och tagit bort eller minskat ner på 
sjukdomsstämpeln.   
 

5.3.2 Den heterosexuella normen 
Den heterosexuella normen under 1990-talet har inte förändrats något alls i SAB och 
UDK sedan 1980-talet medan man i DDC gjort vissa förbättringar på området. Man har 
bland annat flyttat de homosexuellas äktenskap från General institutions till Types of 
marriages och i tabell 3-C har man tagit bort homosexuality och istället fört in sexual 
orientation.  
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5.4 2000-talet 
Till detta kapitel har vi använt oss av den 22:a upplagan av DDC från 2003 och för SAB 
och UDK har vi utgått från de uppdateringar vi hittat.  

5.4.1 Klassificering av homosexualitet 
Under de första åren av 2000-talet har UDK förändrats mest eftersom homosexualitet nu 
även finns på sociologiavdelningen under både äktenskap och sexuella relationer. I 
SAB:s ämnesordsregister finns det nu flera nya termer att söka på som kan anses ha ett 
samband med homosexualitet. Men några ändringar i schemat har däremot inte skett. I 
DDC har det också skett en del förändringar men inget som reformerat systemet radikalt 
i sättet att klassificera homosexualitet. 
 
I UDK har man nu genomfört ändringar i sättet att klassificera homosexualitet. Bland 
annat har tabellen genomgått stora omstruktureringar. Under avdelningen Persons 
according to sexual orientation är homosexuella och bisexuella jämställda med 
heterosexuella. Det var verkligen på tiden att UDK uppdaterades och på ett bättre sätt 
speglar samhället i stort. Det har även skett andra förändringar i UDK som stärker 
denna bild, till exempel finns både homosexuella äktenskap och familjer med i 
systemet. Dessa förändringar var mycket fördröjda. Det hade varit intressant att se om 
UDK har varit lika dålig på att uppdatera sig inom andra områden eller om 
homosexualitet är det enda ämnet som blivit eftersatt. 
 
Precis som i DDC finns i UDK möjligheterna att klassa homosexualitet som en sexuell 
avvikelse på medicin avdelningen. Men det finns en stor skillnad mellan DDC och 
UDK. I DDC tog man bort homosexualitet som en egen avdelning på Sexual disorders. 
Man blev samtidigt mycket tydlig med det faktum att till Sexual disorders skulle endast 
material som behandlar homosexualitet som en sjukdom klassas, eller verk som 
argumenterar emot dessa idéer. Ingen av dessa ändringar har skett i UDK utan man har 
istället lagt till ämnet homosexualitet på andra ställen i systemet och inte ändrat på 
avdelningen för sexuella perversioner.  
 
En likhet i SAB och DDC är att man i båda systemen har infört en referens från 
homosexualitet till andra världskriget och förintelsen. I SAB kan man lägga till ett 
tilläggstal för historia och tidsperioden 1939-1945 på Ohjh. I DDC däremot får man en 
hänvisning till platsen under historia som behandlar ämnet förintelsen, nämligen 
940.531 Holocaust. I indexet till DDC finns referensen Holocaust under Gays medan 
man i SAB har valt att kalla det Homosexualitet - Nazistisk förföljelse. Att man inte 
har valt att placera det på förintelsen i SAB, beror på att man här har placerat 
ämnesordet förintelsen på judarnas historia. Detta får den konsekvens att andra grupper, 
förutom judarna, som nazisterna satte i förintelseläger måste klassas på en annan 
avdelning. Vi kan förstå varför man i SAB har valt att placera förintelsen under judarnas 
historia eftersom de helt klart var den mest utsatta gruppen för nazisternas utrotning sett 
till antal dödade. Men det är inte den optimala lösningen därför att man på detta sätt 
utesluter andra grupper från ämnesordet förintelsen. Det bästa hade varit att under andra 
världskriget göra en egen underavdelning för verk om förintelsen. Något liknade som 
man gjort i DDC, då man här kan ta in andra grupper förutom judarna under ämnesordet 
förintelsen, till exempel de homosexuella. 
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5.4.2 Den heterosexuella normen 
I UDK har man nu jämställt de homosexuella med de heterosexuella i tabellen. Detta 
skedde 2002, alltså 10 år senare jämfört med DDC.  
 
Även i DDC har man minskat ner på den heterosexuella normen. Man har döpt om två 
rubriker, Institutions pertaining to relations of the sexes och Relations between the 
sexes, till Sexual relation och Customs of sexual relations.   
 
