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Abstract: The main focus of this master’s thesis concerns the relation between subject 

representation, power and gender. Classification systems and subject heading 
lists are products of their cultural and social context and some subjects and 
disciplines are given a greater value than others. Our aim in this thesis is 
twofold; to discuss and critically analyse the prevailing gender norms that are 
expressed trough classification systems and subject heading lists and to examine 
how they manage to represent gender studies as a multidisciplinary subject in 
theory as well as in practice. We are also discussing the particular problems 
with the representation of multidisciplinary subjects in general. The analysis is 
grounded in the field of gender studies, where feminist, masculinity and queer 
theory are included, and the area of critical classification theory. The 
classification systems and subject heading list that are discussed here are DDC, 
SAB, SAO, LCSH and KVINNSAM. In the case of DDC and SAB, the analysis 
concerns the hierarchal structure and principal arrangement of subjects. The 
focus in the analysis of SAO, LSCH and KVINNSAM is on the assigned subject 
headings and the lists’ possibilities to adequately represent gender studies. The 
result of this study shows that both the systems and the subject heading list have 
considerable problems with integrating and fully representing gender studies as 
a multidisciplinary subject. It also shows that the available vocabularies for 
describing gender and feminist literature are very limited. The practise in 
indexing and classifying multidisciplinary subjects in general are neither 
sufficient nor consistent.   
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1. Inledning 
 
Ett klassifikationssystem sträcker sig bortom de dokument det klassificerar; systemen säger 
något om verkligheten men också om de kulturella, historiska och sociala strukturer som 
ligger till grund för hur vi värderar kunskap, vad som inkluderas och exkluderas.  
Inom den traditionella klassifikationsteorin ses klassifikationssystem som en potentiell 
representation av en gränslös mängd kunskap. När man talar om klassifikation återkommer 
man ofta till några bärande principer; ett system skall samla liknade ämnen i grupper och 
placera dem i närhet till relaterade ämnen, ett system skall vara uteslutande och kategorierna 
skall inte överlappa varandra. De universella klassifikationssystemen har ofta utgetts för att 
vara/eller ha en potentiell möjlighet att vara objektiva och allomfattande representanter av en 
sann kunskapsbas. De är konstruerade utifrån grundvalen att de är möjligt att dela in all 
världens kunskap i uteslutande kategorier. Dessa perspektiv bygger på idén att det finns 
grundläggande principer oberoende av tid och rum för hur människan organiserar 
information. 
 
Vår utgångspunkt är att all kunskap är kontextuellt och kulturellt bunden. Hur kunskap 
värderas är kopplat till det samhälle i vilket den existerar. Ett klassifikationssystem eller en 
ämnesordslista är i grunden en förlängning av det samhälle dessa skapats och används i. 
Genom att dela in kunskap i kategorier och ordna kategorierna i hierarkier så reproducerar ett 
klassifikationssystem synen på vad kunskap är och hur den skall värderas. Vi menar att det 
bakom varje klassifikationssystem finns en underliggande ideologi. Forskare som Joacim 
Hansson och Hope A Olson hävdar att ett klassifikationssystem inte är en objektiv och evig 
representation av vår samlade kunskap utan att systemen arrangerar kunskap utifrån 
accepterade kulturella diskurser. Den som har makten att namnge kunskap kontrollerar även 
hur ämnen representeras inom klassifikationssystemen och därmed också tillgången till 
kunskap.  
 
Genom åren har det inom vårt ämne, bibliotek och informationsvetenskap, producerats en 
mängd magisteruppsatser som tangerar klassifikationsteori ur ett kritiskt perspektiv. Den 
genusvetenskapliga teoribildningen har haft genomslagskraft även här, om än inte i den 
utsträckning vi skulle önska. Vi vill se genusproblematiken, inte som ett komplement, utan 
som en integrerad del i den forskning som bedrivs på området. Vi vill ytterligare fördjupas oss 
i och bidra till fortsatt utveckling av den forskning som bedrivs inom ämnet. Genom att 
kritiskt analysera de principer som ligger till grund för systemen kan vi också förstå och 
förhålla oss till de strukturer som skapar mening och sammanhang.  
 
Klassifikationssystemens strukturer kan läsas som utsagor om normeringen av kön, etnicitet, 
sexualitet och klass. Deras utformning och innehåll säger något om de principer som är 
diskursivt dominerande och ges högre värde än andra. Genom att anlägga ett genusperspektiv 
på vår studie vill vi blottlägga de maktstrukturer som ligger bakom reproducerandet och 
skapandet av normerande föreställningar kring kön och sexualitet. Detta tillåter oss inte bara 
att studera de föreställningar kring kön som vi menar blir synliga i sättet på vilket man 
organiserar kunskap utan vi kan också förhålla oss till sambandet mellan makt och 
kunskapsrepresentation. Med genus som analytisk utgångspunkt blir det inte bara möjligt att 
förstå skapandet av ”kön” utan också de mekanismer som reproducerar och befäster 
marginalisering inom kunskapsrepresentationen.  
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Nya discipliner uppstår och gamla förändras, att integrera ”ny” kunskap i delvis statiska 
system och representera den på ett adekvat sätt har visat sig vara problematiskt. Den 
genusvetenskapliga teoribildningen är tvärvetenskaplig i sin karaktär och har ingen självklar 
plats i de universella klassifikationssystemen. Vilka möjligheter har egentligen dessa system 
att klassificera en sådan disciplin, och hur fungerar ämnesrepresentationen när man efterfrågar 
genusvetenskaplig litteratur? De kontrollerade ämnesordslistorna berörs genom sin funktion 
av samma problematik som de universella klassifikationssystemen. Deras möjligheter att 
adekvat representera genusvetenskaplig litteratur och underlätta återvinningen av densamma 
medför ett liknande dilemma som det de universella klassifikationssystemen står inför. Då de 
till skillnad från klassifikationssystemen har en flexiblare struktur borde de dock kunna 
hantera nya discipliner bättre. 
 
Både SAB och DDC är så kallade ”universella” klassifikationssystem. Dessa båda system är 
konstruerade för att kunna klassificera all världens kunskap men har i praktiken olika 
användningsområden. SAB- systemet, vars först upplaga utkom 1921, används på alla 
svenska folkbibliotek och ett antal forskningsbibliotek, men med få undantag endast inom 
Sveriges gränser. DDC- systemet är idag världens mest spridda klassifikationssystem och 
används för närvarande i 135 länder. Dessa båda kontexter är högst relevanta för oss i en 
studie kring hur kunskap klassificeras och representeras.  
 
På Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek indexeras kvinno- mans- 
och genusforskning i databasen KVINNSAM som är den största genusvetenskapliga 
databasen i Europa. KVINNSAM, som är tillgänglig också genom LIBRIS, är en 
specialdatabas och dess ämnesordslista är utformad och anpassad för att kunna representera 
genusvetenskaplig litteratur på ett adekvat sätt. Library of Congress Subject Headings 
(LCSH) är en ämnesordslista som utvecklas och underhålls på Library of Congress i USA. I 
likhet med DDC- systemet används den vid indexering vid ett stort antal bibliotek världen 
över. I Sverige används Svenska Ämnesord (SAO) vid indexering i LIBRIS.  
 
 
1.1 Problemformulering och syfte  
 
Tidigare studier har visat att klassifikationssystem och ämnesordslistor tenderar att spegla 
diskursivt dominerande normer. Detta medför att viss kunskap värderas högre än annan samt 
en marginalisering av det som faller utanför normen. Genom att anlägga ett genusperspektiv 
på klassifikation vill vi belysa hur denna normering av kunskap opererar både i teori och i 
praktik. De så kallade universella systemen har även kritiserats för sina svårigheter att på ett 
adekvat sätt representera tvärvetenskaplig litteratur. Den genusvetenskapliga litteraturen är 
ofta tvärvetenskaplig i sin karaktär vilket kan leda till svårigheter att klassificera den. Detta är 
ett problem som har identifierats inom fältet för den bibliografiska klassifikationen. Det finns 
inom B & I redan ett antal studier som framfört kritik mot klassifikationssystem och 
ämnesordslistor, utifrån ett feministisk, genus- eller queerperspektiv. Dessa studier har också 
konstaterat att normerande föreställningar kring kön och sexualitet ofta genomsyrar system 
och ämnesordslistor. Studierna har främst rört sig på en teoretisk nivå och behandlat 
systemens och ämnesordslistornas uppbyggnad och struktur. Vi vill med vår studie knyta an 
till den forskning som bedrivits på området och fördjupa oss i denna problematik. Vi har även 
för avsikt att visa hur dessa normer opererar i praktiken samtidigt som vi vill studera den 
särskilda problematik som uppstår vid hanteringen av genus/tvärvetenskaplig litteratur. Vi är 
medvetna om att en sådan studie inte utfaller till systemens och ämnesordslistornas fördel och 
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har således delvis redan närmat oss svaren men anser att det finns ett behov att identifiera och 
närmre undersöka de specifika förutsättningar som råder för representationen av 
genusvetenskaplig litteratur. Det genusvetenskapliga fältet karaktäriseras av samarbete mellan 
och inom andra ämnesområden och discipliner och är därför behäftat med samma problematik 
som andra tvärvetenskapliga ämnen. Vi anser att vår studie, genom att både diskutera 
hanteringen av genusvetenskaplig litteratur i teori och i praktik, kan bidra med ytterligare 
dimensioner till de problem som berör representationen av genusvetenskaplig litteratur inom 
fältet för den bibliografiska klassifikationen. 
  
Vårt syfte med denna studie är att undersöka möjligheterna för att klassificera 
genusvetenskaplig litteratur i de universella systemen SAB och DDC, samt i 
ämnesordslistorna SAO och LCSH, och sätta detta i relation till hur samma litteratur 
representeras i databasen KVINNSAM. Genom att välja ut ett antal genusvetenskapliga verk 
och undersöka hur de har klassificerats och vilka ämnesord de tilldelats vill vi belysa 
problematiken med klassifikation av tvärvetenskaplig litteratur. Med utgångspunkt i SAB, 
DDC och SAO, LCSH och KVINNSAM vill vi även belysa och analysera 
genusproblematiken inom klassifikation och ämnesrepresentation. Genom att kritiskt granska 
de normer och värderingar som uttrycks i de universella klassifikationssystemen, och de 
generella ämnesordslistorna, vill vi undersöka vilket alternativ KVINNSAM utgör. Vi 
kommer också att identifiera och diskutera olika klassifikationsperspektiv samt 
grundläggande klassifikationsprinciper och granska kritiken mot dessa ur ett genusperspektiv.  
 
 
1.1.1 Frågeställningar 
 
För att uppfylla syftet med vår studie har vi formulerat följande frågeställningar; 
   
• Vilka är de grundläggande principer som SAB och DDC bygger på? Vilken kritik kan 

riktas emot dessa utifrån ett genusperspektiv?  
 
• Vilka möjligheter finns för att klassificera genusvetenskaplig litteratur i SAB och DDC? 
 
• Hur väl representeras genusvetenskaplig litteratur genom SAO: s och LCSH: s ämnesord 

och vilken kritik kan riktas mot dessa ämnesordslistor ur ett genusperspektiv? 
 
• Vilken funktion fyller KVINNSAM som alternativ till SAO och LCSH? 
 
Vår inledande frågeställning utgör en grund för förståelsen av de klassifikationssystem vi 
undersöker. Genom att diskutera SAB: s och DDC: s grundläggande principer strävar vi efter 
att ge en förförståelse för det utrymme som finns för att representera genusvetenskaplig 
litteratur i dessa system. Eftersom en del av vårt huvudsakliga syfte är att diskutera den 
bibliografiska representationen av genusvetenskaplig litteratur vill vi genom de två avslutande 
frågeställningarna undersöka hur detta görs också genom tilldelningen av ämnesord. Genom 
att sätta SAO och LCSH i relation till KVINNSAM vill vi belysa och diskutera KVINNSAM: 
s funktion som redskap vid indexeringen av genusvetenskaplig litteratur. I vår analys kommer 
vi inte strikt att följa frågeställningarnas kronologiska upplägg eftersom de ofta tangerar 
varandra men vi kommer i våra slutsatser att besvara dem utifrån deras ursprungliga 
uppställning.     
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1.2 Disposition 

I kapitel två redogör vi för de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för vår 
uppsats. Vi inleder med stycket 2.1 Klassifikation där grundläggande aspekter kring 
klassifikation och ämnesrepresentation behandlas. Under 2.2 Det genusvetenskapliga fältet  
presenteras genusbegreppet, olika genusvetenskapliga angreppssätt, samt våra egna analytiska 
utgångspunkter. Under 2.3 Tidigare forskning presenterar vi ett urval av forskare och 
teoretiker verksamma inom fältet för kritisk klassifikationsteori samt deras arbeten och 
utgångspunkter. Kapitel 3. Metodologiska utgångspunkter och avgränsningar innehåller en 
beskrivning av vår metod samt de avgränsningar vi har satt som ramen för vår studie. I kapitel 
4. Materialpresentation presenterar vi klassifikationssystemen SAB och DDC och 
ämnesordslistorna KVINNSAM, SAO och DDC med en kortare genomgång av deras 
uppkomst och uppbyggnad. Under 5. Materialredovisning presenterar vi vår exemplifierande 
studie. Genom abstracts introduceras de titlar som vi valt, vi kommenterar här även de 
klassifikationssigna och ämnesord de tilldelats i respektive system eller ämnesordslista.  
Under 6. Analysavsnitt inleder vi med att presentera tre olika perspektiv inom bibliografisk 
klassifikation vilka vi kopplar till SAB: s och DDC: s uppbyggnad och indelningsgrunder.  
Därefter analyserar vi SAB: s och DDC: s förutsättningar och möjligheter att representera 
tvärvetenskaplig och genusvetenskaplig litteratur samt deras svagheter. Under 6.2 
Klassificering av tvärvetenskaplig litteratur diskuterar vi begreppet tvärvetenskaplighet samt 
analyserar de praktiker som förekommer vid klassificering av tvärvetenskaplig och framförallt 
genusvetenskaplig litteratur. Under 6.3 Ämnesordslistor diskuterar vi först kring LCSH och 
SAO i förhållande till resultatet av vår exemplifierande studie och analyserar de iakttagelser 
vi gjort. Därefter sätter vi SAO och LCSH i relation till KVINNSAM för att undersöka vilket 
alternativ KVINNSAM utgör. I kapitel 7 presenterar vi våra slutsatser. Kapitel 8 innehåller en 
sammanfattning av vår uppsats. 
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2. Teoretiska utgångspunkter  
Vi kommer här att presentera aspekter av klassifikation som främst avser systemens 
principiella indelningsgrunder och struktur. Därefter redogör vi för den genusvetenskapliga 
teoribildningen, distinktioner och begrepp samt hur vi ämnar använda dessa. Vidare kommer 
vi att presentera tidigare forskning inom fältet för kritisk klassifikation. 
Vi har valt att vara terminologiskt konsekventa i våra resonemang och använder således 
klassificering som överordnad term för hela fältet. I många fall görs det, inom forskningen, i 
stort ingen principiell skillnad mellan klassifikation och indexering. I mycket av den kritiskt 
granskande litteraturen behandlas klassifikation och indexering på samma sätt. När vi talar om 
klassifikation i vår studie innefattas även ämnesordsindexering, vi ser tillskrivandet av 
ämnesord till ett dokument som en ”klassificering” med ord istället för klassigna. 
 

 
2.1 Klassifikation  
 
Klassifikationssystemen kan sägas korrespondera med ett antal principer när det gäller 
indelningsgrunder, strukturell uppbyggnad och kunskapssyn. Brian Buchanan definierar i 
Theory of library classification klassifikation som ”[…]the act of grouping like things 
together. All the members of a group- or class- produced by classification share at least one 
characteristic which members of other classes do not possesses.”1  Vidare skriver han att 
”Through classification we cope with the multitude of unorganised impressions we recieve by 
way of our senses; we can use the pattern to impose order on chaos, ’placing’ what we see, 
hear, feel, smell and taste, within it.”2 
 
Klassifikation är i sin bredaste definition indelandet av hela vårt kunskapsuniversum i en 
systematisk ordning. Lois Mai Chan skriver att den grundläggande delen under 
klassifikationsprocessen är att välja ett kännetecken eller karakteristik av intresse och vidare 
skilja de objekt som har det från de som inte har det, och därefter gruppera de objekt som har 
det gemensamma kännetecknet i en klass.3 Den definition av bibliografisk klassifikation som 
Chan väljer att använda sig av är ”the systematic arrangement by subject of books and other 
material on shelves or of catalogue and index entries in the manner which is most useful to 
those who read and seek a definite piece of information.”4 Klassifikationens funktion är att 
logiskt arrangera objekt på bibliotekets hyllor och att tillhandahålla en systematisk lista över 
bibliografiska ingångar i kataloger, index och bibliografier. Som verktyg för att arrangera 
verk på hyllorna så har klassifikationen två uppgifter; att hjälpa användaren att hitta och 
identifiera ett verk genom ett call number och att hålla samman verk med liknande attribut.5 
Klassifikationen har även till uppgift att ge direktåtkomst till dokumenten via browsing, om 
man vet var ett ämne är klassat kan det återfinnas utan att hela dokumentsamlingen behöver 
genomsökas. På grund av den linjära hylluppställningen kan å andra sidan inte alla ämnen 

                                                 
1 Buchanan, Brian, 1979, sid. 9 
2 Buchanan, 1979, sid. 10 
3 Chan, Lois Mai, 1994, sid. 259 
4 Chan, 1994, sid. 259  
5 Chan, 1994, sid. 259 
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hållas samman. Det är klassifikationens uppgift att placera ämnen tillsammans på basis av vad 
användarna av en dokumentsamling tros föredra.6 
 
Ett klassifikationssystem består av tre komponenter: 
 

- Klassifikationsschemat, där ämnen listas systematiskt och där deras inneboende relationer visas. 
- En notation, nummer och /eller bokstäver. 
- Ett alfabetiskt index. 7 
 

Klassifikationsschemat är en sekvens av klasser systematiskt ordnade, för att uppnå den 
systematiska ordningen kan man antingen arbeta från det speciella till det generella eller från 
det generella till det speciella. Klasserna och deras subklasser skapas och arrangeras efter ett 
attribut eller en facett åt gången, principle of division, vilket attribut som väljs är beroende på 
ämne. Exempel kan vara indelning efter tid, geografi, språk m.m. Dock kan indelning bara ske 
utifrån ett attribut åt gången, enbart när ett attribut är helt uttömt kan indelning ske på basis av 
ett nytt. Inom alla klassifikationssystem finns en citeringsordning som bestämmer vilket 
attribut som ska ha företräde före ett annat.8  
 
Inom klassifikation skiljer man på facetterade och enumerativa system. I facetterade system, 
som Colon classification och Bliss, analyseras ett ämnesområde utifrån ett antal 
kategorier/facetter, och den sammansatta klassen uppstår först vid klassificeringen. De 
enumerativa systemen är uppräknande, varje ämne har sin plats i tabellen och både 
sammansatta och enkla ämnen återfinns i klassifikationsschemat.9  DDC-, UDK- och SAB- 
systemet är alla exempel på enumerativa system. 
 
Inom de enumerativa systemen går indelningen av facetter i klasser och underklasser från det 
generella till det speciella, detta skapar en hierarki, eller trädstruktur. Klasser som befinner sig 
på samma nivå i hierarkin är vanligtvis ömsesidigt uteslutande och uttömmande. De ska även 
skapa en likställd relation till varandra baserad på deras släktskap.10 Dock har de enumerativa 
systemen problem med att uttrycka någon annan relation än den hierarkiska, semantiska och 
syntaktiska relationer får uppvisas bäst det går. Rowley menar också att med de enumerativa 
och hierarkiska systemen finns faran att fortsätta indelningen i underkategorier utan att det 
finns stöd för detta inom litteraturen. Här ska den bibliografiska klassifikationen vara styrd av 
”literary warrant”, litteratur bör finnas som behandlar det ämne åt vilket en klass skapas.11 Det 
måste också finnas möjlighet att skapa plats i klassifikationssystemet för nya ämnen som ännu 
inte finns i samlingarna.12 
 
Facetterade klassifikationssystem som Colon classification och Bliss har sin grund i 
facettanalys och syntes, facettanalysen delar upp ett ämne i dess beståndsdelar och syntesen 
vid klassifikationen av ett dokument återsamlar de delar som krävs för dokumentet som ska 
representeras. Istället för att bygga en hierarkisk struktur där alla ämnen räknas upp så 
identifieras ett ämnes grundläggande komponenter. Under varje disciplin listas de element 
eller aspekter som är viktiga inom just den klassen. Varje klass har sina egna klasspecifika 
facetter. Ett exempel kan vara från klassen Utbildning där det kan finnas en facett för Ämne, 

                                                 
6 Rowley, Jennifer & Farrow, John, 2000, sid.194 
7 Rowley & Farrow, 2000, sid. 195 
8 Mills, Jack, 1977, sid. 35f  
9 Benito, Miguel, 2001, sid. 112 
10 Chan, 1994, sid. 260 
11 Rowley & Farrow, 2000, sid. 193ff 
12 Foskett, A. C. 1996, sid. 29 



 7 

en för Elev, en för Utlärningsmetod osv. Vanliga facetter som till exempel geografisk 
indelning och tidsindelning listas separat för att kunna appliceras på alla klasser. För att 
klassificera ett dokument så måste lämpliga facetter identifieras och kombineras 
(synthesizing) i enlighet med systemets citeringsordning. 13 
Även enumerativa system som DDC och SAB har idag vissa facetterade drag. Berntsson 
nämner avdelning ”F” och tillägget ”0.1” (grammatik) inom SAB som ett exempel där 
tillägget fungerar som en facett som kan fogas till vilket språk som helst.14 
 
Man skiljer inom den bibliografiska klassifikationen på generella eller universella system och 
specialsystem. Ett generellt eller universellt system är utformat för att kunna inrymma alla 
ämnen, all mänsklig kunskap. Ett specialsystem däremot är uppbyggt kring, och speciellt 
anpassat till, ett specifikt ämnesområde eller en specifik dokumentsamling.15 Göran Berntsson 
nämner musik som ett område där specialsystem har möjliggjort klassificerandet av stora 
samlingar av noter. Problemet som universalsystem kan få vid stora samlingar inom ett 
ämnesområde är att allt för stora avdelningar bildas eftersom indelningsgrunden blir alltför 
grov.16 Inom SAB-systemet är det möjligt att göra lokala utbyggnader av systemet om ett 
bibliotek på grund av ämnesinriktning har behov av detta. Vid ett lokalt tillägg 
rekommenderas att ett internationellt klassifikationssystem exempelvis Dewey står som 
förebild vid uppdelningen. ”Lokala utbyggnader bör dock inte göras p.g.a. principiella 
åsiktsskillnader om klassifikation.”17 
 
Miguel Benito beskriver i sin bok Kunskapsorganisation fem kriterier som tillsammans utgör 
ett bra klassifikationssystem; 
 
a. Systemet måste inkludera alla förekommande ämnen i litteraturen. Systemet måste också vara så konstruerat 

att även ämnen som ännu inte finns kan föras in. 
 
b. Systemet måste vara systematiskt, d.v.s. alla ämnen som hör ihop bör finnas inom samma disciplin eller så 

nära varann som möjligt. 
 
c. Systemet måste vara flexibelt och utbyggbart. Man skall inte behöva göra om hela systemet varje gång man 

behöver lägga in ett nytt ämne. Nya relationer mellan ämnena skall kunna skapas. 
 
d. Systemet måste använda sig av en terminologi som är tydlig och inte är föråldrad. Både användaren och 

klassifikatören skall kunna finna litteraturen efter samma kriterier. 
 
e. Systemet bör vara väl balanserat. Det utrymme som lämnas för olika discipliner och underavdelningar skall 

återspegla litteraturens mängd inom områdena.18 
 
Eftersom kunskap inte är något statiskt så måste ett klassifikationssystem vara öppet för att 
kunna inkludera nya ämnen och discipliner när det krävs. Inom DDC löste Dewey detta 
problem genom att ett nytt ämne som det inte finns en egen kategori för klassas på närmaste 
inkluderande kategori. Detta förfaringssätt grundar sig i teorin om att nya ämnen uppstår 
genom uppdelning, fission, av redan existerande ämnen. Problem uppstår dock med 
tvärvetenskapliga ämnen eller nya ämnen då det inte existerar en inkluderande kategori. Detta 

                                                 
13 Chan, 1994, sid. 261f 
14 Berntsson, Göran , 1997, sid. 10 
15 Rowley & Farrow, 2000, sid. 195 
16 Berntsson, 1997, sid. 8 
17 Klassifikation för svenska bibliotek . 
18 Benito, 2001, sid. 116 
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gör regelbundna revisioner, där tillägg och omarbetning av klassifikationssystemen görs, 
nödvändiga.19  
 
 
2.1.1 Ämnesanalys 
 
För att klassificera ett dokument måste det först bestämmas vad dokumentet handlar om. 
Rowley rekommenderar titel, undertitel, och författarens förord som hjälp. Det mest precisa 
ord eller fras som beskriver ämnet bör användas. Om ett dokument faller mellan två eller fler 
huvudklasser ska dokumentet klassas på det ämne som ges störst utrymme. Om det finns flera 
ämnen som är oberoende av varandra i ett dokument så klassa på det första som nämns om det 
inte finns andra instruktioner, om ett av ämnena är underordnat det andra så klassa på det 
överordnade, finns det tre eller fler som faller inom samma ämnesområde så bör man klassa 
på en mer generell klass som rymmer dem alla.20 Benito påpekar att man alltid bör klassa på 
det ämne som är mest användbart för låntagarna. Exempelvis bör en ordbok som behandlar 
två språk alltid klassas på det minst kända språket för att möta de potentiella låntagarnas 
behov.21 
 
När det gäller ämnesanalysen inom systemen finns det några grundläggande problem som 
måste lösas, man måste identifiera ett ämne och ordna detta hierarkiskt. Det måste finnas en 
grund för identifikationen av ämnena och deras inbördesrelationer och till sist måste man 
finna ett adekvat språkligt uttryck för att representera ämnena. Enligt Birger Hjørland är 
ämnesanalys den intellektuella eller automatiserade process varvid ett dokuments ämne 
analyseras för att utryckas i någon form av ämnesdata, men påpekar att en teori om 
ämnesanalys förutsätter att det finns en teori om vad ett ämne är om vilket det i nuläget inte 
råder konsensus kring. 22  Hjørland påpekar att en av de få som uttryckt en explicit definition 
av ämnesbegreppet är Ranganathan vars definition lyder; ”’Subject- an organized body of 
ideas, whose extension and intension are likely to fall coherently within the field of interest 
and comfortably within the intellectual competence and the field of inevitable specialization 
of a normal person.’”23 Hjørland behandlar i sin avhandling från 1993 ämnesbegreppet och 
diskuterar olika teorier och utgångspunkter utifrån tre olika perspektiv kring kunskap. Dessa 
tre perspektiv är; 
 
1. ”Objective idealism”/”conceptual realism” (Plato & scholastic realism), which operates with ”permanent, 

inherent characteristics of knowledge”. These permanent knowledge structures exist prior to the individual, 
subjective perception, and are first and fore most studied by rationalistic methods.(Ranganathan and 
Langridge). 