I SAB har den heterosexuella normen förblivit den samma. Termen heterosexualitet har 
nu kommit med i systemet. Man har placerat heterosexualiteten på Vnd, och därför blir 
nu heterosexualiteten överordnad homosexualiteten. Så är inte fallet i UDK och DDC, 
utan där ordnas dessa två sexuella läggningar på samma hierarkiska nivå under termerna 
Persons according to sexual orientation  respektive Sexual orientation. Vi kan 
konstatera att i DDC och nu även i UDK har den heterosexuella normen försvagats, 
medan detta inte har skett i SAB. Något som alltså inte går i linje med den 
queerteoretiska tanken att homosexualiteten ska jämställas med heterosexualiteten. 

5.5 Slutsats 
Vi kan konstatera att de tre systemen sänder ut tre väldigt olika bilder av vad 
homosexualitet är och vilken roll heterosexualiteten har och har haft i vårt samhälle.  
 
Generellt sett kan vi se förändringar i sättet att klassificera homosexualitet, både 
positiva och negativa, sett utifrån ett queerteoretiskt perspektiv. I vissa fall kan man 
också se direkta anpassningar till den rådande samhällsdiskursen. Vi bör komma ihåg 
att queertoeri inte är en enskild teori. Det är snarare ett sätt att tolka samhälle, kultur och 
identitet utifrån olika utvalda perspektiv. En av de ledande teoretikerna inom 
queerteorin är, som tidigare nämnts, Foucault som bland annat anser att identiteter 
skapas av de samhällen vi lever i och bara gäller i just det samhället under just den 
tidsperioden. En konstruktivistisk tanke som alltså ifrågasätter att våra likheter och 
känslor skulle vara givna av naturen. Följden av denna tanke blir att queerteorins 
centrala idé är att den ifrågasätter heterosexualiteten som normgivande och naturlig. 
 
Den hierarkiska kontext vi ser under 1970-talet ser något annorlunda ut 30 år senare i 
främst DDC men delvis också i UDK. Från att enbart ses som psykisk störning, sexuell 
avvikelse och mental sjukdom kan vi idag konstatera att homosexuella/homosexualitet 
behandlas mer ur ett samhällsperspektiv. Ett samhälle där de homosexuella snarare 
utgör en accepterad grupp människor, än ett medicinskt problem. SAB har haft den 
bästa representationen av ämnet homosexualitet sett till alla tre decennier. Man har inte, 
under den undersökta tidsperioden, klassificerat homosexualitet som en mental 
sjukdom. En möjlighet som fortfarande finns kvar i både DDC och UDK.  
 
Samhällets värderingar och attityder gentemot homosexuella har förändrats, bland annat 
genom lagstiftning som förbättrat homosexuellas situation men också genom en ökad 
förståelse hos allmänhe t och massmedia. I de tre klassifikationssystemen finns också 
tendenser till samma förändrade attityd. Homosexualitet har till exempel successivt fått 
en ökad betydelse i alla tre systemen. Man har fört in fler och fler referenser på olika 
huvudklasser. Även det faktum att homosexualitet i större utsträckning fått enskilda 
avdelningar som delas enbart med exempelvis lesbianism och bisexualitet kan också 
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anses ha betydelse för ämnet. Istället för att på samma avdelning också till exempel ha 
hermafroditism, sodomi med flera sexuella avvikelser. 
 
Terminologin man använder i de tre systemen är relativt likartad. 
Homosexualitet/homosexuality, homosexuella/homosexuals är förstås de mest frekventa 
termer som används och finns i alla tre systemen. Detsamma gäller lesbianism och 
lesbiska/lesbians som förvisso dyker upp ganska sent i UDK i förhållande till SAB och 
DDC, men å andra sidan är UDK något efter i nästan alla avseenden. En term som 
däremot inte används lika flitigt i alla systemen är gay/gays som i DDC fått stor plats i 
indexet medan man i UDK börjar använda den först 2002 och i SAB har man ännu inte 
tagit med denna term. 
 
Då det gäller den heterosexuella normen har vi sett både förbättringar och försämringar. 
I DDC och UDK har normen försvagats något medan den inte har blivit svagare i SAB. 
Att det finns en heterosexuell norm har i de flesta fall berott på att man inte definierat 
normen, vilket då har fått till följd att övriga sexuella läggningar då ses som onormala 
och avvikande. Att SAB inte har försvagat den heterosexuella normen är naturligtvis 
något som vi menar är en utveckling i fel riktning. Att sudda bort stämpeln på 
heterosexualitet som det naturliga är något man strävar efter inom queerteorin. Det bör 
dock påpekas att SAB inte är i lika hög grad facetterat som UDK och DDC vilket 
innebär att det finns färre rubriker i systemet. Rubriker som då måste vara mer 
ämnesövergripande för att alla ämnen och vetenskaper ska kunna inkluderas. 
 