 
2. ”Subjective idealism”(Berkley and empiristic epistemology), which sees knowledge and concepts as 

individual, subjective creations, which are best studied by emperical, psychological methods. (Hutchins and 
”the cognitive viewpoint” are interpreted as examples of this view.) 

 
3. ”Realism”, ”pragmatism” and ”materialism” (John Dewey, ”the cultural- historical school in Russian 

psychology” and others) which see knowledge as biologically, culturally and individually developed 
structures, suited to increase man´s ability to accommodate to his physical, cultural and psychological 
environments, and primarily organised in scientific disciplines.24   

                                                 
19 Foskett, 1996, sid. 110f 
20 Rowley & Farrow, 2001, sid. 212f 
21 Benito, 2001, sid. 120 
22 Hjørland, Birger, 1993a, sid. 36 
23 Hjørland, 1993a, sid. 46 
24 Hjørland, 1993b, sid. 83 
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Hjørland menar att en viktig förståelse av ämnesanalysen är det faktum att ett dokument 
innehåller mer än ett ämne och att en ämnesanalys innebär ett ställningstagande kring vilka 
aspekter som skall synliggöras. Han menar också att detta ställningstagande görs mer eller 
mindre isolerat i relation till det enskilda dokumentet eller den övriga samlingen. Han påpekar 
att en psykolog antagligen skulle prioritera andra ämnesaspekter, i ett dokument, än en 
historiker eller kvinnoforskare.25 Hjørland skriver att;  
 
Emnet er dokumentets potentialer. Et dokument besidder givne potentialer. Analyser foretaget udfra forskellige 
subjektive erkendelseinteresser identificerer, framhaever og prioriterer forskellige sider af dokumentets objektive 
potentialer. Man kan snarere med en vis ret sige at et dokuments objektive emne er summen af de subjektive 
erkendelseinteresser, som dokumentet kan tjene[…].26  
 
Ämnesdata betraktas ofta som surrogat till de fysiska dokumenten. Detta antagande menar 
Hjørland är delvis felaktigt då ämnesdata i sig inte ger direkt tillgång till ett dokument. 
Ämnesdata ger en viss information om, och kan i princip vara ställföreträdare till och vara en 
kondensering av dokumentets innehåll.27  
 
 
2.1.2 Indexering  
 
Klassificering av dokument är inte bara tillskrivande av klassigna, det sker också i form av 
tilldelandet av ämnesord. Hjørland menar att det inte föreligger någon principiell skillnad 
mellan klassifikation och ämnesordsindexering. ”Enhver klassifikation kan opfattes som en 
indeksering, ligesom enhver indeksering kan opfattes som en klassifikation, hvilket også 
understreges af det forhold, at man under visse forudsaetninger kan omdanne et 
klassifikationssystem til en tesaurus og omvendt.”28    
 
Det överordnade syftet med ämnesordsindexering är att erbjuda relevanta ingångar till ett 
dokument och sörja för bästa möjliga återvinning i en litteratursökningssituation. Vid 
tillskrivandet av ämnesord skall både den aktuella samlingen och användarbehovet tas i 
beaktning. Indexeringen skall i möjligaste mån vara precis, det vill säga tjäna syftet att ge 
träffar på dokument som är relevanta för sökningen samtidigt som sökningen också skall 
generera ett tillräckligt stort antal träffar. Indexering kan ske på olika nivåer, från generell och 
kortfattad till mer specifik och uttömmande. Vanligast är att indexeringen sker på 
dokumentets nivå vilket innebär att man vid indexering utgår från det enskilda dokumentet 
och tillskriver ämnesord som väsentligt täcker innehållet i detsamma. En vanlig begränsning 
är att när ett ämne eller en aspekt förekommer i en fjärdedel av dokument skall detta visas 
genom ämnesorden. 29 Antalet tillskrivnas ämnesord kan variera beroende på 
användningsområde eller vilken typ av ämnesordslista eller tesaurus som används. 
 
Specificitet innebär att man bör använda så precisa termer som möjligt för att beskriva 
dokumentets innehåll vilken i sin tur är beroende av vilken typ av samling indexeringen 
gäller. Generellt kan sägas att vid val av ingångar skall den mest precisa och uttömmande 
termen som bäst beskriver innehållet väljas; Ett dokument som hand lar om vitlök skall således 

                                                 
25 Hjørland, 1993a, sid. 72 
26 Hjørland, 1993a, sid. 72 
27 Hjørland, 1993a, sid. 24 
28 Hjørland, 1993a, sid. 27 
29 Hellsten, Unn & Rosfelt, Margareta, 1997, sid. 17 
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indexeras på Vitlök och inte Lök eller Lökväxter.30 I allmänna samlingar där i stort sett alla 
ämnesområden täcks in skall specificiteten ställas i relation till användarnas behov och 
möjligheter att finna relevant litteratur. Alltför specifika eller okända termer kan göra det 
svårt för användaren att finna relevant litteratur. I en specialdatabas som innehåller referenser 
till exempelvis medicin ligger ofta specificiteten på en högre nivå än den hade gjort för 
samma dokument i en mer allmän databas. Specificiteten står också i relation till 
uttömmandegrad; samtidigt som så specifika och precisa termer som möjligt skall väljas skall 
också indexeringen sörja för att så många relevanta dokument som möjligt återvinns i en 
sökning. Alltför uttömmande indexering kan leda till en oöverskådlig mängd återvunna 
dokument varför en hög uttömmandegrad således är beroende av hög grad av specificitet.31 
 
Prekoordinerad indexering eller frasindexering består av logiskt ordnade ämnesordssträngar 
och bildar alltså färdiga söksträngar redan vid indexeringstillfället. Detta innebär att två eller 
flera termer tillsammans bildar en söksträng. Här tillämpas också någon form av fast 
citeringsordning där olika aspekter visas i en särskild följd oftast med avseende på signifikans 
eller specificitet.32 Prekoordinerad indexering används både i klassifikationssystem och i 
ämnesordslistor som Library of Congress Subject Headings (LCSH). En av fördelarna med 
prekoordinerad indexering är att den ökar precisionen vid sökning. Vid postkoordinerad 
indexering sätts termer samman vid söktillfället och eftersom ingen fast citeringsordning 
tillämpas blir indexeringen således inte lika tidskrävande. Det är också lättare för användaren 
att välja bort och ändra termer vid sökning.33  
 
Det finns två typer av indexeringsspråk som används vid ämnesordsindexering. Dessa är 
kontrollerad vokabulär eller tillskrivna termer, och naturlig vokabulär eller uttagna termer. 
Kontrollerad vokabulär består av tilldelade termer och används både i klassifikationssystem, 
ämnesordslistor och tesaurusar. Dessa termer är kontrollerade i bemärkelsen att de kommer 
från någon typ av index och är alltså i förväg godkända termer när de tillskrivs. Användaren 
kan således använda sig av indexet, ämnesordslistan eller tesaurusen för att finna relevanta 
söktermer. Naturlig vokabulär är termer som kommer direkt från det indexerade dokumentet 
och kan hämtas från titel, abstracts eller dokumentet i sin helhet. Den här typen av indexering 
används i fulltextdatabaser och är ofta en automatiserad process där alla termer, förutom 
stoppord, listas maskinellt och görs sökbara.34  
 
 
2.1.3 Ämnesordslistor och tesaurusar 
 
En ämnesordslista är i sin enklaste form en lista över godkända indexerade termer som 
vanligtvis är arrangerade i bokstavsordning. De vanligaste förekommande relationerna som 
visas i en ämnesordslista är Se eller Se även hänvisningar. Den syftar således till att hänvisa 
indexeraren till rekommenderade termer vid indexering och användaren till potentiella 
söktermer. Vanligtvis finns också en stoppordlista där i dokumenten vanligt förekommande 
och ej sökbara termer är listade. En ämnesordslista är en kontrollerad lista och kan i en del fall 
ha en tesaurusliknande konstruktion där flera semantiska relationer visas. 
 

                                                 
30 Hellsten & Rosfelt, 1997, sid. 28 
31 Rowley & Farrow, 2000, sid.132 
32 Hellsten & Rosfelt, 1997, sid. 30 
33 Rowley & Farrow, 2000, sid. 173 
34 Rowley & Farrow, 2000, sid. 127 
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En tesaurus består av godkända indexeringstermer och visas som en oftast alfabetisk lista där 
även de semantiska relationerna mellan termer synliggörs. De godkända och kontrollerade 
indexeringstermerna i en tesaurus kallas deskriptorer.35 Rowley och Farrow listar fyra 
metoder för vokabulär kontroll; 
 

- The form of the term (e.g. its grammatical form and spelling) is controlled. 
- A choice is made between two or more synonyms or near synonyms to express the same concept. 
- A decision is made on whether to admit proper names. 
- A term may be deliberately restricted in meaning to the most effective meaning for the purposes of the 

thesaurus.36 
 
Det enklaste sättet visa en tesaurus är att arrangera alla deskriptorerna med deras relationer i 
en alfabetiskt lista. För att göra tesaurusen mer effektiv bör dock termerna också visas 
systematiskt.  Även en hierarkisk display kan användas för att visa termernas inbördes 
förhållande.37  
 
För att visa relationer mellan deskriptorerna använder en tesaurus sig av ett antal symboler; 
 

- SN, Scope Note. 
- USE,[leder användaren från en icke föredragen term till en föredragen, vår anm.] 
- UF, Use For. 
- BT, Broader Term. 
- NT, Narrower Term. 
- RT, Related Term.38 

 
Genom dessa symboler visas ekvivalens- , hierarkiska och associativa relationer. USE och UF 
betecknar ekvivalensrelationer där ett eller flera termer har samma mening och leder 
användaren från en icke föredragen till en föredragen term; BT och NT betecknar en 
hierarkisk relation där båda termer är föredragna; Sparvar BT Fåglar, Fåglar NT Sparvar. RT 
betecknar den sista av de tre grundläggande semantiska relationerna, den associativa. Här är 
båda termerna föredragna, de är inte hierarkiskt ordnade i förhållande till varandra men det 
finns ändå ett förhållande mellan dem. Ett exempel kan vara en del-helhet relation exempelvis 
Byggnader RT Dörrar. 39 Ett annat exempel då termerna har en associativ relation skulle 
kunna vara Godhet RT Ondska, då de både är ett motsatsförhållande men även definierar 
varandra. 
 
 
 2.2 Det genusvetenskapliga fältet 
 
Vårt syfte är inte att ge en heltäckande översikt av det genusvetenskapliga fältet. En sådan 
uppgift hade varit alltför omfattande inom ramen för vår uppsats. Vad vi kan göra och har 
gjort är att lyfta ett mindre antal, enligt vårt tycke, tongivande teoretiker och föregångare 
inom ramen för forskningsfältet. Några av dem är samtida teoretiker vars inflytande alltjämt 
är betydande, andra har haft en historisk betydelse för feminismen i teori och praktik, och 
sedermera också för det genusvetenskapliga forskningsfältet. Detta utesluter inte det faktum 
att de finns ett stort antal teoretiker och forskare med central betydelse, som vi inte närmar oss 

                                                 
35 Rowley & Farrow, 2000, sid. 143 
36 Rowley & Farrow, 2000, sid. 143f 
37 Rowley & Farrow, 2000, sid. 153ff 
38 Rowley & Farrow, 2000, sid. 144 
39 Rowley & Farrow, 2000, sid. 147ff 
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här, men att täcka in alla aspekter och delar av det genusvetenskapliga fältet är en för oss 
alltför omfattande uppgift.  Det distinktioner och begrepp vi har valt att lyfta fram är de som 
vi anser vara mest centrala och relevanta för genusanalysen inom ramen för vår studie.  
 
Genusfältets rötter kan sökas långt tillbaka i kampen om lika rättigheter för kvinnor och män. 
Mary Wollstonecraft skrev redan 1792 sitt Till försvar av kvinnans rättigheter, där hon 
argumenterar kraftfullt för kvinnans lika rätt i samhället såsom fullödigt medborgarskap, 
rätten till utbildning och religionsfrihet.40 Wollstonecraft betraktas ofta som en av de första 
likhetsfeministerna och föregångare till 1800- talets kvinnorörelse. I Sverige lyfte Frida 
Stéenhof 1903, i Feminismens moral, frågan om kvinnans lika rätt i samhället. Hon såg inte 
detta som ett fråga enbart om lag och stadgar utan som ett strukturellt problem. Stéenhof 
skriver om det ”kvinnliga könsslaveriet” och konstaterar att så länge kvinnan ej är ekonomiskt 
oberoende kan hon aldrig bli fri, hon vill se kvinnan som en av mannen oberoende ekonomisk 
enhet.41 Ulla Wikander ger i Kvinnoarbete i Europa 1789-1950: Genus, makt och 
arbetsdelning oss en uppfattning om utifrån vilka premisser dessa tidiga kvinnorättskämpar 
agerade och agiterade.42 Vi kommer vidare inte tillhandahålla någon historisk expose av 
kvinnorörelsen och dess framväxt, eller den tidiga feminismen, men för den som vill fördjupa 
sig i ämnet finns det åtskillig litteratur som berör just detta.  
 
Den genusvetenskapliga teoribildningen är tvärvetenskaplig i sin karaktär och definitionerna 
av genus skiftar. Inom fältet för genusforskningen hittar man benämningar som feministisk 
forskning, könsforskning, könsteoretisk forskning, kvinnoforskning, mansforskning, queer 
o.s.v.43 Genus som analyskategori syftar här till att synliggöra effekter av, och föreställningar 
grundade på sociala och kulturella konstruktioner av kön. 44 Genus är beskrivningen av 
”manligt” och ”kvinnligt”, de föreställningar och tolkningsmodeller kring könsskillnad som 
finns i ett samhälle. Inom genusforskningen gör man skillnad på det biologiska och det socialt 
konstruerade könet. När man talar om genus skall det tolkas som föreställningar om kön och 
inte biologiska fakta. Eftersom begreppet kön kan tolkas som både det biologiska könet och 
det socialt konstruerade görs det i genusanalysen ofta en distinktion mellan begreppen kön 
och genus. De som uteslutande använder genus som begrepp menar att detta är nödvändigt då 
det accentuerar det faktum att det är det socialt konstruerade könet man studerar och inte det 
biologiska. Vi kommer under rubriken Kön eller Genus? vidare redogöra för problematiken 
kring dikotomin mellan dessa båda begrepp.  
 
En av de första att använda sig av begreppet genus i Sverige var historikern och 
genusteoretikern Yvonne Hirdman som menar att genusbegreppet är nödvändigt därför att det 
omfattar allt, inte bara kroppen utan samhällets alla praktiker. Ett samhälle kan enligt 
Hirdman analyseras utifrån dess genussystem eftersom genus återfinns i ideologier, 
institutioner, identiteter och kroppar.45 Simone de Beauvoir skrev 1949 det numera klassiska 
verket Det andra könet vilket fortfarande är aktuell än idag. Beauvoir menade att det är den 
subjektivt upplevda kroppen som är viktigt- utan denna subjektiva upplevelse är inte 
människan, kroppen som objekt existerar inte utan den. 46Detta innebär att tolkningar av 
kroppen blir ointressanta eftersom gränsen mellan den fysiska kroppen och det som vi menar 

                                                 
40 Wollstonecraft, Mary, 1792 
41 Stéenhof, Frida, 1903, sid. 21 
42 Se, Wikander, Ulla. Kvinnoarbete i Europa 1789-1950: Genus, makt och arbetsdelning  
43 Jfr. Gotlin, Eva, 1999, sid. 14f  
44 Gotlin, 1999, sid. 4 
45 Hirdman, Yvonne, 2001, sid. 16 
46 Beauvoir, Simone de, 1949, sid. 470 
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är konstruerat inte går att dra. Utgångspunkten är alltså att genus är en social konstruktion och 
måste förstås som en sådan. ”Människans identitet är diskursivt, alltså språkligt och socialt 
bestämd. Kvinnors identitet [eller mäns, vår anm.] som just kvinnor är skapad av de 
diskursiva strukturerna.”47  
 
Den genusvetenskapliga teoribildningen har ironiskt nog kritiserats för att vara 
diskriminerande och uteslutande av män, både i teori och praktik. Trots att det borde vara 
uppenbart är det nog så viktigt att poängtera att genusbegreppet som analytiskt verktyg 
inbegriper både den ”manliga” såsom den ”kvinnliga” genuskonstruktionen. 48 Att 
problematisera genus innebär inte en problematisering av män, eller kvinnor, utan av de 
strukturer och mekanismer som skapar ”kön” i vårt samhälle. Alltså ingår även, inom ramen 
för genusfältet, mans- eller maskulinitetsforskning som har utvecklats delvis med 
utgångspunkt i och parallellt med kvinnoforskningen.  
 
Den nordiska och i synnerhet den svenska mansforskningen är ett fläckvis utforskat område, 
några etnologer, sociologer och historiker har brutit mark på området men särskilt den 
historiska forskningen är knapp.49 Idag talar man ofta om olika manligheter eller en 
hegemonisk maskulinitet- den hegemoniska maskuliniteten är ett begrepp som har utvecklats 
och definierats av Robert Connell och förklaras ofta som en pyramid vars topp består av den 
hegemoniska maskuliniteten; den normerande och ideala maskuliniteten, som i sin tur bärs 
upp av en förhandlade maskulinitet som drar fördel av den hegemoniska, utöver dessa finns 
en underordnad maskulinitet eller marginaliserad maskulinitet.50  
 
Vinster som maskulinitetsforskningen har gjort är att man inte bara valt att studera 
dominerande maskuliniteter utan också alternativa manligheter. Att man också studerat 
marginaliserade grupper av män har bidragit till insikter kring hur manlighet formas i relation 
till individuella identiteter, kvinnlighet och andra män. Det konstruktivistiska perspektivet 
som innebär att man studerar den sociala konstruktionen av olika manligheter är för 
närvarande den dominerande teoribildningen. 51  
 
 
2.2.1 Genus och queer 
 
Queer kan ses som en gren inom genusforskningen men relationen mellan begreppen är inte 
oproblematisk.52 De individuella definitionerna av queer är många och kan innefatta allt från 
queer i betydelsen lesbisk/gay identiteter och icke normativa genuspositioner till ett kritiskt 
förhållningsätt till alla normerande praktiker.53 Queer som aktivistiskt grepp och benämning 
av lesbiska, gay-, bi- och transidentiteter uppstod delvis som en reaktion mot den tidiga 
gay/lesbiska rörelsen, dess milda framtoning och inriktning på assimilations- och 
toleranspolitik. Judith Butler framhålls ofta som queerteorins grundare och som en av queers 
främsta förespråkare menar hon att en av dess viktigaste uppgifter är att bryta upp kategorier 
och inte godta redan existerande identiteter. Queer kännetecknas av en poststrukturalistisk och 
socialkonstruktivistisk syn på identiteter, d.v.s. idén om identiteter som flytande och 
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performativa akter som skapas och omskapas. I Queer är binära identiteter som kvinna/man 
eller homosexuell/heterosexuell inte intressanta ur ett biologiskt perspektiv utan som 
konstruerade kategorier skapade genom sociala, historiska och kulturella processer.54 På detta 
sätt menar Judith Butler görs också kön och sexualitet och är alltså inget som redan är skrivet 
på kroppen. En sådan syn på identiteter innebär att det inte finns någon egentlig (mänsklig) 
kärna eller något ursprungligt Jag om man så vill, till skillnad från det essensialistiska 
synsättet som utgår från en naturlig kärna som utgångspunkten för sociala praktiker.55 
 
 I Queer ses inte heterosexualiteten som given och naturlig, eller på något sätt självskriven. 
Den heteronormativitet som har präglat feministisk och annan forskning, genomsyrar de flesta 
institutioner och finns på alla samhällsnivåer, har blivit ett studieobjekt i sig självt. Queer som 
teoribildning kan sägas ha sina rötter i lesbisk feministisk teori och gaystudier och Tiina 
Rosenberg påpekar i Queerfeministisk agenda att trots tidigare meningsskiljaktigheter tycks 
queerteori numer bli alltmer liktydigt med lesbian, gay, bisexual and transgender studies som 
går under förkortningen LGBT. 56 Queers födelse som teori brukar dateras till sent 80- tal, 
tidigt 90-tal och har som akademisk disciplin inte varit helt oproblematisk eftersom den i sin 
mest grundläggande betydelse syftar till att ifrågasätta och problematisera det normativa och 
då främst den normerande heterosexualiteten, som vedertagen akademisk teori riskerar den 
alltså att förlora sin legitimitet eftersom den då i sig själv blir en normerande praktik. 
Heterosexualiteten är alltså den brinnande punkten, ett problematiserande av den och av de 
processer och praktiker som möjliggör en sådan definitiv och uteslutande normativ kategori.  
Queer är inte ett oproblematiskt begrepp och har därmed också stött på patrull- en del av 
kritiken som riktas mot queer som teoribildning är att den är alltför individualistiskt utformad 
och förutsätter att det finns en reell frihet hos individen. Delar av queerforskningen saknar 
också en särskild medvetenhet om kvinnors underordning och problematiserar inte patriarkala 
strukturer, utan fokuserar istället på underordningen hos individer bland båda könen som på 
något sätt avviker från normen och detta i sin tur gör att frågor som specifikt rör kvinnlig 
underordning blir svåra att diskutera, man oroar sig för en marginalisering av lesbiska också 
inom queer.57  
 
 
2.2.2 Kön eller genus? 
 
Som vi tidigare påpekat är användandet av genus som analyskategori inte självklar och 
användningen av begreppet, är i sig föremål för stridigheter. Eva Gotlin menar att oavsett om 
man väljer att använda sig av kön eller genus som analytisk kategori har genusbegreppet varit 
viktigt för avvisandet av ett essensialistiskt och biologistiskt tänkande.58 Det bör poängteras 
att diskussionen om användningen av dessa båda begrepp inte handlar om huruvida det finns 
socialt konstruerade föreställningar om kön eller inte. Frågan är om det går att dra en gräns 
mellan det biologiska och det konstruerade könet. I många fall handlar valet av begrepp bara 
om en fråga om smak hos den enskilde forskaren.  
 