Om vi återanknyter till Gardells romanfigur som vi nämnde i kapitel 1. Kommer du ihåg 
honom? Han som gick till biblioteket för att söka svaret på vem han var och de känslor 
han hade. Vilken uppfattning får han av sig själv och andra homosexuella utifrån de tre 
klassifikationssystemen? 
 
Under 1970-talet hade det varit bäst för honom att kliva in i ett svenskt bibliotek som 
använder sig av SAB. De andra två systemen hade talat om för honom att han hade en 
sjukdom och att han var pervers. Inte något en ung man som söker efter sin identitet ska 
behöva konfronteras med. I SAB däremot finns ingen sån stämpel, här är 
homosexualitet placerad på en mer neutral avdelning, Sexualhygien.  
 
Under de senare årtiondena i undersökningen har den negativa bilden av homosexualitet 
delvis försvunnit. Att klassificera dokument om homosexualitet som sjukdom och 
perversion är fortfarande möjligt i både UDK och DDC. Men anledningen till detta 
måste dock snarare vara att äldre litteratur, men tyvärr även nyskriven, behandlar 
homosexualitet som en sjukdom och följer därmed dåtidens rådande samhällsattityd 
gentemot de homosexuella. Vår homosexuella romanfigur skulle alltså under de senare 
perioderna hellre välja att gå till bibliotek som använder DDC. Detta eftersom den 
heterosexuella normen försvagats kraftigt samt det faktum att den onormala och 
avvikande stämpeln numera är ganska föråldrad och används enbart i undantagsfall. 
SAB har visserligen aldrig, som nämnts tidigare, ansett homosexuella som sjuklingar 
eller onormala men den heterosexuella normen har inte försvagats, något som vi sett i 
både UDK och DDC. Vilket är något som vi ser som negativt för SAB-systemet. 
 
De homosexuellas identitet i de tre systemen kan således sägas ha förändrats successivt 
under den tidsperiod som undersökts. Homosexualitetens och heterosexualitetens olika 
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egenskaper under början av perioden har förändrats i den meningen att de är mer 
jämställda utifrån både samhällets och klassifikationssystemens perspektiv.  
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6. SAMMANFATTNING 
Klassifikationssystem har ansetts vara neutrala och korrespondera mot ett naturgivet 
kunskapsuniversum. Men vissa klassifikationsteoretiker började ifrågasätta denna tanke. 
Man ansåg att klassifikationssystem var skapade i ett socialt sammanhang och därför 
visade på de värderingar och fördomar som konstruktörerna till systemet och det 
omgivande samhället hade. Något som naturligtvis medför problem. Tillgängligheten 
för bibliotekens material kan minskas, fördomar kan uppmuntras och individer kan 
påverkas negativt av den beskrivning av sig själva, andra medmänniskor eller sin 
omgivning som de möter i biblioteken. Ett klassifikationssystems auktoritet är stor 
eftersom man genom att representera information skapar information. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheterna att klassificera ämnet 
homosexualitet och hur det har förändrats över tid i tre klassifikationssystem. De system 
som valts ut är SAB, UDK och DDC och undersökningen omfattar tidsperioden från 
1970 fram till idag. Den teoretiska grunden är dels klassifikationsteori, med 
tyngdpunkten inom kritisk klassifikation, och dels queerteori. Queerteorin har använts 
utifrån en normativ ansats. En jämförelse mellan klassifikationssystemen utifrån dessa 
premisser har dessutom utförts. 
 
De frågeställningar vi utgått ifrån är: 
 

• Vilka möjligheter finns/fanns att klassificera ämnet homosexualitet och hur har 
detta förändrats över tid? 

 
- Vilken är den hierarkiska kontexten? 
- Vilka andra ämnen delar homosexualitet klassifikationskod med? 
- Vilka termer används för att klassificera ämnet? 
 

• Hur väl följer denna klassifikation det omgivande samhällets attityder gentemot 
homosexualitet och homosexuella? 

 
• Finns det en heterosexuell norm i systemen och har denna bild förändrats över 

tid? 
 