Teoretiker som Judith Butler som menar att man uteslutande bör använda genus som 
analysverktyg. Butler menar att det överhuvudtaget inte är meningsfullt att tala om annat än 
genus eftersom genus alltid föregriper kön och därmed blir även kroppen och sexualiteten 
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konstruktioner. Butler menar vidare att uppdelningen kön/genus bidrar till att cementera 
dikotomier som natur/kultur, man/kvinna, heterosexuell/homosexuell o.s.v. och därmed 
förstärker perspektivet om skillnad grundad i biologin. Butler kritiserar också den 
feministiska teoribildning som utgått från kvinnor som en existerande kategori, en särskild 
kvinnlig identitet eller subjektsposition Att göra distinktionen genus/kön blir meningslös 
eftersom betydelsen av kroppen alltid tolkas, det finns alltså aldrig någon ren kropp eller 
kropp ”fri” från tolkningar. Dessa tolkningar av kroppen är aldrig fria från makt utan skapas i 
samhälleliga diskurser, precis som Butler menar att den kvinnliga identitet som somliga 
feminister gärna använder sig av i själva verket är skapad i och av de institutioner de kritiserar 
och/eller använder sig av. 59 På samma sätt som det aldrig kan finnas någon kunskap fri från 
makt kan heller då aldrig kroppen finnas fri från tolkningarna av den. Butler skriver också i 
Gender Trouble att kön är konstruerat som något för- diskursivt och ställer den retoriska 
frågan hur genus skall formuleras för att detta ska bli tydligt.60 Genus ska enligt Butlers 
definition heller inte bara ses som det kulturella eller sociala könet utan också som den 
apparatur inom vars ramar det biologiska könet skapas.61  

 

2.2.3 Maktbegreppet 
 
Det är svårt att föra en diskussion kring genus utan att beröra maktbegreppet. Definitionerna 
av makt är i sig avgörande för hur bärande en teori är. I feministisk teori har maktbegreppet 
lyfts fram och är en viktig del i analysen. I Makt och Emancipation: Några teoretiska 
reflektioner identifierar Erik Andersson och Mona Lilja olika definitioner av makt och deras 
möjligheter i förhållande till genusbegreppet. Dessa definitioner av makt diskuteras även av 
Maria W Höjer och Cecilia Åse I Politikens paradoxer som också synar effekterna av 
maktteorier på feminiskt teori och praxis och vi kommer att presentera några av dem här.  
 
Robert Dahl resonerar kring makt utifrån tesen att A får B att göra något B inte annars hade 
gjort. Dahl gör genom sin teori bedömningen att makt är något som finns i offentligheten och 
menar också att man kan inneha makt utan att utöva den. 62 På just detta sätt blir makt ofta 
förknippad med den offentliga sfären, den politiska arenan, makten finns därute men sällan i 
våra hem. Detta perspektiv är problematiskt särkilt i feministiskt teori- när makt relationer i 
den privata sfären inte erkänns blir aspekter som kön lätt osynliggjorda. Inom feministisk 
teori har man länge framhållit att det privata är politik och detta syftar till att synliggöra de 
strukturer som präglar mäns och kvinnors relationer, mäns reella makt över kvinnor och 
betydelsen av det privata i samhället.63 Dahls endimensionella maktbegrepp kritiseras utifrån 
tesen att makt inte bara inbegriper att påverka ett beslut utan också att bestämma vilka ämnen 
som skall avhandlas. I Steven Lukes definition får maktbegreppet ännu en dimension; att 
individen inte uppfattar den makt som genomsyrar dennes medvetande. Lukes menar att det 
finns en koppling mellan kunskap och makt, men att den riktiga kunskapen är fri från makt.64 
 
En mer omfattande och komplex definition av makt är Michel Foucaults diskursiva 
maktbegrepp. Den diskursiva makten är den inom vars ramar vi lever, tänker och verkar och 
det finns enligt Foucault ingenting utanför denna makt. Enligt Foucault är diskursen ”hela den 
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praktik som frambringar en viss typ av yttranden.”65 Det finns ingen kunskap fri från makt 
och diskurserna skapar regelsystem utefter vilka kunskapen bedöms. En annan viktig del i 
Foucaults diskursbegrepp är att individen i mindre utsträckning anses ha någon verklig frihet 
som aktör. Han utgår istället från subjektspositioner utifrån vilka individerna verkar, 
positioner som i sin tur bestäms av de rådande diskurserna. ”Diskurser säger således något om 
vad som kan sägas, vem som får säga det och varifrån, d.v.s. från vilka olika positioner något 
sägs och hur det sägs.”66 I diskursanalysen är tecknen i språket och hur de ges mening och 
innehåll en viktig utgångspunkt, betydelsen av ett ord skiftar och ges en annan mening och 
konnotationerna av ordet förändras. ”Tillvaron ses som uttryck för språkliga konventioner.”67 
I Ernesto Laclaus & Chantal Mouffes diskursanalys ingår också antagandet att diskurser 
innehåller motsättningar och att det pågår en strid om språkligt meningsskapande, betydelsen 
av orden är föremål för stridigheter. Diskurser fungerar både som upprätthållande och 
konstruerande av maktrelationer, språket kan inte ses som neutralt utan formas i en social 
kontext. Detta är i grunden ett konstruktivistiskt synsätt som innebär att tingen inte har någon 
mening i sig själv, mening är alltid något som ges, tolkas och skapas.68 Det diskursiva 
maktbegreppet är således mer användbart när man talar om kunskap, tillgången till, och 
kontrollen av kunskapen.  
 
 
2.2.4 Genussystemet 
 
 Antropologen Gayle Rubin myntade i sin välkända artikel The Traffic in Women: Notes on a 
‘Political Economy’ of sex från 1975 begreppet genussystemet med syftet att skapa en teori 
som kunde förklara kvinnoförtrycket. Rubin menade att detta grundlagts i samhällets sätt att 
ordna sexualitet och reproduktion. 69 Judith Butler och Rubin har liknande sätt att se på genus 
och hur det konstrueras, skillnaden är att där Butler konsekvent vägrar att använda något 
annat begrepp än genus lägger Rubin till ett tredje, hon talar om kön, genus och sexualitet. 
Rubin använder sig alltså till skillnad från Butler av kön/genus paret och hon lägger dessutom 
sexualiteten som kategori. Rubin menar att den sociala organisationen av sexualitet är särskilt 
viktig att förstå. Rubin utgår från en kropp som biologiska fakta men menar på samma sätt 
som Butler att kroppen alltid tolkas kontextuellt och inom ett sex/gender system. Med 
sex/gender system menar hon en serie arrangemang genom vilka samhället förvandlar den 
biologiska sexualiteten till mänsklig aktivitet.70 Rubin utgår från sexualiteten som ett 
grundläggande behov som måste tillfredställas på det ena eller det andra sättet. Hon jämför 
detta med hunger som ett grundläggande begär/behov men att vad som räknas som mat är 
kulturellt bestämt.71 Trots att sexualitet och kön till viss del hänger samman menar hon att 
organisationen av kön och sexualitet inte är en utan två praktiker. Rubin skiljer på kön och 
sexualitet och menar att den sexuella organisationen är långt viktigare i ett samhälle än 
feminister gjort gällande i sina analyser. Rubin talar alltså om genus, kön och sexualitet och 
säger att det viktigaste är att utveckla begrepp för att adekvat beskriva den sociala 
organisationen av sexualitet och reproduktionen av kön/genus konventioner.72 Hos Rubin 
finns kroppen och sexualiteten som något verkligt under det kulturellt och socialt pålagda. 
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Hon konstaterar att människan måste fortplanta sig och tillfredställa sina behov men att sättet 
på vilket detta utförs alltid är konstruerat. 
 
Även Yvonne Hirdman använder sig av genussystemet som analytisk modell. Hirdman lägger 
särskilt fokus vid språket eller ”talet”.  
 
”Löst prat” skall vi förstå som kulturella produkter som opererar aktivt i världen i ett dialektiskt förhållande till 
de sociokulturella, materiella vilkoren […]. Det talande som gör genus är i högsta grad ett görande talande, som 
syftar till att förstå världen, att förstå siget/människan, att förstå människans samhälle, att argumentera för 
förändring, att argumentera mot förändring.73   
 
Hon konstaterar att det i vår dokumenterade historia finns berättelser om ”manligt” och 
”kvinnligt”, dessa berättelser består av upprepningar, av stereotyper. Mannen är människan, 
kvinnan är det andra, isärhållandets princip skapar genus. Den stabila genusordningen 
upprätthålls genom dessa upprepningar och genom en kontrakterad ordning. I och med det 
moderna samhällets framväxt under 1700- och 1800- talet förändrades synen på könen från att 
ha präglats av en enkönsmodell där kvinnan betraktades som en ”sämre” man till en övergång 
mot en tvåkönsmodell som präglades av artskillnad det vill säga mannen och kvinnan sågs 
som två helt skilda väsen. Hirdman beskriver detta som talet om A och a, där A är mannen, 
människan och normen, och a är kvinnan, det ”sämre” och avvikande.74 I övergången till 
tvåkönsmodell blir a till B, A-B står som helt artskilda och som bokstavsföljden föreslår 
kommer A före B. 75 Mannen är människan, kvinnan är könet. Hirdman menar att denna 
ordning upprätthålls av ett genuskontrakt där män och kvinnor erbjuds olika arenor att agera 
på, genomgående är att kvinnans arena nästan alltid begränsas till den privata sfären. 
Innehållet i genuskontraktet är föränderligt, det sker hela tiden en förskjutning, vad som 
betraktas som ”manligt” och ”kvinnligt” förändras över tid, innehållet i ”manligheten” och 
kvinnligheten” förändras, i omvälvande samhällskeden omförhandlas vilkoren. 76 Innehållet 
förändras men formen består. Detta kontrakt befäster den manliga normen och kvinnans 
underordning. Genusordningen vilar enligt Hirdman på två logiker; isär- hållandet av könen 
och den manliga normens primat.77 På detta sätt är genus något stabilt, samhället förr och nu 
vilar på dessa logiker och den sociala strukturen kan ses som oföränderlig.  
 
 
2.2.5 Genus som serialitet 
 
Den genusvetenskapliga teoribildningen är bitvis spretig och innehåller en del motsägelser. 
Feministisk teori har kritiserats för att vara elitistisk och alltför lättvindigt gruppera människor 
(läs: kvinnor), utrusta dem med liknande behov, erfarenheter och egenskaper. Detta gäller i 
synnerhet synen på kvinnor i ”tredje världen”. Chandra Mohanty har kritiserat delar av den 
feministiska teoribildning vilken hon menar vilar på en västerländsk kolonial tradition. 
”Skapandet av kvinnor som en homogen grupp sker inte på grundval av några utmärkande 
biologiska egenskaper, utan snarare på basis av sekundära sociologiska och antropologiska 
generaliseringar. Så karaktäriseras till exempel kvinnor som en enhetlig grupp i alla 
feministiska analyser på grund av ett förtryck som antas gälla alla.”78 Den västerländska 
feminismen använder ”tredje världens” kvinnor som motsatsbild till sig själva som 
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privilegierade och upplysta. Detta blir, precis som distinktionen kön/genus, en binär 
tolkningsmodell som Mohanty menar bidrar till att förstärka ojämnlikheten. I sin kritik 
identifierar Mohanty tre analytiska ansatser, vilka hon menar är en del i västerländsk 
feministisk diskurs om kvinnor i ”tredje världen”. Det första antagandet att kvinnor utgör en 
homogen grupp, det andra antagandet ligger på det metodologiska planet; på ”det okritiska 
sätt varpå vilket ’bevis’ på universell och tvärkulturell validitet tillhandahålls.”79 Det tredje 
menar Mohanty är ett politisk antagande om hur man ser på makt och förespråkar motstånd 
(kamp). Hon påpekar att det omöjligen kan finnas någon opolitisk vetenskap och att 
feministisk forskning också agerar inom givna maktförhållanden som den ibland också 
implicit stödjer.  
 
Den västerländska feministiska diskursen och politiska praktiken är helt klart varken entydig eller homogen, vare 
sig i sina mål, syften eller analyser. Det är emellertid möjligt att spåra sammanhängande effekter, som är ett 
resultat av det implicita antagandet att ”västerlandet” (med all sin komplexitet och sina motsägelser) utgör den 
främsta referensen för teori och praxis.80 
   
Iris Marion Young diskuterar i essäsamlingen Att kasta tjejkast problematiken med att 
betrakta kvinnor som grupp. Young instämmer med dem som menar att sökandet efter 
gemensamma erfarenheter av kvinnoförtryck eller erfarenheter exkluderar och får 
normaliserande konsekvenser. ”Eftersom man har utgått från att kvinnor är en enhetlig grupp 
med gemensamma erfarenheter, egenskaper eller en gemensam erfarenhet av förtryck, har 
många feministiska teoretiker aningslöst tagit för givet att de vita, heterosexuella 
medelklasskvinnornas erfarenheter gäller för alla kvinnor.”81 Young menar samtidigt att det 
finns pragmatiska och politiska fördelar med att hålla fast vid föreställningen om kvinnor som 
grupp.82 Detta för att överhuvudtaget kunna hävda någon form av strukturellt förtryck och inte 
lägga hela skuldbördan på individen. En individualistisk ideologi skyler över ett existerande 
förtryck och reducerar utstötningsmekanismer till individuella problem. 83 Young menar att det 
istället är möjligt att betrakta genus som en serialitet eftersom serien är en ”suddig, 
föränderlig enhet, ett amorft kollektiv.”84 Detta menar hon gör det teoretisk möjligt att 
betrakta ”kvinnor” (eller ”män”, vår anm.) som en social kategori utan att för den delen 
inskränka denna grupps erfarenheter som förutbestämda och statiska. ”(Serialitet); betecknar 
en viss nivå hos den samhälleliga existensen och de sociala relationerna till andra, alltså 
rutinens och vanehandlingarnas nivå, normbunden och socialt strukturerad, men som en 
prereflexiv bakgrund till individens handlande.”85 Detta menar Young är lösningen på 
problemet att istället för att betrakta kvinnor som en enhetlig grupp, med gemensamma 
erfarenheter, se att; ”Kvinna är ett seriellt kollektiv som varken definieras av någon 
gemensam identitet eller av en uppsättning egenskaper som alla individer inom serien delar, 
utan bara anger en uppsättning av strukturella begränsningar och förhållanden till praktiskt- 
tröga objekt som betingar handlingar och betydelsen av handlingar.”86  
 
 
2.2.6 Tillämpning av genusbegreppet 
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Vår definition av genus som analyskategori syftar här till att synliggöra effekter av, och 
föreställningar grundade på sociala och kulturella konstruktioner av kön. 87 Genus är 
beskrivningen av ”manligt” och ”kvinnligt”, de föreställningar och tolkningsmodeller kring 
könsskillnad som finns i ett samhälle. När vi talar om genus skall det tolkas som 
föreställningar om kön och inte biologiska fakta. Vi kommer också att använda oss av den 
teoribildning inom/vid sidan av genusvetenskapen som kallas queer. Vi menar att queer bidrar 
med ytterligare en dimension, i form av en problematisering av normerande sexualitet, till 
analysen och väljer att behandla begreppet som ett komplement till genus. När vi talar om 
genusvetenskap ser vi queerteorin som en del av detta begrepp. Vi gör heller ingen omedelbar 
skillnad mellan genusteori och feministisk teori, möjligtvis kan det sistnämnda sägas 
innehålla mer eller mindre uttalat politiska konnotationer. Vi kommer med hänvisning till 
diskussionen kring användningen av kön eller genus använda oss av genusbegreppet i vår 
analys. Vi instämmer med de forskare som menar att genusbegreppet innebär en större 
förståelse av synen på könen som konstruerade kategorier. Begreppet kön anser vi är lättare 
att förväxla med en syn på könsskillnad som grundad i biologin. Detta är dock ett analytiskt 
ställningstagande och det innebär inte att kön som benämning utesluts helt.  I de fall när vi 
talar om kön är det för att belysa det material vi analyserar och när vi talar om män och 
kvinnor som existerande kategorier. I språket och litteraturen används kön som benämning 
och det blir därmed av pragmatiska skäl svårt att undvika det helt. Vi väljer dock att inte lägga 
någon värdering i begreppet utan vi använder det i brist på bättre alternativ. 
 
 
2.2.7 Genusvetenskap eller genusvetenskaplig/Tvärvetenskap eller 
tvärvetenskaplig? 
 
Vi kommer i vår undersökning bland annat att diskutera klassifikation av tvärvetenskapliga 
ämnen.  Innebörden i termen tvärvetenskaplighet kan uppfattas på många sätt varför en 
definition av begreppet kan vara på sin plats. Emin Tengström har i artikeln Bibiblioteks- och 
informationsvetenskapen – ett fler- eller tvärvetenskapligt område? diskuterat termerna  
tvärvetenskaplig och tvärvetenskap. Han menar att tvärvetenskaplig kan ha flera betydelser 
såtillvida att den kan syfta till att beskriva ”utan närmre precisering på samarbete på ’tvären’ 
mellan olika vetenskaper eller ämnen”. 88 I andra fall syftar termen till att beskriva samarbete 
mellan en eller flera vetenskaper som utmärks av en större grad av fördjupning av genom 
integrerandet av data, teori eller metod.89 Tvärvetenskaplig tycks i vissa bemärkelser också 
kunna betyda/vara en beskrivning av ett nytt ämne/disciplin som ännu inte har fått en 
fastslagen identitet.  
 
Tengström gör skillnad mellan tvärvetenskaplig och tvärvetenskap som han menar är en mer 
komplicerad term. Ett ämne kan vara tvärvetenskapligt i sin karaktär men Tengström menar 
att det inte rimligtvis kan finnas en tvärvetenskap eftersom ingen kan vara professor i 
tvärvetenskap, däremot i ett tvärvetenskapligt ämne. ”Termen ’tvärvetenskap’ kan bara 
referera till en process, inte till en struktur.”90  Genusvetenskap som är en benämning på en 
vetenskap och således inte heller kan kallas för tvärvetenskap, kan betraktas som 
tvärvetenskaplig i sin karaktär då ämnen från vitt skilda discipliner kan integreras inom ramen 
för genusvetenskap. Här måste vi inom ramen för vår studie dock påpeka att vårt fokus inte 
rör sig enbart inom ramen för genusvetenskap som institutionell disciplin. Genusvetenskaplig 
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forskning bedrivs inom vitt skilda discipliner varför vi syftar på genusvetenskap/lig som, med 
Tengströms definition, en kunskapsprocess snarare än ett ämne.91 Tengström menar att nya 
ämnen kan uppstå genom ”fission” eller ”fusion”. ”Fission” syftar på ett nytt ämne som 
uppstår utifrån en specialitet eller gren sprungen ur ett ”moderämne”. ”Fusion” benämner han 
två etablerade ämnen som tillsammans utvecklar gränsområdet till ett särskilt 
vetenskapsområde.92 Problematiken kring ”fission” och ”fusion” är i högsta grad relevant för 
vår studie eftersom klassifikationssystemens strukturer kan integrera nya ämnen genom 
fission men inte fusion. Denna problematik kommer vi att följa upp längre fram i uppsatsen.      
     
 
2.3 Tidigare forskning inom kritisk klassifikation 
Vi kommer här att presentera forskning, inom ämnet klassifikationsteori, som behandlar 
klassifikation ur ett kritiskt perspektiv och som en kulturellt, historiskt och diskursivt 
tillkommen praktik. Den mer traditionella klassifikationsteorin lämnar vi här åt sidan.  
 
Klassifikationssystem ordnar liknande information i grupper och placerar den i närheten av 
annan relaterad information. Strukturerandet av kunskap och information är på intet sätt en 
objektiv och allmängiltig praktik utan en produkt av accepterade kulturella, språkliga och 
historiska diskurser. Redan 1971 uppmärksammade A. C. Foskett i sin artikel Misogynists all: 
a study in critical classification att alla system i högre eller lägre grad återspeglar värderingar 
hos det samhälle det skapats i och hos dess konstruktörer. Foskett menar att det finns en 
medvetenhet kring det kristna och eurocentriska synsätt som präglar system som DDC och 
vill i sin artikel belysa värderingen av kvinnor och sexualitet som ämne inom DDC.93 
 
Klassifikationssystem bygger på att sammanföra det som är likt och skilja ut det som är olikt i 
skapandet av klasser och kategorier. Hope A. Olson menar att vad vi ser som likhet och 
skillnad inte är något naturgivet utan värderingar som har djupa rötter vilka kan spåras 
tillbaka till antiken, i den västerländska kulturen. 94 Det mesta som klassificeras består dock av 
mer än ett ämne/facett och genom att välja en facett, sortera efter en likhet så byggs en 
hierarki upp där vissa likheter ses som mer värda än andra. Detta resulterar i att de stora 
klassifikationssystemen fungerar väl för mittfåran men inte är särskilt effektiva för vad som 
ligger utanför.95  
 
På grund av att relationen mellan olika koncept kan dras på flera olika sätt, menar Olson att 
klassifikationssystem ger mer fördelaktiga utrymmen till somliga koncept på bekostnad av 
andra. Olson anser att systemen tenderar att reflektera ”mainstream” - versionen av dessa 
relationer, vilket resulterar i att koncept utanför mittfåran marginaliseras. Hon poängterar 
dock att inget system kan vara allomfattande men ställer den retoriska frågan, vad lämnas 
kvar bortom systemets gränser, vad exkluderas?96 ”Classificatory structures are developed by 
the most powerful discourses in a society. The result is the marginalization of concepts 
outside the mainstream.”97 Olson använder sig av ett tvärvetenskapligt ramverk i sina 
analyser, och i artikeln Mapping beyond Dewey`s boundaries argumenterar hon för 

                                                 
91 Tengström, 1993, sid. 11 
92 Tengström, 1993, sid. 9 
93 Foskett, 1971, sid. 117ff 
94 Olson, Hope A. 2001, sid. 115 
95 Olson, 2001, sid. 119f 
96 Olson, 1998, sid. 235 
97 Olson, 1998, sid. 235 



 21 

användandet av rumsliga metaforer som ett sätt att analysera och förstå 
klassifikationssystemen. Hon menar bland annat att kartan som metafor är ett användbart 
instrument för att visualisera klassifikationssystemens uppbyggnad. Olson diskuterar också 
det faktum att ”literary warrant”, det vill säga det som finns publicerat, alltid i mer eller 
mindre utsträckning kommer att diktera hur klassifikationen ser ut och att det vore 
hänsynslöst att inte i någon mån göra så men (vår kursivering) att det som publiceras styrs i 
hög grad av starka diskursiva strömningar.98 
 
Francis L. Miksa kritiserar den moderna klassifikationsteorin och menar att trots dess 
framsteg så bygger den fortfarande på föreställningar om klassifikationen som lever kvar utan 
att ifrågasättas. Den bibliografiska klassifikationen har under 1900-talet utgått från att 
kunskapskategorier är av naturen hierarkiska och logiska i ett klassiskt systematiskt sätt. 
Likhetstecken har alltför ofta satts mellan klassifikation och hierarkiska system som till 
exempel DDC. Vilket utesluter andra system som ämnesordslistor och klusterskapande 
system. Han menar att hierarkiska system bara bör ses som ett sätt att strukturera 
kunskapskategorier i relation till varandra. 99  
 
Under 1900-talet har det även funnits en strävan efter att producera det ultimata 
klassifikationssystemet som ska kunna fylla alla behov. Denna strävan bygger på 
föreställningen att kunskapsklassifikationen egentligen bara upptäcker 
klassifikationsstrukturer som finns inneboende i naturen eller som existerar permanent i 
samhället. Miksa menar att kunskapsorganisationssystem snarare är personliga. Även om 
grupper av människor till stor del kan komma överens om hur sådana system ska vara 
strukturerade, så finns det i slutändan inga ultimata system för att klassificera kunskap i en 
”absolut sense”. Det finns bara olika alternativ som passar ett eller annat syfte eller person, på 
gott och ont. Den bibliografiska klassifikationen har länge varit inriktad på iden att syftet med 
bibliografisk klassifikation är dokumentåtervinnig. Miksa anser att detta har gjort att det har 
varit väldigt svårt att kunna se de andra användningsområdena för klassifikation. 
Klassifikation av entiteter, oavsett om det är dokument, koncept eller objekt, frambringar ett 
system av kategorier som på sin mest fundamentala nivå tjänar som ett referenssystem för 
dessa entiteter. Lagring och återvinning av dessa entiteter är bara ett av dess 
användningsområden. Andra skulle kunna vara användningen av detta referenssystem som 
minneshjälp, hjälp vid undervisning och som bas för kommunikation. 100 
 
Clare Begthol ingår i den tradition som ser klassifikationssystemen genom ett kognitivt filter. 
I sina analyser tar hon till lingvistiska verktyg och ser till intertextuella relationer, ”aboutness” 
och klassifikation som kognitiv akt. Begthol menar att de problem som 
klassifikationssystemen har är språkliga och kan eventuellt lösas genom (ny)skapandet av de 
principer som ligger till grund för de universella klassifikationssystemen.  
 
Empirical research into the classifying process may one day help describe and analyse how intertextual links are 
identified and interpreted by classifiers. Such clues may tighten a theoretical model of bibliographic 
classification as a text type, of the classifying process as a cognitive act, and of the extent to which the mental 
processes of assigning topics to documents are shared by classifiers and the eventual users of the documents.101 
 
Beghtol menar att det i och med ny teknologi samt en globalisering av informationsresurser 
och informationsservice, har blivit ännu viktigare att värna om mångfald för kulturer och 
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information. I sin artikel A proposed ethical warrant for global knowledge representation and 
organization systems diskuterar hon kring hur man ska kunna skapa kunskapsrepresentation 
och informationssystem som både är etiska, globalt tillgängliga och kulturellt acceptabla.102 
Dilemmat finns i att kunna göra ett informationssystem både globalt giltigt men samtidigt 
kunna behålla dess kulturella specifitet. Lösningen på detta menar Beghtol är begreppet 
”öppenhet” som inom bibliografisk klassifikation refererar till ett systems förmåga att hantera 
nya ämnen. Genom att bredda detta begrepp kan man komma tillrätta med den intellektuella 
och etiska problematik av globalisering som berör kunskapsrepresentation och 
organisationssystem. Det måste utvecklas nya tekniker för att lägga till nya ämnen men det 
måste också gå att lägga till helt skilda ”cultural warrant´s”. Varje kunskapsrepresentation 
och/eller organisationssystem, som baseras på en specifik ”cultural warrant” måste även vara 
mottagligt för andra ”cultural warrants”, men måste dessutom även vara öppet för individuella 
användares val inom varje kultur.103 Begreppet ”cultural warrant”, innebär att 
kunskapsrepresentation och/eller ett informationssystem bara är maximalt användbart för 
individen i en viss kultur när det bygger på de antaganden, föreställningar och värderingar 
som råder inom den kulturen.  104 Genom en kulturell öppenhet hos kunskapsrepresentation 
och organisationssystem finns det även en öppenhet för individens specifika behov. Begreppet 
kulturell öppenhet ger enligt Beghtol också en användbar konceptuell grund för ett teoretiskt 
ramverk kring en etisk garanti inom kunskapsrepresentation. Intentionen är att kulturell 
öppenhet som en etisk garanti respekterar individer och kulturer på ett sätt som tillåter en 
informerad debatt kring etik mellan individer och mellan kulturer.105 
 
 
2.3.1 Tidigare analyser av SAB och DDC 
 
Olson problematiserar DDC: s hierarkiska uppbyggnad där verk samlas och klassificeras 
utifrån en facett av ämnena de behandlar. Eftersom citeringsordningen, det som bedöms som 
de viktigaste likheterna, hos DDC alltid är densamma så är alltid en facett utgångspunkten vid 
samlandet av litteratur på hyllorna. Resultatet av denna hierarki är att toppen av hierarkin 
alltid hålls samman medan aspekter längre ned sprids ur i hyllorna, vilket i slutänden kan göra 
det svårt att hitta litteratur kring ämnen/facetter som finns längre ner i citeringsordningen. 106 
 
Vidare skriver Olson i sin bok The power to Name att Melvil Deweys utgångspunkt i 
skapandet av DDC var att skapa ett logiskt universellt språk för information – 
klassifikationen. Detta universella språk ska vara lättförståligt, effektivt och för att kunna vara 
universellt, lätt att expandera. Olson menar att DDC har potentialen att vara ett universellt 
språk för att representera all mänsklig kunskap.107 
 
How that knowledge is represented may, however, depend on its perceived or assigned importance. This 
universal language creates a structure to control the diverse chaos of knowledge, but it does not guarantee that all 
knowledge is treated equally. Equal treatment is not a requirement of order. Dewey’s universal language puts 
diverse instances into a hierarchical structure in witch some subjects include others and then it defines some 
subjects as more important than others and treats them accordingly.108 
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 Maria Axelsson har i sin magisteruppsats Kvinnan:mannen::alternativet:normen från 2004 
analyserat DDC ur ett feministiskt perspektiv och konstaterar att män som kategori sällan 
återfinns i systemet medan kvinnor betydligt oftare gör det. Män som kategori placeras också 
återkommande före kvinnor som kategori i den hierarkiska strukturen. 109 Även för 
homosexuella och homosexualitet finns det betydligt fler termer för att definiera och förklara i 
motsats till heterosexuella och heterosexualitet. Det är utifrån det avvikande, kvinnor och 
homosexualitet som en manlig heterosexuell norm framträder i DDC.110 
Axelsson ifrågasätter påståendet att DDC skulle kunna representera all världens kunskap 
utifrån det tydliga kristna, västerländska och androcentriska synsätt som systemet uppvisar.111 
 
Joacim Hansson har i sin doktorsavhandling Klassifikation, bibliotek och samhälle- En kritisk 
hermeneutisk studie av klassifikationssystem för svenska bibliotek analyserat 1921 års utgåva 
av SAB – systemet. Hansson påpekar att det inom bibliotek och informationsvetenskap saknas 
mer omfattande analyser av hur politik och ideologi påverkar folkbiblioteken och att det finns 
en stor brist på studier inom humanistisk forskning och traditioner.112 Han visar genom sin 
analys på SAB - systemets inneboende karaktär som exkluderande av bland annat kvinnor i 
systemet och att det reproducerar patriarkala förhållanden. 113 Hansson skriver; ”[…] mannen, 
liksom den politisk dominerande borgerligheten, framstår som implicit i själva systemet inte 
bara genom det faktum att explicita referenser till någon form av manlighet nästan helt 
saknas, utan också genom själva det hierarkiska system som texten är […].”114 Mannen finns 
implicit som norm i hela systemet, kvinnan inkluderas genom särskiljning och exkluderas (vår 
kursivering) därmed från normen. 115 Normeringen och särskiljningen tar sig också uttryck i 
avdelningarnas storlek och deras positioner. Hansson påpekar att avdelningarna Sport och 
Krigskonst, ämnen som ”traditionellt” har betraktas som manliga bastioner, ges framträdande 
utrymmen i systemet trots att de i själva verket är mindre avdelningar. När kvinnor särskiljs i 
systemet återfinns de långt ner i hierarkierna.116 Hansson menar att klassifikationssystemen 
måste ses som aktiva i relation till sin omvärld. Systemen är inte enbart praktiska 
arbetsredskap utan deras meningsbärande innehåll måste läsas i relation till den kontext i 
vilken de verkar.117  Hansson framhåller att;  
 
[…]det finns skäl att anta, att ett universellt bibliografiskt klassifikationssystem inte rimligtvis kan ställas i 
relation till något enhetligt objektivt ”kunskapsuniversum”, såsom det ofta hävdats inom den bibliotek- och 
informationsvetenskapliga klassifikationsforskningen, utan måste analyseras som en del i formulerandet av en 
ideologisk identitet som sker inom ramen för dess specifika institutionella förhållanden i en viss avgränsad 
historisk situation.118    
 
Maj Klasson, som också undersökt SAB- systemet skriver att: ”From a feminist perpspective 
you can be very critical towards the knowledge organization in the SAB- system. The libraries 
have by tradition a very hierarchical system that correspond to patriarchal traditions and is 
built on the male individual norm.”119   
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Karin Pettersson har analyserat SAB-systemet utifrån ett genus- och queerperspektiv i 
magisteruppsatsen Den manliga heterosexuella normen från 2001 och rapporten Den manliga 
normen från 2003. I hennes båda hennes arbeten har utgångspunkten varit att utifrån ett 
genusperspektiv göra en djupare och heltäckande analys av SAB-systemet och dess 
ämnesordslista. Grunden för Petterssons uppsats ligger i tidigare forskning inom Biblioteks 
och informationsvetenskapen där flera av de universella klassifikationssystemen har 
analyserats från ett genusperspektiv, Pettersson menar dock att det har fattats en närmre 
analys av SAB-systemet inom det här området. Hennes syfte i uppsatsen har varit att kritiskt 
granska dagens system. Hon vill också visa att ett klassifikationssystem inte är neutralt utan 
en produkt av det samhälle det fungerar i.120  Hon framhåller i sin rapport; 
 
Att SAB-systemet vilar på en manlig norm går stick i stäv med det omgivande samhällets jämställdhetsideologi 
och syn på könens likhet. Systemets utformning står även i motsättning till bibliotekens demokratiska ansvar. 
Problemet kan alltså ses som ett ideologiskt-, jämställdhets- och rättviseproblem. 121 
    
Petterssons mål med rapporten är att med ett genusperspektiv som grund göra en kartläggning 
av de problem som finns med SAB- systemets och ämnesordens utformning.122 I rapporten 
kopplar Pettersson sin analys av SAB-systemet till sökningar i Libris, där hon undersöker om 
systemets uppbyggnad går att legitimera med literary warrant. Hon gör även en jämförelse 
mellan SAB-systemet och andra system som t.ex. KVINNSAM: s ämnesordslista, 
bibliografin Ny litteratur om kvinnor, och Europeans women’s thesaurus, alternativ som 
representerar kvinno-, genus- eller queerperspektiv.123 Genom sin analys av SAB: s 
huvudavdelningar har Pettersson kunnat konstatera att systemet bygger på en patriarkal 
struktur som genomsyrar helheten. Hon har även kunnat identifiera den manliga 
heterosexuella normen som ett tydligt mönster inom systemet. Gång på gång särskiljs kvinnor 
och homosexuella och ofta hamnar de i en hierarkiskt underordnad kategori. Kvinnan är sitt 
kön genom hela systemet medan mannen mycket sällan behöver vara något annat än 
allmänmänsklig. Petterssons slutsats är något som också har konstaterats i studier av de andra 
universella klassifikationssystemen. 124 
 
Ett alternativ till de universella klassifikationssystemen, som fortfarande är på teststadium, 
beskrivs av Angela Kublik, Virginia Clevette, Dennis Ward och Hope A Olson. Deras 
utgångspunkt är att de stora internationella systemen är marginaliserande för olika grupper. 
Det finns även problem med att applicera dessa system på specifika kulturella kontexter. Hur 
får man ett system som har ett kristet eurocentriskt perspektiv att fungera i en kultur med 
religiös och kulturell mångfald? Kublik et. al. har med DDC som grund utvecklat en modell 
för expansion inom de områden där det för ändamålet krävs. I sitt projekt har de för att kunna 
testa sin modell utvecklat en expansion med kvinno- och genusstudier som grund.125 
För att kunna utveckla en expansion eller supplement till ett större system krävs enligt 
författarna fyra steg: 
 

1. identification of gaps and instances of  bias in relation to the marginalized group or culture of interest. 
2. development of a plan for addressing these problems  
3. implementation of the plan 
4. testing the efficiency for results.126 
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I sitt eget test av modellen har Kublik et. al. använt sig av  A Women´s Thesaurus för att 
genom dess specialiserade vokabulär identifiera glapp, partiskhet och fördomar i DDC 
behandling av kvinno- och genusstudier. Utifrån resultatet av denna analys identifierade de 
kategorier där expansion var nödvändig. Exempelvis skapades en kategori för feminism med 
indelning av dess olika inriktningar under 140 Specific philosophical schools and view 
points.127 Skapandet av expansionen skedde i en databas där vokabulären från A Women´s 
Thesaurus, expansionerna med deras nya klassnummer linkas med kategorierna inom  DDC 
och de gamla klassnumren. Enligt Kublik et. al. har deras expansionsmodell fördelen att det 
etablerade klassifikationssystemet, i detta fall DDC, kan hantera majoriteten av materialet 
medan expansion kan användas där den bäst behövs utifrån en särskild grupps eller kulturs 
perspektiv och behov. Kublik et. al. menar att deras modell både är generaliserbar och i vissa 
situationer förenklar utvecklingen av kulturellt anpassade system i en allt mer homogeniserad 
värld.128 Tyvärr finns inte deras expansion tillgänglig för allmänheten eftersom DDC: s 
utgivare har motsatt sig publiceringen. 129 
  
   
2.3.2 Integrering av tvärvetenskapliga ämnen 
 
Olson och Boll definierar i Subject Analysis in Online Catalogs vad de kallar ett 
klassifikationssystems ”hospitality”. Detta begrepp syftar på systemets förmåga att anpassa 
sig till det område det representerar. Viktiga element är systemets förmåga att absorbera och 
integrera nya koncept logiskt och notationens förmåga att uttrycka dem. Detta tenderar att 
fungera väl så länge det nya konceptet passar in i den existerande klassifikationsstrukturen. 
Tvärvetenskapliga ämnen gör, på grund av vad Olson & Boll menar i mycket kan härledas till 
historiska orsaker, inte det. När historiskt avgörande utvecklingsfaser av systemen ägt rum har 
detta skett baserat på akademiska discipliner.130 Det har alltid varit svårt att placera objekt i 
systemen som tangerar mer än ett ämne, men problematiken blir desto mer påtaglig när det 
inte längre handlar om enstaka dokument utan hela discipliner. 
 
 The definition of what constitutes a discipline changes over time. Even the need to use disciplines at all is being 
challenged. Although no consensus has been reached on how to replace or modify them, it is recognized that 
disciplines as presently constituted, do not fulfill the traditional desiderata of being mutually exclusive […] and 
jointly exhaustive […], and that these qualities are, in any case, unrealistic.131  
 
Ämnen som genusvetenskap eller kvinnovetenskap är exempel på tvärvetenskapliga ämnen 
som omfattas av denna problematik, och dessa ”nya” discipliner marginaliseras ofta i 
systemen. 132   
 
Problematiken kring klassificeringen av tvärvetskapligt material är tvåhövdad. Väljer man att 
klassa feministisk och genusvetenskaplig litteratur för sig görs den visserligen lätt tillgänglig 
för en genusforskare som specifikt letar efter den typen av litteratur men ”underlättar” också 
för andra informationssökare att missa den helt eller ignorera den. Problemet för systemen är 
att ett ämne som genusvetenskap tangerar en rad vitt skilda områden och vetenskaper, trots 
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detta klassificeras detta ämne som om det vore homogent.133 Väljer man å andra sidan att 
”sprida” ämnet i systemet blir återvinningen mer komplicerad. Om ett system har få 
ämnesingångar till feministiskt material leder detta till problem med specificitet. I LCSH 
används ofta ingången Feminism vid sidan av andra ingångar för ämnen med ett feministiskt 
perspektiv. Vid en sökning på Feminism ges som förväntat träffar på allmänna arbeten om 
feminism men också dokument som handlar om skilda saker som hälsa, handel litteratur eller 
andra ämnen som inte handlar om feminism men har ett feministiskt perspektiv. Detta menar 
Olson gör användbarheten av termen Feminism begränsad eftersom innebörden i begreppet 
blir mycket diffus.134 Olson och Boll menar vidare att det fortfarande inte finns någon 
övergripande lösning kring sättet på vilket man skall hantera tvärvetenskapliga eller 
marginaliserade ämnen i de disciplin- baserade klassifikationssystemen och att det råder 
delade meningar om huruvida konstruktionen av ett helt nytt system överhuvudtaget är ett 
alternativ. 135 
 
Klassificeringen av tvärvetenskaplig litteratur i de universella systemen blir problematisk på 
många sätt. Inom klassifikation finns det en idé eller snarare ett krav på att kategorier skall 
vara uteslutande och inte överlappa varandra. Detta leder till att tvärvetenskapliga ämnen inte 
kan representeras i de universella systemen på ett önskvärt sätt. Ishbel Lochhead diskuterar 
bland annat den bibliografiska kontrollen av feministisk litteratur och menar att 
klassifikationssystemen exkluderar den och gör den mer svåråtkomlig på grund av dess ofta 
tvärvetenskapliga natur. Klassifikationssystemen behandlar kvinnor som en minoritet och 
system som DDC tillåter inte heller några bra ingångar till litteratur som har ett feministiskt 
eller genusvetenskapligt perspektiv.136  
 
Även Foskett kritiserar de generella klassifikationssystemens förmåga att följa med i 
kunskapsutvecklingen och kunna inkludera och representera nya ämnen som uppstår. De 
traditionella klassifikationssystemen bygger på ett antal huvudklasser som i sin tur bygger på 
en traditionell syn på kunskap och indelningen av discipliner. I denna traditionella syn på 
kunskap ingår även tanken att nya ämnen uppstår genom uppdelning, fission, av ämnen. Idag 
uppstår många nya discipliner genom fusion, nya interdisciplinära och multidisciplinära 
ämnen uppstår. Dessa ämnen är svåra att representera inom det traditionella ramverk som 
klassifikationssystemen utgör. Foskett menar att problemet är hitta en fungerande lösning som 
håller mer än några år. De traditionella systemen har inte möjlighet att representera de nya 
tvärvetenskapliga ämnena i relation till de ämnen som de uppstod ur, samtidigt som nya 
metoder och specialsystem inte klarar av att hantera den mängd av information som de 
traditionella systemen rymmer.137 
 
 
 

                                                 
133 Olson, 2002a, sid. 102 
134 Olson, 2002a, sid. 105 
135 Olson & Boll, 2001, sid. 181 
136 Lochhead, Ishbel, 1985, sid. 11f  
137 Foskett, 1996, sid. 178 
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3. Metodologiska utgångspunkter och avgränsningar  
 
Vi kommer att göra en kvalitativ jämförande och exemplifierande studie av delar av SAB: s 
och DDC: s notation samt SAO: s, LCSH: s och KVINNSAM: s ämnesord. Med 
utgångspunkt i den kritiskt granskande litteraturen kring klassifikation och utifrån ett 
genusperspektiv vill vi belysa de eventuella svårigheterna med att klassificera litteratur inom 
tvärvetenskapliga ämnen som genusvetenskap i SAB och DDC. Här kommer vi även att 
undersöka och diskutera ämnesordslistorna SAO, LCSH och KVINNSAM deras 
förutsättningar samt den faktiska representationen av genuslitteraturen i vår studie. För att 
kunna göra en jämförelse med SAB: s och DDC: s klassningar och SAO: s, LCSH: s och 
KVINNSAM: s ämnesord kommer vi att välja ut fem verk inom det genusvetenskapliga fältet 
och undersöka vilka ämnesord och klassigna de tilldelats. Vi vill studera hur ett 
tvärvetenskapligt ämne som genusvetenskap kan representeras i de så kallade universella 
systemen och hur det kan se ut i olika ämnesordslistor. För att få tillgång till tilldelade 
ämnesord och klassigna kommer vi att göra våra sökningar i LIBRIS, för SAB klassning, 
SAO- och KVINNSAM- ämnesord och the British Library: s katalog för DDC klassning och 
LCSH- ämnesord. Att vi valde the British Library och Storbritannien i utgångsläget beror 
både på språklig tillgänglighet och användningen av både DDC och LCSH i samma katalog. 
The British Library har dessutom använt sig av DDC sedan 1970- talet, varför en god 
kännedom om systemet kan förutsättas. 
 
Vi har valt att ställa upp ett antal kriterier för urvalet av litteraturen vi exemplifierar vår 
undersökning med. Dessa är löst hållna och kunde lika väl generera en annan litteraturlista. 
Urvalet är varken slumpmässigt eller objektivt eftersom vi har valt litteratur helt efter 
subjektivt utformade kriterier. Kriterierna är i första hand pragmatiskt utformade för att passa 
vår studies förutsättningar.  
 
• En monografi, ej enskild artikel, tidskrift eller uppsats. 
• Genomgående genusvetenskapligt angreppssätt  
• Utgiven efter 1997 
• Skall finnas utgiven i Storbritannien och finnas representerad i the British Library’s 

integrated cataloge med DDC- klassning och LCSH ämnesord 
• Skall finnas representerad i LIBRIS med SAB- klassning och SAO och KVINNSAM 

ämnesord 
• Tillgänglig för hemlån på Göteborgs universitetsbibliotek 
  
Dessa kriterier gäller i första hand litteraturens fysiska form, representation och tillgänglighet. 
När det gäller kriteriet för den innehållsliga formen, att litteraturen genomgående skall ha ett 
genusvetenskapligt angreppssätt, är det i första hand vår egen bedömning som ligger till grund 
för bestämningen vilket vi menar i förlängningen också understöds av att titlarna finns 
representerade i KVINNSAM. Eftersom KVINNSAM blev ansvarsbibliotek för kvinno-, 
mans- och genusforskning 1997 har vi valt detta årtal som avgränsning.  
Litteraturen måste finnas utgiven i Storbritannien då detta är en garanti för att titlarna är 
klassificerade och indexerade med både DDC och LCSH av the British Library. Detta beror 
på att alla pliktleveranser till British National Bibliography, som ingår i the British Library’s 
Integrated Catalouge sedan 1995 ges både DDC- klassning och LCSH ämnesord.  
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Vi har valt att själva inte göra någon systematisk analys av SAB och DDC och deras 
kategorier. Inom detta område finns redan en mängd jämförande studier. Vi menar att en 
sådan undersökning från vår sida bara skulle konstatera det uppenbara och ser ingen 
anledning till upprepning. Vi kommer istället endast att göra selektiva nedslag i systemen och 
ämnesordslistorna för att förtydliga våra resonemang och väljer i stort att bygga våra 
jämförelser på redan existerande forskning och fördjupa oss i frågan hur dessa system och 
SAO, LCSH och KVINNSAM klarar av att klassificera tvärvetenskapligt material som 
genusvetenskaplig litteratur. I stället för att enbart undersöka hur genusvetenskaplig litteratur 
kan representeras vill vi också, genom ett nedslag, se hur den har representerats. Vi kommer 
att begränsa exemplifieringen av vår studie till ett fåtal titlar, och vi har alltså inte ambitionen 
att enbart genom representationen av dessa dra slutsatser kring systemens och 
ämnesordslistornas möjligheter att representera tvärvetenskaplig litteratur. Vad vi vill är att 
göra en ingående och kvalitativ analys av detta begränsade urval och koppla vårt resultat till 
de tidigare studier av systemens hela strukturer som företagits. Genom detta kan vi få en 
uppfattning både om dess potentiella och praktiserade funktion.   
 
Vi kommer också att använda oss av tidigare forskning och göra en granskning av materialet 
kring SAB och DDC för att förstå vilka principer dessa system bygger på. Vidare kommer vi 
att studera ämnesordslistorna SAO, LCSH och KVINNSAM, hur de används i 
klassificeringen av den genusvetenskapliga litteratur som ingår i vår studie samt vilka deras 
förutsättningar är. Med utgångspunkt i tidigare forskning och en övergripande studie av 
KVINNSAM: s framväxt kommer vi att undersöka vilka principer KVINNSAM bygger på. 
Här kommer vi att komplettera med ett informativt samtal med Inger Eriksson, 1:a 
bibliotekarie på Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek.  
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4. Presentation av klassifikationssystem och 
ämnesordslistor 
  
I detta avsnitt kommer vi att presentera de klassifikationssystem och ämnesordslistor vilka 
ingår i vår undersökning. Presentationen kommer att bestå av en kortare historisk översikt 
gällande aspekter som är relevanta för systemens och ämnesordslistornas nuvarande karaktär. 
Vi lyfter här också fram karaktäristika som främst påverkar de aspekter som är knutna till vårt 
syfte och våra frågeställningar.    
   