De tre systemen är alla universella system men de används i olika utsträckning. DDC 
har den största utbredningen och har sin bas i USA. UDK är en europeisk variant av 
DDC och används främst i Europa. SAB är Sveriges nationella system och används i 
först hand i Sverige. För att lokalisera ämnet homosexualitet i de tre systemen har vi 
utgått från de index som finns till systemen. Vi är medvetna om att vi på detta sätt inte 
får med alla möjligheter att klassificera homosexualitet men vi anser att de referenser 
som återfinns i index är de mest relevanta. De termer vi valt att slå upp är: 
homsexualitet/homosexuality, gay, lesbianism samt olika varianter av dessa såsom 
homosexuella och lesbiska. Även vissa relaterade ämnen har undersökts: 
sexualitet/sexuality, sexual, heterosexualitet/heterosexuality och bisexualitet/bisexuality 
och deras varianter. 
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Vi fann tre väldigt olika system vad det gäller sättet att klassificera homosexualitet. 
Både när det gäller hur väl systemen har följt samhällets skiftande attityder och val av 
placeringar. Det fanns även stora skillnader i hur tydlig den heterosexuella normen var.  
SAB klassificerar homosexualitet under 1970-talet på medicinavdelningen under 
Sexualhygien enligt ämnesordsregistret. Ämnet får inte enskilda avdelningar förrän på 
1980-talet då man förutom på medicinavdelningen under Sexologi också tar med ämnet 
på den samhällsvetenskapliga avdelningen under Könsrollsfrågor. Dessa placeringar 
finns kvar även idag och är dessutom helt oförändrade vad gäller struktur och regelverk.  
 
De ändringar som skett i SAB under den 30-årsperiod som undersökts är i första hand 
införandet av nya termer i ämnesordsregistret. Många av dessa termer hänvisar till helt 
andra huvudklasser som till exempel den litteraturvetenskapliga avdelningen där 
homosexuella då finns representerade i litteraturen. Tyvärr kan man inte se direkt på 
signumet att dokumentet behandlar homosexualitet. 
 
Den heterosexuella normen har i SAB successivt förstärkts sedan 1970-talet. Detta på 
grund av att heterosexualiteten aldrig definieras och enbart finns med i index som ett 
övergripande ämne på sexologiavdelningen.  
 
Anmärkningsvärt i SAB är att man aldrig anser att homosexualitet är en sjukdom, vilket 
åtminstone under 1970-talet, skulle stämma bättre överens med samhällets attityder 
gentemot homosexuella. Det enda som möjligen kan ha ett samband med 
homosexualitet som sjukdom är den hänvisning från sexualpsykologi som finns i 1972 
års upplaga och som försvinner redan i nästa upplaga. 
 
UDK hade i fjärde upplagan på 1970-talet homosexualitet på ett ställe i systemet. Man 
valde huvudklassen medicin med underavdelningen patologi. Denna placering innebär 
att homosexualitet anses som en psykisk störning och är något onormalt och avvikande 
från normen. Bilden av homosexualitet som psykisk störning följer systemet ända fram 
till idag då denna avdelning fortfarande finns kvar. Man lade dock till under 1990-talet 
ett par nya avdelningar vilka enbart förstärker bilden av ämnet som sexuellt avvikande. 
Men på 2000-talet tillkommer flera avdelningar som minskar ner på denna bild, till 
exempel Same-sex marriage. 
 
Den heterosexuella normen är tydlig under nästan hela undersökningsperioden. 
Undantaget är efter de uppdateringar som sker under 2002 då bland annat tabellen 
genomgår stora förändringar som försvagar normen. En beteckning som visar på 
heterosexuella läggs då till. 
 
Vi har sett flera exempel på att UDK inte uppdateras i samma takt som 
samhällsutvecklingen. UDK kan sägas vara föråldrat redan på 1970-talet. Det faktum att 
vi inte hittat några uppdateringar under stora delar av 1970-talet och halva 1980-talet 
gör att förutsättningarna för att UDK följer samhället och dess diskurser inom ämnet är 
mindre än för exempelvis DDC. 
 
I fjärde upplagan av DDC från 1971 klassas homosexualitet som en mental sjukdom. 
Det finns möjligheter att klassificera homosexualitet under ett flertal avdelningar till 
exempel religion, medicin och samhällsvetenskap. Gemensamt för dem alla är att 
homosexualitet behandlas som en sjukdom och något onormalt. Detta stämmer väl 
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överens med USA:s övriga samhälle. Det var först i mitten av 1970-talet som de två 
organisationerna American Psychiatric Association och American Psychological 
Association tog bort homosexualitet från listan över mentalsjukdomar. Till den femte 
upplagan har det inte skett några större förändringar, utan homosexualitet är fortfarande 
ansett som en sjukdom.  
 