 

4.1 SAB- systemet 
 
Sveriges allmänna biblioteksförening (SAB), numera SAB: s kommitté för katalogisering och 
klassifikation, gav 1921 ut den första upplagan av SAB- systemet som idag används på alla 
folkbibliotek och ett antal forsknings- och specialbibliotek i Sverige. SAB- är ett universellt 
klassifikationssystem vilket innebär att det är konstruerat för att kunna klassa världens 
samlade kunskap. Med några få undantag används systemet endast på svenska bibliotek. 138 
Den första stora förändringen av systemet företogs 1956 i den 4:e upplagan. Nästa stora 
revision ägde rum 1984 då anvisningar för lokala utbyggningar och införandet av 
tilläggsbeteckningar för medier och målgrupper tillkom. I Avdelningarna medicin (V) och 
musik (Ij, X, Y) gjordes också grundläggande förändringar. Göran Berntsson menar att 
avsikten med denna övergripande förändring var att ”åstadkomma ett enhetligt nationellt 
klassifikationssystem lämpat för svenska allmänbibliotek samt för svenska bibliografier och 
bokkataloger.”139 Den senaste och 7:e omarbetade upplagan av systemet utkom 1997. 
Förändringarna av denna upplaga är i jämförelse med den föregående inte lika omfattande 
vilket man menar beror på att de stora förändringar som gjordes i den 6:e upplagan har 
fungerat bra men också de ekonomiska och praktiska konsekvenser som den förra 
förändringen innebar.140 Man har kommit fram till att större uppdateringar av systemet är 
lämpliga att göra ungefär vart tionde år. Det görs löpande uppdateringar och mindre 
förändringar i systemet. De beslut som tas publiceras fyra gånger per år i KKS- 
meddelanden.141     
 
SAB- systemet är i grunden enumerativt, det vill säga uppräknande, men man har efterhand 
integrerat fasetter som exemplifieras av tilläggsbeteckningarna.  Klassifikationssystemet 
består av en systematisk del och ett ämnesordsregister som är uppdelat i en systematisk och en 
alfabetisk avdelning. Den systematiska delen består av 25 huvudavdelningar. Se 
huvudavdelningarna nedan; 
 
A Bok- och biblioteksväsen  N Geografi  
B Allmänt och blandat  O Samhälls - och rättsvetenskap 
C Religion   P Teknik, industri och kommunikationer 
D Filosofi och psykologi  Q Ekonomi och näringsväsen 
E Uppfostran och undervisning  R Idrott, lek och spel 
F Språkvetenskap  S Militärväsen 
G Litteraturvetenskap  T Matematik  

                                                 
138 SAB används i svenskspråkiga delar av Finland och i modifierad form på universitetsbiblioteket i Odense. 
139 Berntsson, 1997, sid. 3 
140 Klassifikationssystem för svenska bibliotek . 
141 Berntsson, 1997, sid. 3 
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H Skönlitteratur   U Naturvetenskap 
I Konts, musik, teater och film  V Medicin 
J Arkeologi   X Musikalier 
K Historia    Y Musikinspelningar 
L Biografi med genealogi  Ä Tidningar 
M Etnografi, socialantropologi och etnologi  
 
Huvudavdelningarna är i de flesta av fallen uppdelade i underavdelningar som in sin tur är 
vidareindelade. De allmänna tilläggsbeteckningarna, som de geografiska och de gällande 
medietyp, kan användas i princip överallt i systemet.142 I inledningen av systemet ges 
anvisningar för klassificering av arbeten som behandlar mer än ett ämne, vilket framförallt 
gäller tvärvetenskaplig arbeten. Eftersom dubbelklassning anses tillrådligt i SAB skall ett verk 
i första hand klassas på det ämne som anses dominera med dubbelklassning på övriga ämnen. 
När inget ämne kan sägas dominera skall arbetet klassas på det först förekommande ämnet om 
inget andra anvisningar ges på de aktuella avdelningarna. Rekommendationen är att högst tre 
signum skall användas men denna regel kan i särskilda fall förbises. När ett verk kan anses 
vara av så allmän art att det ej passar in under någon avdelning rekommenderas avdelning 
Allmänt och Blandat (B).143  
 
 
4.2 DDC- systemet 

DDC- systemet (Dewey decimal classification) vars första upplaga utkom 1876, är det mest 
spridda klassifikationssystemet i världen, används för närvarande i 135 länder och är översatt 
till över 30 språk.144  Den första upplagan innehöll 921 kategorier indelade i 10 huvudklasser 
från 000 till 999 och ett ämnesregister med 2500 ingångar.145 Den 22:a och senaste upplagan 
av systemet med sina 999 kategorier publicerades 2003. Systemets tio huvudavdelningar är; 
 
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 
 
Miguel Benito menar att systemet har genomgått tre avgörande faser; den första under 
Deweys tid då densamme gett löfte om att inte göra några stora ändringar i systemet eftersom 
detta skulle leda till problem för biblioteken. Den andra fasen räknas från den 14: e till den 
17: e upplagan då många stora förändringar och omplaceringar genomdrevs. Den sista och 
nuvarande fasen innebär att man försöker förändra en disciplin i taget men lämnar de övriga 
intakta.146  
 
DDC var inledningsvis rent enumerativt och varje ämne hade sin plats i systemet. På senare 
tid har det dock utvecklats, i riktning mot exempelvis UDK, med fasetter där nya begrepp kan 
                                                 
142 Klassifikationssystem för svenska bibliotek. 
143 Klassifikationssystem för svenska bibliotek . 
144 Introduction to Dewey Decimal Classification , sid. 1 
145 Benito, 2001, sid. 189 
146 Benito, 2001, sid. 192 
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bildas genom tillägg och kombinationer. Systemet är indelat i tio huvudklasser som 
tillsammans skall representera all världens kunskap. Dessa tio huvudklasser är i sin tur 
indelade i tio divisioner och varje division delad i tio sektioner. Notationen uttrycks i arabiska 
siffror vilket till skillnad från bokstavsnotation gör den mer universellt användbar.147 Dewey 
bestämde själv att varje ämne skulle ha minst tre decimaler vilket innebär att huvudämnena 
således har en eller flera nollor på slutet. Det finns överordnade och etablerade principer och 
regler för val av ingång och detta är särskilt viktigt eftersom det i DDC till skillnad från SAB 
och UDK inte är tillrådigt att dubbelklassa. De principer som gäller för klassificering av 
tvärvetenskapliga ämnen diskuteras för nä rvarande och kan komma att förändras. När det 
gäller objekt som behandlar mer än en disciplin rekommenderar DDC för närvarande följande 
åtgärder; 
 
More Than One Discipline 
 
(A) Use the interdisciplinary number provided in the schedules or Relative Index if 
one is given. An important consideration in using such an interdisciplinary 
number is that the work must contain significant material on the discipline in 
which the interdisciplinary number is found. For example, 305.231 (a sociology 
number) is provided for interdisciplinary works on child development.[…]. 
  
(B) Class works not given an interdisciplinary number in the discipline given the 
fullest treatment in the work. For example, a work dealing with both the 
scientific and the engineering principles of electrodynamics is classed in 537.6 if 
the engineering aspects are introduced primarily for illustrative purposes, but in 
621.31 if the basic scientific theories are only preliminary to the author's  
exposition of engineering principles and practices. 
 
(C) When classifying interdisciplinary works, do not overlook the possibilities of 
main class 000 Computers, information & general reference, e.g., 080 for a 
collection of interviews of famous people from various disciplines[…].148 
 
Motsvarande regler finns för objekt som behandlar två ämnen inom samma disciplin. För 
närvarande gäller applikationsregeln vilket innebär att om ett dokument handlar om två 
ämnen, över vilket det ena utövar inflytande över det andra klassas dokumentet på det ämne 
som blir influerat. Den första av två innebär att om två ämnen behandlas lika väljs det ämne 
som uppträder först i klassifikationsschemat. Denna regel finns i två varianter; antingen väljer 
man det sista eller det första numret eller numret med minst antal nollor. Treregeln innebär 
att om ett verk handlar om tre eller fler ämnen som samtidigt är underavdelningar till ett större 
ämnesområde väljer man det mest specifika signumet som samtidigt täcker alla ämnen. Inne i 
klassifikationsschemat finns andra regler som kan tillämpas nä r dessa ej är tillräckliga.149  
 
DDC är uppbyggt kring discipliner och inte ämnen. En av de ursprungliga principer systemet 
bygger på är att vetenskaperna skall kunna delas in i nio huvudklasser (den tionde 
huvudklassen i systemet behandlar verk av allmän och blandad karaktär) vilka består av;  
 
- Filosofi 
- Religion 
- Samhällsvetenskap 
- Filologi 
- Naturvetenskap 
- Tekniska vetenskaper  

                                                 
147 Introduction to Dewey Decimal Classification, sid. 2 
148 Introduction to Dewey Decimal Classification, sid. 9 
149 Benito, 2001, sid. 197f 
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- Praktiska vetenskaper 
- Konstvetenskap 
- Skönlitteratur150   
 
Benito påpekar att denna indelning inte längre stämmer överens med de discipliner som finns 
idag och att det därför råder det en viss obalans mellan ämnena i systemet. Han menar dock 
att detta delvis avhjälps genom att nya ämnen ges notation i reviderade upplagor och att 
omplaceringar av ämnen i systemet har gjort att det bättre stämmer överens med dagens 
verklighet.151 
 
DDC utvecklas och underhålls löpande av Library of Congress där Dewey’s editoral office är 
förlagt. Redaktörerna föreslår löpande revisioner och expansioner av systemet som 
presenteras för Decimal Classification Editorial Policy Committee (EPC) som vidare 
utvärderar och rekommenderar åtgärder. Kommittén består av en internationell styrelse med 
tio medlemmar vars funktion är att vägleda redaktörerna och Online Computer Library Center 
(OCLC) vilka äger rättigheterna till DDC. EPC skall representera DDC: s användare och 
består av bibliotekarier och representanter från bibliotekarieutbildningarna.152 
 

4.3 Library of Congress Subject Headings 

Library of Congress Subject Headings (LCSH ) är en ämnesordslista som utvecklades av 
Library of Congress under slutet av 1800-talet för att användas i deras egna samlingar. Den 
första upplagan publicerades 1909 och idag är ämnesordslistan vitt spridd i de 
engelskspråkiga delarna av världen. 153 LCSH är en auktoriserad ämnesordslista som består av 
över 280,000 ämnesord och referenser. 2006 utkom den 29: e upplagan av LCSH. 154 
Ämnesordslistan uppdateras även varje vecka med tillägg av nya ämnesord (idag på Library 
of Congress hemsida, vår anm.). De bibliotek som använder sig av LCSH för auktoriserad 
ämneskontroll följer Library of Congress policys och praxis som standard, sedan 1984 har 
Library of Congress publicerat sina egna instruktioner för ämneskatalogisering i Subject 
Cataloging Manual: Subject Headings.155 
 
De flesta ämnesorden i LCSH är kopplade till sitt motsvarande LCC156 klassnummer. De 
enklaste består av ett enda substantiv exempelvis; Reklam, Hjärta, Järnvägar. Fraser består 
oftast av ett adjektiv + ett substantiv i direkt följd exempelvis; Amerikansk dramatik. Dock 
följer LCSH inte de rekommendationer som finns för tesaurusar kring singular och plural.  
Sammanbundna fraser förenar överlappande topics med ”och” eller ”etc” ; Gruvor och 
mineralresurser, de kan också användas för att visa på en relation mellan två begrepp; 
Litteratur och samhälle. Ämnesord för personer, familjenamn, platser och företagsnamn bör 
om möjligt överrensstämma med AACR (Anglo- American Cataloging Rules), dock tillåter 
LCSH att användarna själva skapa ämnesord för namngivna entiteter. Ett ämnesord i LCSH 
kan både vara en ”topical heading” som beskriver dokumentets innehåll eller en ”form 
heading” som visar dess form.  LCSH ämnesord delas även vidare in i underavdelningar, 
dessa gör att ämnesorden kan preekordineras. Vidareindelningarna visas genom ett 

                                                 
150 Benito, 2001, sid. 191 
151 Benito, 2001, sid. 191 
152 Introduction to Dewey Decimal Classification, sid. 2 
153 Rowley & Farrow, 2000, sid. 175 
154 Cataloging Distribution Services, Bibliographic Products and Services from the Library of Congress  
155 Chan, 1994, sid. 171 
156Library of Congress Classification, Library of Congress eget klassifikations system. 
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bindestreck. En del av underkategorierna visas vid sina respektive ämnesord, medan en större 
mängd är såkallat ”free- floating” och kan appliceras på ämnesord vid behov. 
Underavdelningar finns i fyra former; ämnes-, form-, geografisk- och periodindelning.157 En 
huvudrubrik kan vidareindelas med en eller flera av dessa fyra former av underavdelningar, 
resultatet kan bli en sträng, exempelvis; United States— Historia-- Inbördeskriget, 1861-
1865— Marina operationer— Ubåt.158 De flesta ämnesrubrikerna följer standard 
citeringsordning (Entitet– Handling eller process), exempelvis; Hjärta- Sjukdomar.159 LCSH 
räknas som enumerativt, eftersom många ämnesord listar eller räknar upp ett sammansatt 
ämne utan system.160 
 
1988 ersattes ämnesordslistans se, se även, x och xx hänvisningar med tesaurusens BT, NT, 
RT, UF, USE och SA, något som då fick kritik då LCSH inte hade den hierarkiska struktur 
som är nödvändig för BT-NT och RT. Det beslutades att nya korsreferenser skulle byggas upp 
strikt hierarkiskt och den gamla strukturen gjordes om. Dock finns det fortfarande kvar 
relationer som inte är konsekventa och som man försöker städa undan när de påträffas.161   
 
 
4.4 Svenska ämnesord 

 Indexeringsspråket Svenska ämnesord (SAO) utvecklades på Kungliga biblioteket i 
samarbete med andra bibliotek runt om i Sverige. Databasen utvecklas och underhålls av 
enheten för Bibliografisk Utveckling och Samordning (BUS) och innehåller kontrollerade 
ämnesord samt riktlinjer för ämnesordsindexering. För närvarande innehåller databasen ca 35 
000 ämnesordkombinationer och det görs löpande uppdateringar och tillägg vilka publiceras i 
Protokoll från ämnesordgruppen som finns tillgängliga på webben. 162 SAO används av 
Kungliga biblioteket för nationalbibliografin, bibliotek inom LIBRIS och av vissa 
webbaserade söktjänster. Svenska ämnesord täcker in i stort sett alla ämnesområden men 
lämpar sig framförallt för det humanistiska och samhällsvetenskapliga området. Ett stort antal 
ämnesord är försedda med en eller flera SAB- klassningar vilka skall fungera som vägledning 
vid klassificering, indexering och sökningar. Detta gäller även motsvarande termer i LCSH 
och det pågår för närvarande arbete med att förse fler ämnesord med LCSH referenser. 
 
De riktlinjer som BUS tillämpar vid ämnesordsindexering grundar sig på internationella 
principer vilka också efterföljs av LCSH med flera. Dessa riktlinjer finns att tillgå via webben 
på BUS: s sidor om ämnesord.163 
  
SAO är en ämnesordslista vilket innebär att den innehåller kontrollerade ämnesord, Se 
hänvisningar, Se även hänvisningar och anmärkningar. När det gäller konstruktionen av nya 
ämnesord efterföljs att antal principer vilka avser bland annat krav på dokumentbasering, s.k. 
”literary warrant” och specificitet. När det rör kravet på dokumentbasering, vid tillägg av nya 
ämnesord, gäller att det skall finnas ett behov att särskilja ämnet i LIBRIS och att det finns 
minst ett verk om ämnet. Det som generellt gäller vi ämnesordsindexering är att en term skall 
var specifik och erbjuda en direkt ingång till ett verk. Graden av specificitet skall dock sättas i 

                                                 
157 Rowley & Farrow, 2000, sid. 176f 
158 Chan, 1994, sid. 182 
159 Rowley & Farrow, 2000, sid. 177f 
160 Rowley & Farrow, 2000, sid. 180 
161 Foskett, 1996, sid. 339 
162 Protokoll från ämnesordsgruppen  
163 Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för ämnesordsindexering  
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relation till dokumentsamlingen och användarnas behov. När det gäller närliggande ämnen 
som kan vara svåra att skilja åt, både för indexerare och användare, kan det i vissa fall vara 
försvarbart att föra ämnen samman och därmed minska graden av specificitet. När det gäller 
terminologin används i första hand Nationalencyklopedin som källa. Termerna skall vara 
aktuella, föråldrade termer bör bytas ut och mångtydiga och vaga termer undvikas.164 Det 
finns ingen praxis för hur många ämnesord som kan tillskrivas varje dokument, antalet kan 
variera från ett ämnesord och uppåt. I vissa fall kan man avstå helt från att tillskriva 
ämnesord, då innehållet i dokumentet är omöjligt eller svårt att fastställa. 
 
 
4.5 KVINNSAM 
 
Grunden för KVINNSAM skapades 1958 av Asta Ekvall, Rosa Malmström och deras vän Eva 
Pineus, alla verksamma inom Fredrika Bremerförbundet. Tillsammans grundade de stiftelsen 
Kvinnohistoriskt arkiv för att samla material från kvinnor verksamma inom den svenska 
kvinnorörelsen samt förenkla litteraturförsörjningen för kvinnoforskare genom att lyfta fram 
kvinnoforskningslitteratur.165  För att kunna hantera litteraturförsörjningsuppgiften byggdes 
en kortkatalog upp över både svensk och utländsk forskningslitteratur om kvinnor. De startade 
även en skriftserie där arbeten inom kvinnoforskningen publicerades.  
I början fanns arkivet hemma hos Rosa Malmström, men knöts senare till Göteborgs 
universitetsbibliotek som upplät lokaler. Under 60-talet drevs kampanjer för att 
Kvinnohistoriskt arkiv skulle få en egen bibliotekarietjänst. Först 1971 när samtliga partiers 
kvinnoorganisationer gått samman i en gemensam motion inrättades en tjänst av 
Utbildningsdepartementet.166 Samtidigt övertog Göteborgs universitetsbibliotek ansvaret för 
arkivet som nu döptes till Kvinnohistoriska samlingarna. Framtill dess hade arbetet med 
arkivet skötts ideellt av stiftelsen med medel från bistånd och fonder. Under 80-talet öppnades 
Kvinnohistoriska samlingarna för allmänheten. De fick även egna lokaler med läsplatser, 
datorer och informationsdisk. Utöver detta finns ett öppet magasin med böcker, tidskrifter, 
klippsamling och referenser.1671983 började arbetet med att bygga upp databasen 
KVINNSAM som skulle ersätta den dåvarande kortkatalogen. Både kortkatalogen och 
KVINNSAM existerade parallellt fram till 1992 då kortkatalogen avslutades och 
KVINNSAM gjordes tillgänglig via LIBRIS.168 Dock var KVINNSAM ändå svåråtkomlig för 
användarna då det krävdes en Libris-uppkoppling för åtkomst, något som för framför allt för 
folkbibliotek var kostsamt. I praktiken var det främst för personal vid institutioner och 
bibliotek med Libris-uppkoppling som KVINNSAM var tillgängligt.169  
 
1997 utsågs Göteborgs universitetsbibliotek till ansvarsbibliotek inom samhällsvetenskap. I 
samband med detta gjordes en studie där det prövades om det var lämpligt att även kvinno-, 
mans- och genusforskning rymdes inom det samhällsvetenskapliga ämnesområdet. Inger 
Eriksson som arbetar vid Kvinnohistoriska samlingarna definierar i rapporten Kvinno-, mans- 
och genusforskning: kartläggning och behovsanalys av informationsförsörjningen, kvinno-, 
mans- och genusforskningen som ett mång- och tvärvetenskapligt forskningsfält med 
förankring främst inom samhällsvetenskap och humaniora men även inom teknik och 
medicin. Hon förslår också att Kvinnohistoriska samlingarna ska bilda ett eget 

                                                 
164 Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för ämnesordsindexering , punkt 8. – 8.6.  
165 Eriksson, Inger, 2003, sid. 22 
166 Brännström, Helena & Modin , Elsa, 1996, sid. 53f 
167 Eriksson, 2003, sid. 22 
168 Brännström & Modin, 1996, sid. 55 
169 Eriksson 2002, sid. 7 
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ansvarsbiblioteksområde. Detta förslag har även stöd i en statlig utredning Viljan att veta och 
viljan att förstå.170 Resultatet av utredningarna blir att Kvinnohistoriska samlingarna 1997 
utses till ansvarsbibliotek för kvinno-, mans- och genusforskningen och blir Sveriges 
dokumentationscentral för kvinnoforskning. 171En av de viktigaste uppgifterna som 
ansvarsbibliotek var att göra KVINNSAM mer lättåtkomligt för användarna. Detta gjordes 
genom att göra KVINNSAM tillgänglig via LIBRIS på www. Enligt sökstatistik från LIBRIS 
gjordes det 6 350 sökningar under mars till september 1996 i LIBRIS/STAIRS, medan det 
under samma period 2002 gjordes 88 910 sökningar på www. 172 En egen hemsida byggdes 
även upp under 1998- 1999 för att ännu mer underlätta åtkomst.173 Idag finns via 
Kvinnohistoriska samlingarnas hemsida länkar till KVINNSAM för sökning i databasen, till 
databasen GENA som innehåller referenser till svenska doktorsavhandlingar inom kvinno-, 
mans- och genusvetenskap och till Genusvetenskap- Kvinnwebb som ingår i RASK som är en 
ämnesportal för kvalitetsbedömda länkar. Inom RASK ingår även humaniora, 
samhällsvetenskap och rättsvetenskap.174 
 
Det har funnits en medvetenhet om brister i KVINNSAM: s täckning av ämnesområdena 
medicin, ekonomi och pedagogik. Därför startades 1998 ett projekt för att bredda 
KVINNSAM. Databaser inom ämnesområdena, exempelvis ERIC inom pedagogik filtreras 
för att hitta relevanta artiklar som manuellt bedöms och indexeras i KVINNSAM. Detta 
projekt pågick mellan 1998 och 2001.175 Under hela 2000-talet har det även fortgått en 
retrospektiv indexering av viktiga äldre kvinnotidskrifter, en del har även skannats för att 
kunna publiceras elektroniskt.176 
 
 Idag innehåller KVINNSAM referenser från 1970 och framåt till monografier, samlingsverk, 
bidrag i samlingsverk, artiklar i tidskrifter och årsböcker samt uppsatser.177 KVINNSAM är 
den största genusvetenskapliga databasen i Europa med över 100 000 indexerade verk.178  
KVINNSAM är sökbar via LIBRIS-webbsök där man antingen kan välja under länken 
specialdatabaser att bara söka i KVINNSAM eller söka i LIBRIS där de träffar som finns 
indexerade i KVINNSAM har försetts med KVINNSAM: s ämnesord utöver svenska 
ämnesord. 
 
Grunden till Kvinnohistoriska samlingarna och KVINNSAM var behovet av att underlätta 
kvinnoforskares litteraturförsörjning, ett behov som inte kunde tillgodoses genom 
bibliotekens söksystem. Med kvinnoforskningen som utgångspunkt valde man redan från 
början 1958 att bygga upp sin kortkatalog efter slagord, ämnesord. Meningen var att försöka 
synliggöra de ämnen som bibliotekens söksystem inte kunde representera. Idag finns tyvärr 
inte listorna över de ursprungliga ämnesorden kvar.179 I sitt arbete med att 
indexera/klassificera böcker, kapitel ur böcker, artiklar och rapporter valde man istället för att 
klassificera med notation att indexera/klassificera med ämnesord i klartext. Målet har hela 
tiden varit att göra kvinnan till subjekt, därför är kvinnor alltid underförstått i ämnesorden. 180 

                                                 
170  Se Viljan att veta viljan att förstå. Statens offentliga utredningar 
171 Eriksson, 2002, sid. 5 
172 Eriksson, 2002, sid. 7f 
173 Eriksson 2002, sid. 6 
174 Om KvinnWebb  
175 Eriksson, 2002, sid. 8f 
176 Verksamhetsberättelse 2005, Ansvarsbibliotek för Kvinno-, mans- och genusforskning   
177 Databasen KVINNSAM  
178 Informativt samtal med Inger Eriksson 6/4- 06 
179 Brännström & Modin, 1996, sid. 56 
180 Eriksson, 1997, sid. 13 
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Exempel på detta är ämnesord som; akademiker, chefer, bibliotekarier, där det hela tiden är 
underförstått att det handlar om kvinnor. Om man söker information kring invandrarkvinnor i 
Storbritannien så söker man helt enkelt på: invandrare Storbritannien. 
 
KVINNSAM: s ämnesordslista utökas vid behov, nya ämnesord bestäms i samråd med dem 
som arbetar med indexeringen och nya termer införs i ämnesordslistan då de börjar 
förekomma i litteraturen, ett exempel är queerteori. Vid uppdateringar av termer i 
ämnesordslistan används se även hänvisningar från en föråldrad term till en nyare. 
KVINNSAM tar gärna emot förslag och kritik när det gäller förändringar och de får löpande 
förslag på förbättringar och uppdateringar från institutionen för genusvetenskap. Nyligen 
infördes termen intersektionalitet i ämnesordslistan i samråd med Institutionen för 
genusvetenskap. Vid indexering används också de termer författarna själva valt ut. Det finns 
ingen övre gräns för hur många termer ett dokument kan bli tilldelat. Kriteriet är att ett 
dokumentets ämne och innehåll ska kunna täckas av de termer som väljs.181 
 
Efter att Kvinnohistoriska samlingarna blev ansvarsbibliotek för kvinno-, mans- och 
genusforskningen gjordes 1998 en omarbetning av ämnesordslistan av mansforskare Claes 
Ekenstam för att även kunna täcka mansforskningens behov och terminologi. 182 Sedan dess att 
mansforskningens terminologi införlivades i ämnesordslistan kan man även hitta material om 
män genom att söka på exempelvis mansrollen eller fäder.183 Man har haft vissa problem med 
valet av termer när det gäller mansforskningen, exempelvis en term som Lärare. Eftersom 
kvinnor hela tiden är underförstått i ämnesorden måste man komma tillrätta med problemet att 
beskriva dokument som handlar om män. Om man väljer Manliga lärare som alternativ blir 
resultatet detsamma som i traditionella system där man särskiljer kvinnor.184 En lösning har 
varit att när man söker på till exempel manliga akademiker eller män som chefer så söker man 
på akademiker: män, chefer: män.185 
 
KVINNSAM: s ämnesordslista består av 2000 alfabetiskt ordnade ämnesord, samt 
förteckning över personnamn, mytiska personer och geografiska namn. Personnamn är 
integrerade i ämnesordslistan, kvinnliga författarnamn görs sökbara för att synliggöras och 
här görs ett selektivt urval där i första hand nordiska författare prioriteras.186 Ämnesorden är 
till största delen postkoordinerade, ämnesorden kan vid sökning kombineras för att täcka in 
sammansatta ämnen. Dock finns det i ämnesordslistan vissa prekoordinerade ämnesord som 
till exempel alternativ medicin och borgerliga kvinnorörelsen.187 De sammansatta begrepp 
som finns kvar i ämnesordslistan har oftast historiska förklaringar. Exempelvis ”borgerliga 
kvinnorörelsen” som var ett vedertaget begrepp då det begav sig. 188 
 
Att KVINNSAM numera finns i LIBRIS har ställt till vissa problem vid ämnesordsökningar. 
Vid en sökning på Alva Myrdal blir KVINNSAM: s ämnesord: politiker, medan Svenska 
ämnesords term blir: kvinnliga politiker. Problemet uppstår om man väljer att söka vidare på 
kvinnliga politiker i LIBRIS då detta genererar betydligt färre träffar än om man hade sökt 
vidare på politiker som ämnesord i KVINNSAM.189 
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Inger Eriksson anser att den största fördelen och avsikten med KVINNSAM jämfört med 
SAB är att kvinnor synliggörs och lyfts fram. Detta var en avgörande anledning till varför 
Kvinnohistoriska samlingarna startades från början. Hon anser inte heller att det är varken 
möjligt eller önskvärt att få in hela KVINNSAM: s kvinno-, mans- och genusterminologi i 
SAB då KVINNSAM är en specialdatabas.190

                                                 
190 Informativt samtal med Inger Eriksson 6/4- 06 
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5. Exemplifierande studie av tilldelning av ämnesord och 
klassifikationssigna 
 
Följande avsnitt inleds med en presentation av fem titlar och de ämnesord och klassigna de 
tilldelats. De ämnesordslistor och klassifikationssystem vi studerar är SAO, KVINNSAM, 
LCSH, SAB och DDC vilka vi tidigare presenterat. Vårt resultat kommer i analysavsnittet att 
sammankopplas med tidigare gjorda studier av klassifikationssystem och annan forskning 
inom området kritiskt klassifikation. Vi kommer där även att föra en mer övergripande 
diskussion kring klassifikation vilket ger oss möjligheten att sätta vår exemplifierande studie i 
en större kontext. 
 
Här presenteras, genom sammanfattningar på ca 200 ord, de böcker vi har valt att använda för 
att exemplifiera vår studie. Nedan visas även tabeller över vilka ämnesord och klassigna 
respektive titel tilldelats i LIBRIS (SAB, SAO och KVINNSAM) och the British Library’s 
katalog (DDC och LCSH). Under varje titelrubrik kommer vi att diskutera de tilldelade 
ämnesorden och klassningarna utifrån varje systems och ämnesordslistas förutsättningar och 
det aktuella verket. I LIBRIS katalogposter görs ingen markering av vilken klassning som ska 
ses som huvudklassningen.  I de fall verket har dubbelklassats väljer vi att behandla alla 
klassningarna som potentiella huvudklassningar. När det gäller ämnesorden varierar antalet 
tilldelade ord från de olika ämnesordslistorna. I de fall flera ämnesord har tilldelats väljer vi 
att läsa dem tillsammans och interrelaterade då de kompletterar varandra. I alla DDC- 
klassningar står det sista två siffrorna (21 eller 22) för den utgåva av systemet som använts 
vid klassningen. Titlarna i vår undersökning är klassade med någon av de två senaste 
utgåvorna, DDC21 som utkom 1996 eller DDC22 som utkom 2003. I den löpande texten 
anger vi denna siffra inom parentes. Vi kommer inte att lägga någon vikt vid vilken utgåva 
som använts förutom i de fall då ändringar gjorts i de avdelningar vi diskuterar.  
 
I några fall finns fler ämnesord tilldelade än KVINNSAM: s och SAO: s i LIBRIS 
katalogposter. I vissa fall finns DDC- klassning och LCSH ämnesord utskrivna i posterna men 
då dessa normalt inte används i Sverige är de inte heller tilldelade i LIBRIS utan 
”importerade”. Då de inte heller förekommer i alla poster, väljer vi att inte lägga någon vikt 
vid dessa. För alla DDC- klassningar och LCSH ämnesord har vi istället valt British Library’s 
katalog som källa då dessa system används som praxis vid klassificering i England. I några av 
de poster vi använder oss av förekommer också en LCC- klassning, vilket är Library of 
Congress eget klassifikationssystem, då detta klassifikationssystem ligger utanför vår studie 
kommer vi heller inte att beröra dessa. I några fall finns även SAB- rubriker i katalogposten, 
dessa motsvarar SAB- klassningen och är samma rubriker som återfinns i systemet. 
 
I MARC- posterna återfinns fält 650 vilket innehåller de ämnesord som tilldelats dokumentet 
och som visas i katalogposten. MARC- posterna innehåller även fältet 950 som visar ej 
föredragna ämnesord, dessa termer är också sökbara men vid en sökning hänvisas man till 
SAO: s föredragna termer som visas i fält 650. De ej föredragna termer som visas i fält 950 är 
enbart kopplade till SAO och är inte relaterade till övriga ämnesord som förekommer i 
katalogposten. Då dessa är ej föredragna termer kommer vi inte att behandla dem i vår studie. 
 
När vi diskuterar tilldelade ämnesord och klassigna hänvisar vi till avdelningar i 
klassifikationssystem och/eller ämnesordsregister. Vi har valt att inte göra några formella 
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hänvisningar till dessa i följande stycke eftersom notapparaten då hade blivit alltför 
omfattande. Däremot beskriver vi löpande i texten vilket system eller ämnesordsregister vi 
behandlar. Se hänvisning för förteckning över de klassifikationssystem och ämnesordsregister 
vi kommer att använda oss av i detta stycke.191 
 
 
5.1 Presentation av valda titlar samt tilldelade klassningar och 
ämnesord 
 
I anslutning till varje titelpresentation och deras tilldelade ämnesord och klassigna kommer vi 
att göra kortare anmärkningar. Dessa reflektioner återkommer vi till i den sammankopplande 
analysen där vi sammanlänkar vårt resultat till tidigare forskning om systemen samt deras 
funktion och uppbyggnad. Följande presentation skall alltså betraktas som en ingång till 
analysavsnittet då vi redan här kommer att diskutera och kommentera vårt resultat.  
 
 
5.1.1 Chris Beasley (2005).Gender & sexuality: critical theories, critical 
thinkers 
 
Genom att lyfta fram och diskutera olika teoretiker och forskare, deras teorier och perspektiv 
på genus och sexualitet, syftar Beasley främst till att ifrågasätta och utforska aspekter av hela 
den samhälleliga organisationen. Verket är indelat i tre avsnitt. Den första delen, 
Gender/Feminist studies, där teoretiker som Judith Butler, Bell Hooks och Gayatri Spivak 
nämns, har fokus på olika feministiska teoribildningar och perspektiv. I Del två, Sexuality 
studies, behandlas bland annat socialkonstruktivism och queerteori. Här nämns bland andra 
Dennis Altman och Annamarie Jagose. I den sista delen, Gender/Masculinity studies där 
Beasley utreder olika perspektiv inom mans- och maskulinitetsforskning, finns med flera 
Robert Connell och Harry Brod representerade. Innehållet i boken fokuseras främst på 
effekterna och uttrycken av organisationen av sexualitet och makt. Ett urval av författare, 
teoretiker och forskare och deras teorier lyfts fram och problematiseras. Beasley sammanfattar 
och diskuterar dessa teorier/teoretiker med särskilt fokus på aspekter beträffande genus, 
sexualitet, makt och identitetsskapande. Genom en kritisk granskning av olika teorier, 
sammanlänkas dessa och ges en plats på den vetenskapsteoretiska kartan. 
 
 
SAB: SAO: KVINNSAM: DDC: LCSH: 
Ohj:d Könsroller Genusforskning>teori 305.3 22 Sex role 
 Feminism Feminism  Feminism 
 Sexualitet>genusaspekter Feministisk teori  Gender identity 
  Mansforskning   
  Queerteori   
 
 

                                                 
191 Dewey decimal classification and relative index/devised by Melvil Dewey 
Dewey Decimal Classification: and relative index  
Klassifikationssystem för svenska bibliotek.  
Klassifikationssystem för svenska bibliotek. Ämnesordsregister. Systematisk del 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek. Ämnesordsregister. Alfabetisk del. 
Library of  Congress Subject Headings 
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Ohj:d står för Könsrollsfrågor:teori,filosofi  under vilken även genusperspektivet ryms. Ohj är 
i sin tur underavdelning till O Samhälls- och rättsvetenskap och Oh Sociala frågor och 
socialpolitik. Då boken behandlar sexualitet ur ett genusperspektiv kan man anse att även den 
aspekten täcks in av Ohj:d. I det här fallet rör det sig om ett övergripande verk som diskuterar 
olika teorier och teoretiker inom genusfältet, varför det kan representeras jämförelsevis väl av 
en sådan generell klassning.  
 
Gender & sexuality: s DDC klassning 305.3 (22) står för; 
 
305 - Social groups 
      .3 – Men and women 
 
Hierarkiskt underordnade avdelningar till 305 - Social groups är .2 – Age groups, .3 – Men 
and women, .4 – Women, .5 – Social classes, .6 – Religious groups, .7 – Language groups, .8 
– Ethnic and national groups192, .9 – Occupational and miscellaneous groups. Under 
kategorin Men and women skall även arbeten av tvärvetenskaplig art, som behandlar ”sex 
role”, ”the sexes”, ”gender identity” och  ”adult men and women” klassificeras. Precis som 
SAB: s klassning korresponderar 305.3 väl med innehållet i verket. Klassningen 305.3 är det 
närmaste man kan representera en allmän genusvetenskaplig framställning i DDC.   
 
Verkets tre delar behandlar feministisk teori, sexualitets- och maskulinitetsforskning och dess 
olika inriktningar. Både SAO: s och LCSH: s ämnesord täcker in behandlingen av feminism 
men saknar referenser till maskulinitetsforskning. Utöver feminism och genusforskning täcker 
KVINNSAM: s ämnesord in mansforskning och queerteori och erbjuder dessutom fler 
sökmöjligheter eftersom både feminism och feministisk teori finns som ämnesord. Av SAO: 
s, KVINNSAM: s och LCSH: s ämnesord är det bara SAO: s som synliggör sexualitet som en 
aspekt av innehållet i boken.  
 
När det gäller LCSH: s Sex bör man ta hänsyn till att engelskans sex delvis har andra 
konnotationer än kön. Begreppet refererar i större utsträckning både till kön i form av 
biologiska och sociala aspekter på maskulinitet och femininitet samt kategorier med avseende 
på sexualitet. När det gäller den aktuella titeln påpekas också den dubbla betydelsen av 
begreppet i inledningen av författaren själv. 193 Detta gör det svårare att tolka den egentliga 
innebörden av sex eftersom det i princip kan finnas en koppling till sexualitet likväl som till 
kön.  I LCSH ämnesordslista ges hänvisning att använda sex role istället för gender role vilket 
gör att sex role bör tolkas mer som en motsvarighet till svenskans könsroll/genus. Därmed 
finns ingen direkt koppling till sexualitet i de valda ämnesorden.  
 
Se nedan LCSH: s anvisningar för användningen av gender.  
 
Gender (sex) 
USE sex  
 
 
5.1.2 Masculinities matter! (2002) ed. by Frances Cleaver  
 

                                                 
192 I DDC 21 står .8 för -Racial, ethnic and national groups. 
193 Beasley, Chris, 2003, sid.1 
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Masculinities matter! består av nio essäer som behandlar utveckling, genus och maskulinitet. 
Utifrån olika infallsvinklar argumenterar författarna för att även män måste vara en del av den 
genusdiskussion som pågår inom utvecklingsstudier. Genusanalyser har en viktig roll inom 
både utvecklingsstudier och utvecklingspolicys. Dock menar författarna att ett 
genusperspektiv länge har varit likställt med enbart ett kvinnoperspektiv. För att uppnå en 
hållbar utveckling måste man även se maskulinitet ur ett genusperspektiv för att kunna förstå 
utvecklingens effekter på män. Genom att inkludera maskulinitet i genusanalysen kan 
utvecklingspolicys utarbetas på ett sådant sätt att de bättre hjälper kvinnor att uppnå 
jämställdhet. Detta kräver också att män engageras som kvinnors allierade i både en personlig 
och politisk diskussion kring utveckling, globalisering och genus. De artiklar som ingår i 
Masculinity matters! presenterar teoretiska resonemang kring maskulinitet och genus, som 
Frances Cleaver artikel Men and Masculinity: New Directions in Gender and Development 
där hon resonerar kring de möjligheter och problem som är förknippade med att göra 
maskulinitet till en del av genusanalysen inom utvecklingsstudier. Boken presenterar även 
studier som försöker föra samman sociala relationer på en mikro- nivå med strukturer och 
trender på makro- nivå. Ett exempel är Niki Kandirikiriras artikel Deconstructing 
Domination: Gender Disempowerment and the Legacy of Colonialism and Apartheid in 
Omaheke, Namibia som beskriver hur en våldsam maskulinitet som förtrycker kvinnor i sin 
tur är en del av ett arv från den systematisk rasistiska och diskriminerande regimen i Namibia. 
  
 
SAB: SAO: KVINNSAM: DDC: LCSH: 
Dogb Mansrollen Manlighet> globalt 

perspektiv 
305.31 21 Men 

Ohjb Manlighet Mansrollen  Masculinity 
 Könsroller Jämställdhet  Economic 

development 
  Krig   
  Kolonialism   
 
 
Klassningen Dogb i SAB har ämnesrubriken Könspsykologi som i sin tur är underavdelning 
till Do Psykologi och Dog Differentiell psykologi. Under Dogb hittar man även, i det 
systematiska ämnesordsregistret, bland annat ämnesrubrikerna Kvinnlighet, Manlighet, 
Könsidentitet, Könsskillnader – psykologi. Det är oklart vilket perspektiv på kön som här 
avses eftersom det görs en skillnad mellan Könsidentitet, Kvinnlighet och Manlighet under 
Psykologi och Könsroller, Kvinnorollen och Mansrollen under Sociala frågor. I det 
alfabetiska ämnesordsregistret görs Se även hänvisningar mellan Könsroller och Könsidentitet 
vilket antyder att de anses ha liknande innebörd men det faktum att de placeras under olika 
huvudavdelningar i systemet visar att det trots allt handlar om två olika perspektiv.  Den 
aktuella titel handlar övergripande om vikten att integrera maskulinitet i genusanalysen och 
borde enligt vår tolkning av innehållet således i första hand klassificeras under Ohjb 
Mansfrågor som har en direkt koppling till genusfrågor. Här blir problematiken med 
klassifikationssystemens dubbla funktion tydlig. Även om de båda klassificeringarna skulle 
kunna ha samma innehållsliga betydelse hamnar denna titel vid en huvudklassning på Dogb 
vid hylluppställning på Psykologi vilket görs att den separeras från övrig litteratur som 
behandlar genus. Att boken även har ett dubbelt perspektiv som behandlar genusanalyser 
inom utvecklingsstudier framgår överhuvudtaget inte av klassificeringen. En klassificering av 
denna titel borde visa på dokumentets två huvudperspektiv vilka är genus och 
utvecklingsstudier vilket följaktligen gör klassificeringen på psykologi tvivelaktig.  
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Masculinities Matter!: s DDC klassning 305.31 (21)  står för; 
 
305 - Social groups 
      .3 – Men and women 
      .31 - Men  
 
Under .31 ges anvisningar för att hit även klassa tvärvetenskaplig litteratur om män, vilket i 
det här fallet visar att boken även tangerar ett annat ämne, dock inte vilket det rör sig om. 
Eftersom det i DDC inte är tillrådigt att dubbelklassa innebär det att det inte finns någon 
möjlighet att uttrycka andra aspekter av dokumentet. Eftersom DDC- klassningen .31- Men är 
en underavdelning till .3- Men and women, där genusvetenskapligt material bör klassas, 
överrensstämmer detta bättre med perspektivet i boken än vad SAB: s klassning gör. 
 
SAO: s ämnesord Mansrollen, Manlighet och Könsroller överensstämmer med SAB - 
klassningens ämnesrubriker vilket innebär att dessa inte heller återger ur vilket perspektiv 
genus och maskulinitet behandlas. Förutom att Könsroller inkluderar både kvinnor och män 
tillför inte ämnesorden några andra aspekter än de som redan framgår i klassificeringen. 
KVINNSAM: s ämnesord Manlighet>globalt perspektiv, Mansrollen, Jämställdhet, Krig och 
Kolonialism speglar bättre än SAO: s dokumentets innehåll genom att de visar fler av de 
aspekter som behandlas i boken. Krig och Kolonialism som ämnesord är dock relativt 
trubbiga begrepp och kan ge andra konnotationer än de perspektiv som uttrycks i boken. 
Manlighet>globalt perspektiv är å andra sidan ett vagt begrepp som inte i tillräcklig 
utsträckning visar på den aktuella titelns behandling av genus inom utvecklingsstudier.  
LCSH: s ämnesord Men och Masculinity visar att det handlar om män och maskulinitet men 
inte utifrån vilket perspektiv. Genom att Economic development är tillfogat som ämnesord, 
blir för första gången det faktum att boken behandlar utvecklingsstudier synligt.   
 
 
5.1.3 Suzanne Fraser (2003). Cosmetic surgery, gender and culture 
 
Utifrån den mediala uppmärksamhet som plastikoperationer får i både tidningar, tv, annonser 
och litteratur menar Fraser att det är befogat att ställa frågan vilken inverkan denna 
representation har på kultur och genus. Genom att analysera fyra diskurser kring 
plastikoperationer; kvinnomagasin, medicinska texter, feministisk forskning och regelverk 
kring plastikoperationer, vill Fraser studera hur plastikoperationer och genus upprätthåller 
varandra. Här menar Fraser att diskurser kring plastikoperationer speglar nutida 
konstruktioner av kön/genus och är en väg för att undersöka hur jaget skapas genom språket. 
Vad som sägs och hur det sägs om plastikoperationer indikerar hur kvinnlighet och manlighet 
gestaltas i samtida kultur. Frasers huvudfokus i detta verk ligger dock på hur kvinnlighet 
skapas och gestaltas. Frasers andra frågeställning angriper hur media ses i samtida 
kulturstudier. Genom att använda den uppmärksamhet plastikoperationerna får i media som 
ett verktyg vill Fraser undersöka tolkningsutrymmet som finns tillgängligt i materialet som ett 
sätt att testa nuvarande antaganden kring texters mångtydighet och öppenhet för tolkning av 
läsaren. Här använder Fraser sig av tre repertoarer; natur, medverkan och fåfänga, som står för 
de möjligheter som läsaren har att kritisera eller göra motstånd mot den avsedda och/eller 
kulturellt dominerande innebörden presenterad i kvinnomagasin, medicinska -, feministiska - 
eller regeltexter. Genom att koppla dessa repertoarer till de fyra diskurserna som hon 
analyserar menar Fraser att hon kan se hur idéerna kring natur, medverkan och fåfänga gång 
på gång reproduceras. Då dessa idéer är bekönade reproduceras genus. Fraser anser att de 
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analyserade texterna/diskurserna kring plastikoperationer upprätthåller genus/könsroller 
genom repetition och ett uteslutande av alternativa åsikter.  
 
 
SAB:  SAO: KVINNSAM: DDC: LCSH: 
Ohja Plastikkirurgi> 

psykologiska 
aspekter 

Skönhetsideal 617.95 21 Surgery, Plastic—
Psychological 
aspects  

Vfe:oa Plastikkirurgi> 
sociala aspekter 

Kirurgi  Surgery, Plastic—
Social aspects  

Dogb Kvinnokroppen Kropp  Self- perception in 
women 

  Psykologi   
  Feministisk teori   
 
 
Ohja står för Kvinnofrågor i SAB och är underavdelning till Ohj Könsrollsfrågor som i sin tur 
är underavdelning till O Samhälls- och rättsvetenskap och Oh Sociala frågor och 
socialpolitik.   Vi menar att innehållet i boken främst syftar till att studera hur genus skapas 
och upprätthålls, genom olika samhälleliga praktiker och diskurser, med särskilt fokus på 
plastikkirurgi. Verket är övergripande genusvetenskapligt med tonvikt på hur kvinnlighet 
skapas, men med hänsyn till det övergripande perspektivet på genus och kulturstudier menar 
vi att de kan vara mer berättigat att placera titeln direkt under Ohj Könsrollsfrågor. Under 
Ohja placeras dock feminism vilket gör att klassningen kan uttrycka ett feministiskt 
perspektiv men författaren benämner själv sin analys snarare som genusvetenskaplig än 
feministisk. 
 
Vfe:oa står för Plastikkirurgi och rekonstruktiv kirurgi: sociologi och är hierarkiskt 
underordnad V Medicin och Vf Kirurgi och anestesi. Här representeras visserligen inte 
genusperspektivet men dock uttrycker klassningen verkets kulturella perspektiv. Med tillägget 
:oa tydliggörs det att det inte handlar om de rent medicinska aspekterna på plastikkirurgi, 
vilket stämmer överens med verkets huvudsakliga perspektiv.  
 
Vi har tidigare berört problematiken kring klassningen Dogb Könspsykologi. Betydelsen av 
klassningen är för oss oklar i SAB då det i det alfabetiska ämnesordsregistret görs 
korshänvisningar mellan Könsroller(Ohj) och Könsidentitet(Dogb) trots att de placeras under 
olika huvudavdelningar i systemet. Könspsykologi har en tvetydig betydelse då det går att 
tolka den både som något grundat i biologi och/eller som ett resultat av sociala strukturer. 
Klassningen Dogb korresponderar enligt oss därför inte med verket då det är 
genusvetenskaplig skildring. 
 
DDC klassningens 617.95 (21) ämnesrubriker är; 
 
617 – Miscellaneous branches of medicine        Surgery 
      .9 – Operative surgery and special fields of surgery  
      .95 – cosmetic and restorative plastic surgery, transplantation of tissue and organs,  
                   implantation of artificial organs 
       
Huvudavdelningen 600 är Technology (Applied sciences). I denna klassning visas endast 
medicinska aspekter av plastikkirurgi, vilket i verket har ett ytterst begränsat utrymme. Vilka 
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konsekvenser detta kan få vid den fysiska placeringen av verket återkommer vi till senare i 
analysavsnittet. 
 
SAO: s och LCSH: s ämnesord överrensstämmer i stort, det som skiljer dem åt är att där 
LCSH använder Self -perception in women använder SAO Kvinnokroppen som ämnesord.  
Även tillsammans med övriga ämnesord förblir Kvinnokroppen som ämnesord ett trubbigt 
verktyg för att förklara innehållet. Self –perception in women ger en aningen tydligare bild av 
verkets fokus på normativa speglingar av genus. Plastikkirurgi> sociala aspekter (se även 
LCSH) har liknande betydelse som SAB: s Vfe:oa vilket belyser en av studiens delar. 
Plastikkirurgi> psykologiska aspekter (se även LCSH) fungerar bättre i sammanhanget än 
SAB: s klassning Dobg Könspsykologi då betydelsen av  >psykologiska aspekter inte är lika 
uteslutande som könspsykologi. Varken SAO: s eller LCSH: s ämnesord utrycker 
genusperspektivet i boken vilket ger en minst sagt haltande beskrivning av bokens innehåll.  
 
Med tanke på KVINNSAM: s inriktning på kvinno-, mans- och genusforskning så är de 
tillskrivna ämnesorden i mycket väldigt oprecisa. Även om Feministisk teori är en del av både 
genusvetenskap och en del av bokens innehåll så blir det ett glapp i beskrivningen. I stället för 
plastikkirurgi har man valt ämnesordet Kirurgi utan närmre precision. Även Kropp och 
Skönhetsideal känns förenklade och innehållslösa i sammanhanget. KVINNSAM: s ämnesord 
utrycker inte heller det kulturella perspektivet som verket bygger på.   
 
 
5.1.4 Bell Hooks (2000). Feminist theory: from margin to center194 
 
I Feminist theory: from margin to center kritiserar Bell Hooks den i USA dominerande 
feministiska diskurs vars ideologiska inriktning hon menar kan härledas till en 
liberalindividualistisk politik som utgår från specifika klassintressen. Eftersom den 
feministiska teoribildning hon beskriver är skapad i huvudsak utifrån den vita medel- och 
överklassens intressen saknar den en särskild medvetenhet kring klassaspekter och Hooks 
argumenterar vidare för en feminism som integrerar och problematiserar aspekter som 
klassförtryck, rasism och heterosexism i sina analyser. I boken lyfts olika erfarenheter av 
sexism, rasism och klassförtryck fram som orsaker till att det bildas splittrade feministiska 
fraktioner utan en gemensam agenda. Hooks framhäver att framförallt svarta kvinnor i USA 
har ett unikt perspektiv att tillföra feminismen genom att de tillhör en grupp som utstår ett 
förtryck både baserat på klass, ras och kön. Eftersom feministisk teori dominerats av vita 
medelklassintressen har särskilt frågor kring klass, och dominansförhållanden mellan kvinnor, 
osynliggjorts. Hooks menar att det är nödvändigt att formulera en feministisk teori och skapa 
en bred politiskt förankrad rörelse utan förutsättningen att det finns gemensamma erfarenheter 
av förtryck. Systerskap är möjligt också utan lika erfarenheter som förutsättning men med 
gemensamma mål och solidaritet som utgångspunkt. 
 