Till den sjätte upplagan, som kom ut 1989, har det skett stora förändringar. Man har nu 
jämställt homosexualitet med heterosexualitet under rubriken Sexual orientation på 
avdelningen för samhällsvetenskap. Men klassificeringen på medicinavdelningen är 
oförändrad eftersom man här fortfarande anser att homosexualitet är en sjukdom. I och 
med att man nu jämställer homo- och heterosexualitet har nu den heterosexuella normen 
försvagats något, men den är fortfarande tydlig på andra ställen i systemet. 
 
Under 1990-talet minskas sjukdomsbilden ner något. Placeringen under Sexual 
disorders för homosexualitet plockas bort, istället ingår ämnet nu i denna överrubrik. 
Dessutom tydliggörs det att hit skall endast verk som behandlar homosexualitet som en 
sjukdom eller argumenterar emot dessa idéer klassas. Bilden av homosexualitet är något 
dubbel i DDC men detta kan vara en spegling av det amerikanska samhället. Åsikterna 
om homosexualitet är väldigt skiftande, ungefär halva USA:s befolkning anser att det är 
fel att vara homosexuell. 
 
In på 2000-talet försvagas den heterosexuella normen. Många av de ställen där denna 
norm varit tydlig förändras nu och försvagas därmed. Till exempel döps en rubrik om 
från Relations between sexes till Customs of sexual relations. 
 
Under 1970-talet är UDK och DDC relativt lika då man i båda systemen klassar 
homosexualitet som en sjukdom. Skillnaden är att möjligheterna att klassificera ämnet 
på flera avdelningar är mycket större i DDC. SAB däremot skiljer sig från de två övriga. 
Här är homosexualitet inte sett som en sjukdom utan klassas på det mer neutrala 
Sexualhygien. Under 1980-talet och framåt minskar man i DDC ner bilden av 
homosexualitet som en sjukdom, men i UDK sker ingenting i denna riktning förrän på 
2000-talet. Alltså mycket senare än de två övriga systemen.  
 
Vad det gäller den heterosexuella normen är den starkast i DDC och UDK under 1970-
talet. Under 1980-talet och framåt minskar man successivt ner på den i DDC. I UDK 
sker det stora förändringar även vad det gäller den heterosexuella normen på 2000-talet. 
Däremot ökar man den heterosexuella normen i SAB efter 1970-talet. Idag får SAB 
anses vara det sämsta systemet vad det gäller att jämställa homosexualitet med 
heterosexualitet av de tre systemen.  
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BILAGA 1: SAB:s huvudklasser 

A Bok- och biblioteksväsen 
B Allmänt och blandat  
C Religion 
D Filosofi och psykologi 
E Uppfostran och undervisning 
F Språkvetenskap 
G Litteraturvetenskap 
H Skönlitteratur 
I Konst, musik, teater och film 
J Arkeologi 
K Historia 
L Biografi med genealogi 
M Etnografi, socialantropologi och etnologi 
N Geografi 
O Samhälls- och rättsvetenskap 
P Teknik, industri och kommunikationer 
Q Ekonomi och näringsväsen 
R Idrott, lek och spel 
S Militärväsen 
T Matematik 
U Naturvetenskap 
V Medicin 
X Musikalier 
Y Musikinspelningar 
Ä Tidningar 
 
Ur 1997 års upplaga (7:e uppl.) 
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BILAGA 2: UDK:s huvudklasser 

0 Generalities. Including: Science and knowledge. Organization. Information. 
 Documentation. Librarianship. Institutions. Publications 
1 Philosophy. Psychology 
2 Religion. Theology 
3 Social sciences. Statistics. Politics. Economics. Trade. Law. Government. Military 
 affairs. Welfare. Insurance. Education. Folklore 
4 Vakant 
5 Mathematics and natural sciences 
6 Applied sciences. Medecine. Technology 
7 The arts. Recreation. Entertainment. Sport 
8 Language. Linguistics. Literature 
9 Geography. Biography. History 
 
Ur 1994 års upplaga (2. medium ed.) 
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BILAGA 3: DDC:s huvudklasser 

000 Computer science, information & general works 
100 Philosophy & psychology 
200 Religion 
300 Social sciences 
400 Language 
500 Science 
600 Technology  
700 Arts & recreation 
800 Literature 
900 History & geography 
 
Ur 2003 års upplaga (DDC 22). 
 