 
 
SAB: SAO: KVINNSAM: DDC: LCSH: 

                                                 
194  Notera att förlagsuppgifterna för detta verk inte är detsamma i the British Library: s katalogpost som i 
LIBRIS. Dessa utgåvor är dock av samma upplaga och då innehållet är detsamma i båda utgåvorna har detta 
ingen betydelse för vår studie. Se under kapitelrubriken Litteratur för exemplaruppgifter. 
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Ohja:d Feministisk teori Feministisk teori 305.420973 21 Feminism—United 
states—Evaluation 

Ohja-qa:55  Svarta  AfricanAmericanwomen—
Attitudes  

Ohe-qa:55  USA  Marginality, Social—
United States 

  Kvinnorörelsen  Feminist theory 
  Sexism   
  Rasism   
  Klasskamp    
  Etnicitet   
  Förtryck   
  Makt   
  Marginalisering   
  Feminism   
 
  
Vi har tidigare redogjort för den hierarkiska placeringen av SAB: s Ohja Kvinnofrågor vilken 
är den första klassningen för denna titel. I det här fallet har boken även klassats på Ohja-qa:55 
Kvinnofrågor: Amerika: 1945- och Ohe-qa:55 Minoriteter (Hit även diskriminering): Förenta 
staterna:1945- . För en bok som behandlar feministiskt teori tillåter inte SAB- systemet någon 
andra ingångar än Ohja. Klassningen Ohja:d med ämnesrubriken Kvinnofrågor:teori,filosofi  
används här alltså på en bok som i huvudsak behandlar feministisk teori. Här stöter vi på 
problemet att genusvetenskaplig teoribildning, som är en bred disciplin med olika 
angreppssätt och inriktningar, inte kan representeras på ett adekvat sätt. Rubriken 
Kvinnofrågor antyder att innehållet i denna avdelning är något som endast berör eller handlar 
om kvinnor. Om man nu accepterar att feministisk teori hamnar under Ohja som övergripande 
avdelning så säger detta ingenting om de olika teoribildningar som finns inom feminism. 
Under Ohja skall även verk placeras som behandlar så skilda ämnen som Hemmafruar, 
Kvinnoförtryck, Kvinnojourer och Änkor.  
 
DDC klassningens 305.420973 (21)  ämnesrubriker är; 
 
305 - Social groups 
      .4 - Women,  
      .42 - Social role and status of women,  
           0973 - United states 
 
Här kan vi påpeka att medan .31 Men ligger som underordnad kategori till Men and women 
ligger .4 Women som en egen kategori direkt under 305 Social groups. Kvinnor och män är 
alltså inte likställda i systemet. Därmed har inte heller .4 Women samma koppling till 
genusvetenskap som kategorin Men. Under .4 Women ges även anvisning att klassificera 
tvärvetenskapliga arbeten om kvinnor. Vid .42- Social role and status of women klassificeras 
även verk som behandlar diskriminering av kvinnor och kvinnorörelser. I DDC klassificeras 
feminism under 305.42 vilket visar att ämnet enbart anses handla om kvinnors sociala status 
och roll i samhället.  
   
SAO: s feministisk teori blir problematisk då ämnesordet i likhet med SAB: s klassning inte 
heller ger någon hänvisning till vilket perspektiv författaren använder sig av. Den aktuella 
boken innehåller i mycket kritik riktad mot den rådande feministiska diskursen och delar av 
dess ideologi. Författaren lyfter fram etnicitet, klass och sexualitet som aspekter som måste 
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integreras i den feministiska diskursen. Dessa aspekter osynliggörs i både SAB- klassningen 
och SAO: s ämnesord. När det gäller KVINNSAM: s ämnesord är de formulerade för att 
behandla bland annat genus- och tvärvetenskapliga ämnen och har ett mer anpassat vokabulär 
för den här typen av litteratur.  Ett begrepp som Makt kan inte utryckas i SAB- systemet som 
det ser ut idag. KVINNSAM: s ämnesord synliggör viktiga aspekter hos dokumentet som 
annars inte har förmedlats. När det gäller SAO: s ämnesord har man valt en aspekt av 
dokumentet som redan framgår i titeln. I LCSH: s ämnesord Feminism—United states—
Evaluation är det första gången det framgår att det är en kritisk granskning av feminismen i 
USA det rör sig om. Å ena sidan tillför alltså LCSH en ny aspekt av dokumentet men 
sammantaget rör det sig om en ganska vag beskrivning av innehållet. KVINNSAM, LCSH 
och SAO har olika förutsättningar för att beskriva de aktuella dokumenten. KVINNSAM är 
som vi tidigare nämnt anpassat för att på ett mer adekvat sätt representera feministisk- och 
genuslitteraturvetenskaplig litteratur. Även om KVINNSAM täcker in fler aspekter av 
dokumentet, som rasism, sexism och klasskamp, genom de valda ämnesorden visar inte dessa 
på det kritiska förhållningssätt till den dominerande feministiska diskurs som Bell Hooks 
uttrycker i boken.    
 
 
5.1.5 Queer theory (2005) ed. by Iain Morland & Annabelle Willox  
 
Volymen består av femton artiklar, varav 13 essäer, ett introducerande kapitel, efterord och 
illustrationer. Essäerna är skrivna av ett antal forskare, aktivister och konstnärer som 
resonerar kring, och utmanar, queer som aktivistiskt och teoretiskt grepp både inom ramen för 
forskningsfältet och utanför. Den innehåller bland annat essäerna From here to queer: Radical 
Feminism, Postmodernism, and the lesbian menace av Suzanna Danuta Walters, Judith 
Butlers Contagious Word: Paranoia and 'Homosexuality' in the military och Gender fucking 
or fucking gender? av Stephen Wittle med flera. I essäerna diskuteras queer som politisk 
strategi, dess utveckling och förhållande till den feministiska rörelsen. Här avhandlas den 
delvis problematiska relationen mellan feministisk teoribildning och queer, och huruvida den 
queera diskursen implicit refererar till ett universellt manligt subjekt. I boken problematiseras 
definitionen/definitionerna av queer - som akademisk disciplin, identitet, och korrelationen 
mellan gueer som akademisk disciplin och som politiskt verktyg. Här diskuteras också queer i 
ljuset av HIV/AIDS och vilka efterverkningar detta har fått på det queera samhället. I boken 
ingår även en intervju med Cheryl Chase, grundare av the Intersex society of North America 
(ISNA). Angreppssätten i essäerna varierar, från att vara analytiskt förankrade i den politiska 
eller akademiska sfären till att vara stilistiskt personliga och utlämnande berättelser om 
identitetsskapande. 
    
 
SAB: SAO: KVINNSAM: DDC: LCSH: 
Ohjh:d Queerteori Queerteori>filosofi 306.766 22 Homosexuality—

philosophy 
  Homosexualitet  Lesbianism—

philosophy 
  Lesbianism  Genderidentity—

philosophy 
  Feministisk teori   
  Könsidentitet   
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SAB- klassningen Ohjh:d har ämnesrubriken Homosexuella: teori, filosofi och under Ohjh i 
det systematiska ämnesordsregistret finns bland annat även kategorierna Bisexuella, 
Homofobi och Registrerat partnerskap. Ohjh som ligger under Ohj Könsrollsfrågor är 
hierarkiskt jämställd med Ohja Kvinnofrågor och Ohjb Mansfrågor, vilket gör att 
homosexualitet särskiljs i systemet. Under Ohj finns ingen avdelning eller hänvisning till 
heterosexualitet vilket gör att detta är underförstått i alla avdelningar utom Ohjh. Arbeten om 
kvinnliga eller manliga homosexuellas ställning i samhället hänvisas således till Ohjh.  Den 
enda hänvisning till heterosexualitet som finns i systemet hittar man under Vnd Sexologi, dit 
medicinska och sociala aspekter på sexuallivet skall placeras. Queerperspektivet i den aktuella 
titeln går inte att utrycka i en SAB- klassning eftersom detta perspektiv/begrepp inte återfinns 
någonstans i systemet.  
 
DDC klassningens 306.766 (22) ämnesrubriker är; 
 
306 – Culture and institutions 
      .7 – Institutions pertaining to relations of the sexes  
      .76 – Sexual orientation 
      .766 - Homosexuality  
            
 
I avdelning 306 väljer DDC att definiera kultur som; the aggregate of society´s beliefs, 
folkways, mores, science, technology, values, arts och  intstitutioner som; patterns of behavior 
in social relationships. Hierarkiskt underordnade kategorier till 306 är; .1- Subcultures, .2 – 
Political institutions, .3 – Economic institutions, .4 – Specific aspects of culture, .6 – 
Religious institutions, .7 – Sexual relations, .8 – Marriage and family, .9 – Institutions 
pertaining to death.  
 
Indelningsgrunderna för .76 – Sexual orientation är Asexuality, Heterosexuality, Bisexuality, 
Homosexuality, Transexuality. Eftersom dessa kategorier är hierarkiskt jämbördiga görs för 
ovanlighetens skull inte heterosexualitet till den underförstådda normen. Avdelning .766 
indelas vidare i kategorierna Male homosexuality och Lesbianism. Under Homosexuality ges 
hänvisning att här även klassa; gay liberation movement, gays och homofobia. Att klassa 
homofobi under homosexualitet innebär samma problematik som att lägga kvinnoförtryck 
under kvinnofrågor. Att hänvisa förekomsten och utövandet av homofobi och kvinnoförtryck 
till avdelningarna homosexualitet och kvinnofrågor innebär att dessa utbredda 
samhällsproblem görs enbart till angelägenheter och ansvar för dessa grupper. Eftersom queer 
inte går att uttrycka i DDC är en övergripande klassning på homosexualitet, ur ett kulturellt 
och socialt perspektiv, den innehållsligt närmsta klassningen som är möjlig.      
  
SAO: s ämnesord Queerteori utrycker det övergripande perspektivet i boken men inget mer. 
Eftersom ämnet queerteori redan utrycks i titeln hade fler ämnesord, som mer ingående 
beskriver diversiteten i innehållet, kunnat tillskrivas. I KVINNSAM har man valt att ge 
ämnesordet Queerteori tillägget filosofi. Här är det för oss oklart vilket syfte tillägget filosofi 
tjänar, då queerteori redan uttrycker en filosofisk aspekt. I boken diskuteras queer i relation 
till feministisk teori, detta visas genom att ämnesordet feministisk teori är tillagt vilket 
antyder att boken både har ett feministiskt- och queerteoretiskt perspektiv. Det huvudsakliga 
perspektivet i verket är dock queerteori.  
 
En intressant aspekt av KVINNSAM: s ämnesord är att förutom ämnesordet Homosexualitet 
finns även Lesbianism tillagt. Även LCSH har samma uppdelning men i KVINNSAM där 
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kvinnor skall vara underförstått i ämnesorden borde kanske även lesbianism vara underförstått 
i homosexualitet. LCSH: s ämnesord är i stort samstämmiga med KVINNSAM: s, dock 
uttrycker de inte det queerteoretiska perspektivet utan att det rör sig om homosexualitet, 
lesbianism och könsidentitet ur ett filosofiskt perspektiv. Här bör det vara berättigat med 
tillägget filosofi eftersom de tre ämnesorden annars inte visar den teoretiska aspekten.  
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6. Analysavsnitt  
 
Vår tes är att den kulturella och sociala organisationen och värderingen av kunskap i vårt 
samhälle uttrycks genom klassifikationssystemens strukturer. Hur vi formulerar ett ämne, 
definierar en disciplin, inkluderar eller exkluderar viss kunskap, kan berätta något om de 
diskurser som dominerar i samhället och ges högre värde än andra. Vi är framförallt 
intresserade av hur normeringen av kön och sexua litet tar sig uttryck i de universella 
klassifikationssystemens strukturer och även hur de praktiskt tillämpas. De universella 
klassifikationssystemen bygger på samma grundläggande principer idag som då de skapades. 
Dess strukturer är delvis statiska vilket gör dem svåra att förändra. I takt med att nya 
discipliner uppstår och gamla omformuleras får systemen allt svårare att på ett adekvat sätt 
representera diversiteten av det ”mänskliga vetande” som de en gång skapades för. Vårt syfte 
är inte att utröna om systemen kan representera all världens samlade vetande eller inte. Vi 
anser att den frågan redan är besvarad och menar att detta är omöjligt. Frågan är istället i 
vilken utsträckning systemen klarar av att hantera nya discipliner och hur väl systemens 
potentiella möjligheter egentligen utnyttjas? Vi vill också diskutera ämnesordslistor som 
representerar kunskap genom tillskrivningen av ord istället för notation. Då en ämnesordslista 
genom sin struktur är mer flexibel än ett klassifikationssystem borde den inte ha samma 
svårigheter att representera och hantera nya ämnen och discipliner. Här frågar vi oss hur väl 
denna flexibilitet utnyttjas i praktiken då det gäller representationen av tvärvetenskaplig 
litteratur?  Olson och Boll visar i sin forskning hur klassifikationssystemen alltid haft 
svårigheter att föra in objekt som behandlar mer än ett ämne. Problematiken blir desto mer 
påtaglig när det rör sig om hela discipliner då de tvärvetenskapliga disciplinernas plats i 
systemen inte på något sätt är självklar.195 Det finns en rad olika forskningsområden som 
genom sitt fokus och tillvägagångssätt betraktas som tvärvetenskapliga. För vår studie har vi 
valt att studera representationen av genusvetenskaplig litteratur, vilken tillhör ett område som 
i högsta grad kan betraktas om tvärvetenskapligt. Vi har valt en genus- och queerteoretisk 
utgångspunkt därför att då, som vi skriver i vår inledning ”blir det inte bara möjligt att förstå 
skapandet av ’kön’ utan också de mekanismer som reproducerar och befäster marginalisering 
i kunskapsrepresentation”. Här kommer vi således att analysera SAB: s, DDC: s, LCSH: s, 
SAO: s och KVINNSAM: s förutsättningar och möjligheter att hantera genusvetenskaplig 
litteratur. Vi har tidigare studerat hur dessa system och ämnesordslistor ha r utnyttjats i 
praktiken. Vi kommer nu även att diskutera kritiken mot både deras förutsättningar och den 
praktiska hanteringen ur ett genus- och queerperspektiv. Genom att knyta våra exempel till 
tidigare forskning på området, kan vi genom vårt teoretiska ramverk synliggöra normer och 
värderingar kring kön och sexualitet som påverkar hur kunskap värderas och representeras.  
 
Vi vill återigen påpeka att vi betraktar både tillskrivandet av ämnesord och notation som 
klassifikation. Principen för dessa båda praktiker är densamma, att erbjuda information om 
och vara en ingång till ett dokument, och vi anser att klassifikation kan användas som 
överordnat begrepp. 
 
 

                                                 
195 Olson & Boll, 2001, sid.180f 
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6.1 Klassifikationssystem 

Detta stycke inleds med en presentation och genomgång av de klassifikationsperspektiv som 
kan sägas utgöra grunden för forskning och praktik gällande klassifikation. För att få en 
uppfattning vilka normer som ligger till grund för systemens tillkomst ämnar vi koppla 
diskussionen kring dessa perspektiv till de normer och värderingar som ges uttryck i de 
enskilda systemen. Dessa båda delar är konstruerade genom en litteraturstudie utifrån vilken 
vi resonerar.    
 
 
6.1.1 Perspektiv inom bibliografisk klassifikation 
 
De universella klassifikationssystemen kan sägas korrespondera med ett antal principer som i 
sig bygger på olika syn på kunskap. Joacim Hansson menar att systemen korresponderar med 
något som sträcker sig bortom de dokument som klassificeras. Vad detta ”bortom” systemen 
egentligen är råder det tveksamhet kring och det finns inom forskningen ingen enhetlig linje. 
Hansson menar dock att det är möjligt att identifiera ett antal huvudriktningar och 
utkristalliserar tre olika perspektiv; 
 
 

– Det finns ett kunskapsuniversum vars struktur är objektiv och evig. Klassifikationssystemets uppgift är 
att spegla densamma.  

 
– Klassifikationssystemet korresponderar mot det samlade vetandet i världen och det är de kognitiva 

strukturerna, förståelsen och upplevelsen hos klassifikatören och användaren som är meningsbärande.  
 

– Klassifikationssystemet är endast en spegel av den samtid det tillkommer och används i. Ett universellt 
system kan inte existera utan att vara historiskt, kulturellt och diskursivt betingat.196 

 
 
Hanson menar att det första perspektivet; idén att ett klassifikationssystem ha r en potentiell 
möjlighet att vara en spegel av en förutbestämd och oföränderlig kunskapsstruktur är något 
som färgade den bibliografiska klassifikationen ända in på 1900- talet. Han nämner bland 
andra Melvil Dewey som en av dem som utifrån dessa antaganden ägnade sig åt skapandet av 
ett system för indelningen och representationen av detta kunskapsuniversum. 197 Detta 
perspektiv diskuteras även av Miksa som menar att man under 1900-talet har strävat efter att 
skapa ett klassifikationssystem som kan täcka in all kunskap och alla behov. Detta bygger på 
tanken att det finns permanenta klassifikationsstrukturer inneboende i naturen och samhället 
som kunskapsklassifikationen i sin tur bara upptäcker och återspeglar. 198  
 
Det andra perspektivet bygger på iden att det skulle vara möjligt, genom att studera kognitiva 
och lingvistiska strukturer, att etablera andra principer för systemen genom vilka det blir 
möjligt att skapa en bas för det ”samlade vetandet” som fungerar oavsett kontext. Detta brukar 
kallas för kognitionsinriktad klassifikationsforskning och Clare Beghtol är en av dem som 
räknas till denna gren. Hansson menar att den kognitionsinriktade klassifikationsforskningen 
ägnar sig åt att kategorisera mänskligt tänkande och att detta bygger på idén att det är möjligt 
att skapa ”generella kriterier för hur det individuella tänkandet struktureras”. 199  Detta innebär 

                                                 
196 Hansson, 1999, sid. 31f  
197 Hansson, 1999, sid. 32 
198 Miksa, 1998, sid. 81 
199 Hansson, 1999, sid. 33 
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enligt Hansson att samtidigt som man försöker komma bort från idén om ett ”självständigt 
kunskapsuniversum” utgår man här från att det är möjligt att skapa fundamentala principer 
som ska ligga till grund för systemen. 200 Vi ställer oss frågan hur man går till väga för att 
identifiera sådana principer? Finns det i sådana fall ett kollektivt medvetande? Kan dessa 
kognitiva strukturer existera annat än mellan en individ till en annan? Den kognitionsinriktade 
forskningen menar att detta är möjligt. Förutsättningen för detta måste väl i sådana fall vara 
att det finns principer som går att applicera oavsett social och kulturell kontext och att de går 
att identifiera värderingsgrunder som delas av alla.   
 
I det tredje perspektivet som Hansson beskriver ses klassifikationssystem som färgade av den 
samtid de tillkommer och existerar i. En stor del av den kritiska klassifikationsforskningen 
utgår från detta perspektiv och ägnar sig åt att analysera syftet med och konsekvenserna av de 
existerande klassifikationssystemens strukturer. Till detta område räknas forskare som Hope 
A Olson, A C Foskett, Maj Klasson med flera vars teoretiska utgångspunkter vi har behandlat 
inom ramen för tidigare forskning. Även vi sällar oss till denna inriktning då vi inom ramen 
för vår uppsats kritiskt analyserar klassifikation ur ett genusperspektiv.  De två första 
övergripande klassifikationsperspektiven bygger på att det är möjligt att identifiera principer 
för klassifikation som går att applicera oavsett kontext. Vårt perspektiv bygger i stället på att 
all kunskapsorganisation är kontextuellt och kulturellt bunden och därmed färgad av ideal, 
normer och värderingar. 
 
 
6.1.2 DDC: s principiella indelningsgrunder och uppbyggnad 
 
Olson skriver att Melvil Deweys intention när han började arbeta på DDC var att skapa ett 
universellt språk genom klassifikationen. Detta språk skulle vara både lättförståeligt, effektiv 
och ha en obegränsad potential för expansion. För detta syfte valde Dewey att använda sig av 
arabiska siffror för att ordna ämnen hierarkiskt från det generella till specifika. Genom en 
hierarki där kunskapsuniversumet indelas i nio och nio osv. skapas en plats för varje ämne i 
systemet. Olson menar att detta gör att DDC har potential för obegränsad expansion, och 
därmed även universalitet. Men det säger å andra sidan inget om hur de olika ämnena skulle 
behandlas av systemet. Hur ett ämne representeras beror istället på dess tillskrivna värde. 201  
Även i de senaste upplagorna av DDC står indelningen av all kunskap i nio kategorier [ + en 
övrig, vår anm.] fast. Även Melvil Dewey själv insåg att det i teorin var absurt att dela upp all 
mänsklig kunskap i tiotal men argumenterade för sin praktik eftersom den var effektiv. Tyvärr 
korresponderar uppdelningen av discipliner i nio fack [+ en övrig, vår anm.] oftast inte med 
innehållet i de dokument som skall klassificeras. Facken kan representera vissa facetter av ett 
ämne men inte andra. Ett ämne kan bestå av många olika aspekter som alla kanske inte är 
möjliga att uttrycka genom klassifikation. Medan några inkluderas så exkluderas andra.202 
Denna uppdelning av allt mänskligt vetande i nio fack [+ en övrig, vår anm.] är byggd på 
discipliner snarare än ämnen. Dessa discipliner i sin tur har sina rötter inom den västerländska 
filosofin hos både Hegel, Bacon och Aristoteles.203   
 
Vi anser i likhet med Olson att det alltså är möjligt att argumentera för DDC potentiella 
möjlighet att representera en obegränsad mängd kunskap genom expansion, men som Olson 
här också påpekar säger detta ingenting om hur denna kunskap behandlas i systemet. Den 
                                                 
200 Hansson, 1999, sid. 34 
201 Olson, 2002, sid. 21f 
202 Olson, 2001 
203 Olson, 2001, sid. 117ff 
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hierarkiska strukturen i DDC med dess ursprungliga indelning i nio discipliner är statisk, 
vilket gör att alla nya ämnen måste passas in i den redan existerande strukturen. En hierarkisk 
struktur medför oundvikligen en värdering av de ämnen som återfinns i 
klassifikationsstrukturen, där vissa ämnen ges högre eller lägre värde än andra. Genom att 
använda kartan som metafor kan man förstå klassifikationssystemens natur, inte som en 
objektiv representation av världens samlade kunskap utan som en metafor för skapandet av ett 
fiktivt centrum, en kärna av det som för konstruktören är mest känt och som får representera 
normen. 204 Olson visualiserar i sin analys klassifikationssystemet som en cirkel med en kärna 
(core) eller mittfåra (mainstream), marginalerna (margins) och de yttre gränserna (limits). 
Kärnan i systemet är normen, den diskursiva mittfåran med de marginaliserade ämnena 
strödda runtomkring i marginalerna och den yttre gränsen där icke önskvärda ämnen faller 
utanför.  Kärnan i ett system består av ett fåtal entiteter och Olson påpekar att dessa entiteter i 
själva verket utgör en minoritet men ges i systemen en överordnad position.205 
 
Eftersom bibliografisk klassifikation bland annat används för en linjär hylluppställning, kan 
inte alla facetter av ett ämne visas på en och samma plats, vilket gör att genom 
citeringsordningen ses en viss facett som huvudfacetten och styr samlandet av litteraturen 
medan de andra facetterna sprids över hyllorna. Hos DDC är citeringsordningen alltid den 
samma vilket gör att det försvårar återfinningen av litteratur som behandlar facetter längre ner 
i citeringsordningen.  206 Olson diskuterar kring facetter och citeringsordning i DDC utifrån 
likheter/olikheter. Med detta menar hon att DDC (och andra klassifikationssystem, vår anm.) 
strävar efter att föra samman det som är likt och skilja ut det som är olikt. Ämnen som har en 
eller flera facetter gemensamt samlas ihop utifrån deras likhet. Detta sker i DDC genom 
exempelvis tidsfacetter som samlar ihop ämnen på basis av period, eller en geografisk facett 
som samlar ihop ämnen på basis av deras läge. När ett system ger företräde för vissa facetter 
framför andra genom sin citeringsordning uppstår ny problematik. Genom att gång på gång 
enligt citeringsordningen föra samman ämnen utifrån en facett/likhet åt gången, skapas en 
hierarki där det som på en nivå förs samman som likt på nästa nivå skiljs åt när en ny facett 
används. Som ett exempel på detta i DDC tar Olson klassen 800- Litteratur där de 
klassificerade verken delas in först efter språk, sedan genre och sedan period, med geografi 
ibland inskjutet mellan språk och genre. All litteratur på tyska oavsett genre och period håll 
alltså samman, poesi sprids ut över de olika språk den är skriven på och 1900- tals litteratur är 
ännu mer vitt spridd med exempelvis tysk 1900- tals litteratur indelad på drama, poesi, 
noveller osv. Så ett intresse i europeisk 1900-tals poesi gör att man får leta igenom hela 800 
klassen för att hitta det man letar efter.207        
 
Här kan vi se problematiken med den fasta citeringsordningen. Då inte alla användare söker 
information utifrån samma kontext eller med samma behov så gynnar oundvikligen en viss 
citeringsordning ett kunskapsbehov mer än andra. Att hålla samman all litteratur efter den 
första facetten i citeringsordningen innebär att de andra facetterna i högre eller lägre grad 
sprids över hyllorna. Detta är en problematik som facetterade system måste konfronteras med. 
Ett facetterar system kräver någon slags citeringsordning, vilken denna är kan å andra sidan 
diskuteras.  
                        
Maria Axelsson har i sin magisteruppsats från 2004 analyserat DDC ur ett feministiskt 
perspektiv. Axelsson ifrågasätter påståendet att DDC skulle kunna representera all världens 
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kunskap utifrån det tydliga kristna, västerländska och androcentriska synsätt som systemet 
uppvisar.208  Som exempel på den kristna och västerländska partiskheten visar hon på 
avdelningarna 200 Religion, 400 Språk och 800 Literatur. Inom religion tas underkategorierna 
220-280 upp av kristendomen och kristen tro medan övriga religioner är hänvisade till 290 
Other religions. Vidare under 294 behandlas religioner av Indiskt ursprung, med andra ord 
bland annat Buddism och Hinduism. Även Islam som är en världsreligion avhandlas enbart i 
underavdelningen 297. Inom avdelningen 400 Språk är förhållanden motsvarade dem i 200. 
Underkategorierna 420-480 behandlar språk med västeuropeiskt ursprung som exempelvis 
engelska, franska, spanska, klassisk och modern grekiska, germanska och romanska språk. 
Under 490 Other languages placeras världens största språk; indiska, kinesiska och arabiska 
utan någon större urskiljning av olika variationer inom dessa språkgrupper. Även under 800 
Literatur är förhållandena motsvarande. 209  Även Olson kommenterar snedfördelningen inom 
kategorin 800 Literatur och menar att det faktum att de stora koloniala språken tar upp störst 
plats i avdelningen medan litteratur på hundratals olika språk får trängas på 890 Literatures of 
other languages visar på både partiskhet och ”literary warrant” i Nordamerikanska 
samlingar.210  Även A. C. Foskett påpekar 1971 att det var väl känt var Dewey´s sympatier låg 
när han skapade sitt system, det var till exempel den kristna religionen som ansågs som det 
viktiga.211  
 
Vi kan konstatera att DDC bygger på en verklighetssyn utifrån vilken en värdering och 
normering av kunskap utgår. Denna verklighetssyn bygger på ett tydligt västerländskt och 
etnocentriskt perspektiv. Olson menar att Dewey hämtade grunden till sin indelning av 
systemet i nio discipliner från västerländsk filosofi, inom vilken all mänsklig kunskap ska 
kunna passas in. Axelsson visar genom sina analysexempel, inom både religion och språk, hur 
kristendomen och språk med västeuropeiskt ursprung ges det största utrymmet i systemet och 
dominerar dessa avdelningar. Vi kan anta att denna fördelning motsvarade den dominerande 
världsbilden då systemet skapades under 1800- talets slut. Att den fortfarande lever kvar i 
dagens system är betydligt svårare att motivera. Dagens DDC används dessutom över stora 
delar av världen, vilket gör att den västerländska normen ges giltighet också utanför den 
kontext systemet skapades i. Det etnocentriska perspektiv som förmedlas genom DDC: s 
struktur görs på detta sätt till den allmänmänskliga. Vårt perspektiv är att representationen av 
kunskap och utövandet av makt är något nära förbundet. Den dominerande diskursen kring 
kunskap producerar och upprätthåller då som nu ramar utefter vilka den bedöms. Den här 
formen av kulturell dominans formuleras av Young;  
 
Då de dominerande grupperna kontrollerar de viktiga kommunikations- och informationsverktygen kommer de 
mest omhuldade och vidast spridda kulturella produkterna i samhället att uttrycka deras speciella erfarenheter, 
värderingar, målsättningar, perspektiv på och tolkning av sociala företeelser, exempelvis andra sociala grupper. 
Oftast utan att de förstår det själva, projicerar de dominerande grupperna sina särskilda perspektiv och 
erfarenheter på mänskligheten som sådan och framställer dem som universellt giltiga.212 
 
Axelsson har både gjort en närläsning av några utvalda klasser i systemet samt studerat 
relevanta termer från det relativa indexet. Av termerna i indexet har Axelsson valt ut Men, 
Women, Heterosexuality och Homosexuality. Här konstateras att det finns betydligt fler termer 
som beskriver kvinnor i förhållande till män och homosexualitet i förhållande till 
heterosexualitet. Både kvinnor och homosexuella särskiljs och behöver tydligen förklaras i 
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relation till bland annat utbildning, religion, sport, författare, skönlitteratur, medicin, 
mänskliga rättigheter m.m. Axelsson menar att det är utifrån särskiljningen av det avvikande, 
kvinnor och homosexualitet, som en manlig heterosexuell norm framträder i DDC.213      
Vidare har Axelsson även studerat klassen 300 Social science där underkategorin 305 Social 
groups med 305.3 Men and women samt 305.4 Women ingår. Under 305.3 ska 
tvärvetenskapliga verk som behandlar könsroller, könsidentitet och genus klassas samt enligt 
rubriken män och kvinnor. Här har dock kvinnor skilts från könsroller och genus och placerats 
som en egen kategori 305.4 medan arbeten som behandlar män ligger under 305.31. En 
indelning som Axelsson kommenterar som både felaktig och obegriplig. Vidare under 305.42 
Social role and status of women finns även rubriker som 305.48 Womens occupation som inte 
har någon motsvarighet under 305.31 Men. Ett annat exempel som Axelsson diskuterar är 
kategorin 331 Labor economics  med underavdelningarna 331.1- 331.6, där 331.3. baseras på 
ålder, 331.6 etnisk och nationell tillhörighet. Kvinnor placeras under 331.4 Women workers, 
medan  homosexuella tillsammans med  fångar, krigsveteraner och arbetare med 
funktionshinder placeras under 331.5 Special categories of workers other than by age and sex. 
Ingenstans under dessa kategorier nämns heterosexuella män. 214   
 
I DDC ska allt som behandlar sexualitet klassas under 306.7 Institutions pertaining to 
relations of the sexes  och 306.8 Marriage and family , där både hetero-, homo och 
bisexualitet finns som jämbördiga klasser. Maria Axelsson har dock konstaterat att 
homosexualitet trots det ses som det som måste förklaras i förhållande till heterosexualitet. 
Precis som för kvinnor finns det betydligt fler termer i DDC som ska förklara homosexualitet 
i förhållande till konst, religioner, medicin m.m.215 I likhet med Axelsson kan vi här 
konstatera att DDC: s struktur uppvisar en tydlig manlig heterosexuell norm som bygger på 
särskiljandet av ”det andra”, i det här fallet av kvinnor och homosexuella. Vi vill här hänvisa 
till Yvonne Hirdman som menar att det är just isärhållandet av könen och den manliga 
normens primat som är genusordningens bärande principer.216 Genom att upprepade gånger 
definiera det avvikande framstår normen som det ”naturliga”, det allmängiltiga. Mannen blir 
normen, människan, kvinnan det avvikande. Normer kan definieras som sociala regelsystem 
vilka oftast förblir osynliga till något bryter mot dem och normativitet kan beskrivas som det 
maktsystem som upprätthåller och förmedlar dessa.217  Den normerande praktiken synliggörs 
inte bara i beskrivningen av kvinnan som ”det andra” utan även genom att definiera 
heterosexualiteten som det normala.  
 
Den heterosexuella normen lever genom att framstå som naturlig och vanlig. Därmed framstår den som önskvärd 
medan homosexualiteten blir problematisk, något som ständigt måste förklaras. Tanken på avvikaren som 
problematisk och normen som självklar skapar en klyfta mellan ”vi” och ”de” där den egna normen är 
naturaliserad och inte ifrågasatt.218 
  
Även om det var den 16:e upplagan av DDC Foskett diskuterade 1971 där 396 Women  låg 
placerad mellan Etiquette 395 och Gypsies 397, kan vi utifrån Axelssons analys dra slutsatsen 
att grunden till den kvinnosynen lever kvar, dock lite mer maskerad idag. 219 
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6.1.3  SAB: s principiella indelningsgrunder och uppbyggnad 
 
Hansson har analyserat SAB: s första upplaga vilken gavs ut 1921 och menar att det 
ursprungliga valet av huvudavdelningarna i SAB gjordes i spännvidden mellan överskådlighet 
och naturlighet. ”Överskådlighet” innebär möjligheten att inom en struktur skapa överblick 
över de ämnen som delas in och ”naturlighet” syftar på relationen mellan de olika 
avdelningarna efter principen att innehållsligt och kvalitativt lika ämnen skall placeras i 
närhet till varandra.220 Till grund för indelningen av avdelningarna och den hierarkiska 
strukturen ligger den under denna tid rådande diskursen. Den tidsbundna kontext som 
Hansson menar rådde under tiden för SAB- systemets tillkomst inföll strax innan 
arbetarrörelsens ökade politiska inflytande.  Under denna tid dominerade en borgerlig och 
delvis socialkonservativ hållning den samhälleliga makten och folkbibliotekens diskursiva 
och ideologiska identitet vilket Hansson menar i högsta grad påverkat SAB- systemets 
utformning. Detta faktum speglas och förstärks genom att systemets hierarki återspeglar den 
rådande tidsandan. Hansson konstaterar att SAB bidrog till att legitimera en rådande borgerlig 
maktstruktur samtidigt som det utgjorde en brygga gentemot folkbibliotekens institutionella 
praktik och ideologiska identitet.221                
 
Här ger Hanssons analys oss en bild av vilken samhällelig diskurs som låg till grund för 
skapandet av SAB- systemet. Hansson menar att denna diskurs speglas i systemets hierarkiska 
uppbyggnad. Då denna hierarkiska uppbyggnad i stort ser likadan ut idag innebär detta, precis 
som i fallet med DDC, att nya ämnen måste passas in i en redan existerande strukturen. När 
nya discipliner skall integreras i den rådande strukturen kommer de oundvikligen att få en 
placering och eller utrymme som inte överrensstämmer med deras betydelse och utsträckning.  
Vi menar att den tidsanda som färgade SAB- systemets tidigaste upplaga fortfarande går att 
utläsa genom systemets strukturella uppbyggnad, detta trots att systemet genomgått större 
förändringar och revideringar under åren.  
 
Hansson menar att framhärdandet av rådande normer och värderingar i stor utsträckning görs 
genom osynliggörandet av desamma, genom att lyfta fram och synliggöra dess motpoler görs 
den dominerande diskursen allmängiltig. Alternativet särskiljs och blir istället en motsats till 
det ”naturliga”. Hansson visar att detta i synnerhet gäller särskiljandet av socialistiska 
ideologier och kvinnan i systemet. Denna särskiljning menar Hansson snarare har ”en 
repressiv, negativ roll i systemet än en positiv eller emanciperande.”222 Genom att alternativet 
lyfts fram just som ett alternativ upprätthålls den dominerande normen. 223 Här blir det tydligt 
att strukturen genomgående reproducerar en manlig norm vilken upprätthålls genom 
särskiljandet av kvinnor.   
 
Vi ansluter oss till dem som anser att särskiljningens mekanismer är av betydande värde i 
genusanalysen. Särskiljandet är ett sätt att definiera ”det andra” i form av en dikotomisk 
uppställning som ges negativa och positiva konnotationer. Att dela in ting i åtskilda kategorier 
är ett sätt att strukturera ”verkligheten”. Det dikotoma tänkandet bygger på betonandet av 
skillnad mellan dessa kategorier och det tas sällan någon hänsyn till likheterna mellan dem 
eller skillnaderna inom dem. Rosenberg betonar att dikotomierna ofrånkomligen innebär en 
hierarkisering som privilegierar den ena delen på bekostnad av den andra.224     
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Systemets första upplaga kan vid en första anblick vara irrelevant för analyser av systemets 
nuvarande karaktär men då huvudavdelningarna inte har genomgått några större förändringar 
sedan dess anser vi att en jämförelse är möjlig att göra. Detta framhåller också Karin 
Petterson i sin rapport Den manliga normen. Hon konstaterar att nya ämnen efter hand har 
getts plats inom den rådande strukturen. 225 Pettersson har gjort en kontextuell tolkning av 
SAB- systemet genom att relatera det till de normer och föreställningar kring kvinnligt och 
manligt som rådde i den samhälleliga och kulturella kontext det skapades inom och hur det 
korresponderar mot de normer som råder idag. Pettersson visar i sin rapport, i likhet med 
Hansson, att när SAB skapades 1921 korresponderade systemet väl mot den samtida maktens 
uppfattningar om manligt och kvinnligt. Dock överrensstämmer inte SAB med dagens 
jämställdhetsideologi hos den samhälleliga makten där det finns en stark kritik mot den 
manliga normen. Däremot menar hon att den heterosexuella normen i stort fortfarande 
accepteras.226     
 
Som Pettersson också konstaterat är systemet mer statiskt än det omgivande samhället. Trots 
att samhällets syn på jämställdhet radikalt har förändrats sedan 1921, har SAB-systemet inte 
följt med i lika hög grad. Det paradoxala i detta är att den formella jämställdhetsideologin 
uppenbarligen inte gäller för hur vi kategoriserar och delar in information. Som Hansson 
påpekat måste ett klassifikationssystem ses som aktivt i relation till sin omvärld.227 Vi menar 
också att systemets strukturella uppbyggnad inte bara skall ses som en kvarleva från en 
svunnen tid utan som en aktiv bärare och förmedlare av normer och värderingar som alltjämt 
genomsyrar den samhälleliga strukturen. Den rådande formella jämställdhetsideologin är 
måhända långt borta från den syn på könen som rådde 1921 men ur ett genusanalytiskt 
perspektiv kan särskiljandet och normerandet av en viss typ av kunskap ses som en lika 
påtaglig komponent i samhällsstrukturen idag som då.    
 
Normeringen och särskiljningen i systemet tar sig också uttryck i avdelningarnas storlek och 
deras positioner. Hansson påpekar att avdelningarna Sport och Krigskonst, ämnen som 
”traditionellt” har betraktas som manliga bastioner, ges framträdande utrymmen i systemet 
trots att de i själva verket är mindre avdelningar. När kvinnor särskiljs i systemet återfinns de 
långt ner i hierarkierna.228 Dessa förhållanden är alltjämt rådande i dagens system. Maj 
Klasson påpekar i sin studie av SAB, i likhet med Hansson, att Militärväsen och Idrott, lek 
och spel fortfarande återfinns som huvudavdelningar i systemet medan Kvinnofrågor är en 
underavdelning till en underavdelning.229 Oavsett om man väljer att genusbestämma 
avdelningarna Militärväsen och Idrott, lek och spel eller inte anser vi att de placeringar dessa 
ges som huvudavdelningar i systemet är oproportionerliga i förhållande till mängden litteratur 
och deras faktiska storlek. Då SAB i grunden är utformat för de svenska folkbiblioteken kan 
man ställa sig frågan hur mycket litteratur det egentligen finns representerat om exempelvis 
militärväsendet. 
 
Klasson konstaterar vidare att ett begrepp som Patriarkat återfinns i SAB: s hierarki under O 
Samhälls och rättsvetenskap medan man hittar Matriarkat under M Etnografi, 
socialantropologi och etnologi.230 I senaste upplagan av systemet har Patriarkat flyttats till 
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huvudavdelningen K Historia, för klassificering av Matriarkat finns det numera en 
hänvisning både till K Historia och som tidigare M Etnografi, socialantropologi och etnologi, 
vilket innebär att dessa båda begrepp fortfarande till viss del särskiljs.   
   
Enligt Nationalencyklopedin (NE) är patriarkat något pågående som bland annat manifesteras 
genom lägre löner för kvinnor eller mäns våld mot kvinnor, vilket gör att vi vågar påstå att 
alla existerande samhällen är patriarkala.231 Att då som SAB gör förpassa patriarkatet till 
historien är, om man godtar den föregående definitionen, att helt förneka allt pågående 
strukturellt förtryck av kvinnor. Enligt NE är betydelsen av matriarkat ”samhällsordning där 
den sociala, politiska och ekonomiska makten innehas av kvinnor, och där religionen är 
centrerad kring kulten av en modergudinna”. 232 Här konstateras även att det inte föreligger 
några bevis för att rent matriarkala samhällen någonsin existerat. Man gör också en skillnad 
mellan matriarkala och matrilinjära samhällen, där det sistnämnda innebär att släktskap och 
arvsrätt räknas på mödernet. Enligt dessa definitioner har begreppen alltså inte motsvarande 
betydelse. Om vi väljer att godta båda dessa definitioner tycks den tidigare placeringen av 
patriarkat under O Samhälls- och rättsvetenskap vara mer lämplig än placeringen under K 
Historia. Detta för att vi ser patriarkala strukturer som alltjämt existerande och därmed i 
högsta grad relevanta för behandling under samhälls- och rättsvetenskapen. Bestämningen av 
matriarkat menar vi är mer komplicerad. Förekomsten av matriarkala samhällen har 
traditionellt studerats inom etnografi och socialantropologi. Om begreppet istället godtas som 
motsvarighet till patriarkat borde dessa idealt hamna under O Samhälls och rättsvetenskap. 
Nu hänvisas de visserligen till samma avdelning K Historia men denna bestämning medför 
också att båda betraktas som överspelade ur ett sociohistoriskt perspektiv.  
 
Enligt Pettersson saknar SAB- systemet även i mycket möjlighet att klassificera och visa den 
spännvidd som finns inom feminismen. Allt som rör feminism eller genus hamnar, med några 
undantag, under Ohj Könsrollsfrågor vilket dåligt speglar de i realiteten tvärvetenskapliga 
kvinno-, mans-, och genusvetenskaperna.233Vidare undersöker Pettersson hur ofta 
könstillhörigheten definieras i SAB, vilken syn på kvinnor och män som finns inom systemet. 
I vilken kontext placeras de klasser och ämnesrubriker som undersöks, vilken terminologi 
används? Enligt Pettersson råder det ingen tvekan om att mannen fortfarande ses som normen 
inom systemet, det är ett tydligt och genomgående mönster, mannen är osynlig i systemet 
medan kvinnan gång på gång särskiljs och lyfts ut. Pettersson pekar på att det i SAB-systemet 
2003 finns 80 yrkeskategorier som särskiljer kvinnor mot 2 som särskiljer män.  Några 
exempel på detta är Kvinnliga journalister, Kvinnliga läkare och Kvinnliga rektorer.234  Den 
särskiljning av kvinnor som Pettersson här konstaterar är genomgående i hela systemet.  
 
Den här typen av språklig särskiljning bottnar i synen på mannen som den allmänmänskliga, 
den som inte behöver förklaras. I exemplet kvinnliga läkare innebär detta att Läkaren ska 
tolkas som en man tills andra anvisningar ges. Att yrken genusbestäms är ett faktum som 
framträder på flera ställen i systemet. Som Petterson konstaterar sker detta i de flesta fall 
genom att Kvinna läggs till som ett prefix. I några få fall där yrket ses som kvinnligt måste 
man påpeka att det är mannen som utgör det avvikande. För Manliga vårdbiträden och 
Manliga lärare har man uppenbarligen haft ett behov att visa att män inte ses som normen 
inom dessa yrkeskategorier. 
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En princip som ofta lyfts fram då det gäller klassifikation är att ett system bör bygga på 
”literary warrant”, det vill säga att systemets struktur och funktion måste stå i relation till de 
dokument som kommer att klassificeras. Detta är också sant då ett system som inte in någon 
mån är kopplat till den litteratur som finns publicerad inte vore särskilt funktionellt. Detta 
förutsätter dock insikten att den litteratur som produceras inom ett visst område inte på något 
sätt är frikopplad från rådande normer och ideal som förändras över tid. Ett system som 
bygger på historiskt tillkomna och hög grad exkluderande discipliner kommer för eller senare 
att vara utdaterat. Produktionen av en viss typ av litteratur är heller inte konstant varför ett 
sådant system följaktligen efterhand kommer att vara sämre anpassat till rådande 
förhållanden. Genom sökningar i LIBRIS konstaterar Pettersson att det i många fall inte finns 
någon grund i litteraturen som indexeras för uppdelning och särskiljning av kvinnor. 
Argumentet att klasserna och hierarkierna bygger på ”literary warrant” håller alltså inte 
alltid.235  
 
Då särskiljningen av kvinnor, som Pettersson visar, inte heller har någon förankring i den 
litteratur som hon har studerat måste orsaken sökas någon annanstans. Skälet går alltså inte att 
finna i litteraturen utan är en reflektion av en socialt och kulturellt tillkommen praktik. Som vi 
påpekat tidigare är ett system en aktiv bärare och förmedlare av samhälleliga normer. Sättet 
på vilket man uttrycker och benämner kategorier är en del i detta. Språkbruket fungerar också 
som upprätthållande av maktrelationer. Cecilia Åse lyfter, genom sin studie av poliskåren, 
fram språkets betydelse för upprätthållandet av koder och ideal som både inkluderar och 
exkluderar;  
 
”Avskiljandet innebär att kvinnor - när de benämns som kvinnliga polismän eller kvinnliga poliser – skiljs ut 
från en helhet. Detta kommer till uttryck i att kvinnors könstillhörighet inte blir språkligt osynliggjord och icke- 
existerande, utan tvärtom hindras från att osynliggöras.” 236 
 
Åse menar att den här typen av språklig avskiljning bidrar till att upprätthålla det manliga 
kollektivets dominans genom att kvinnor inte omfattas av ”vi poliser” och på så sätt 
exkluderas från kollektivet. 
 
Pettersson studerar även var i systemet de olika kategorierna och underkategorierna placeras. 
Exempelvis klassen Ohja Kvinnofrågor innehåller underkategorier med allt från Feminism till 
Änkor. Här hänvisar hon till Wold- Karlsen som jämför kategorin Marxism med kategorin 
Feminism och som konstaterat att; ”Medan vi alltså kan finna rätt noggranna preciseringar av 
olika aspekter av marxismen så ramlar feminismen ner i ett stort hål, varifrån det är ganska 
svårt att fiska upp.”237 Genom sin analys av SAB: s huvudavdelningar har Pettersson kunnat 
konstatera att systemet bygger på en patriarkal struktur som genomsyrar helheten. Hon har 
även kunnat identifiera den manliga heterosexuella normen som ett tydligt mönster inom 
systemet. Gång på gång särskiljs kvinnor och homosexuella och ofta hamnar de i en 
hierarkiskt underordnad kategori. Kvinnan är sitt kön genom hela systemet medan mannen 
mycket sällan behöver vara något annat än allmänmänsklig. 238 Maria Wendt Höjer och 
Cecilia Åse menar att ”kvinnokroppen formas ständigt som den avvikande och specifika, i 
motsats till den generella. Genom att mannen, både teoretiskt och empiriskt, lagt beslag på 
människan är det kvinnan som måste specificeras. Mannen går fri från specificering och 
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särskildhet.”239 Detta menar de är den del av en genusordning som fungerar som berättigande 
och konstruerande av kvinnors reella underordning. 
 
Vi kan också konstatera att avdelningarna Ohja och Ohjb i SAB är starkt heteronormativa.  I 
SAB är Ohjh Homosexuella en underavdelning till Ohj Könsrollsfrågor och hierarkiskt 
likställt med Ohja och Ohjb. Under både Ohja och Ohjb ges instruktioner att särskilja 
homosexuella män och kvinnor och placera sådana verk under Ohjh. Detta innebär att 
lesbiska och bögar i SAB inte omfattas av de frågor som gäller för heterosexuella män och 
kvinnor. Även om Ohjh omfattas av genus- och jämställdhetsfrågor, som underavdelning till 
Ohj, så särskiljs homosexuella från ”vanliga” kvinnor och män med sexualiteten som 
indelningsgrund. De feministiska verk som placeras under Ohja har enligt denna uppdelning 
ingen relevans för lesbiska kvinnor. Som både Pettersson och Hansson har konstaterat finns 
en stark manlig norm inom SAB där kvinnor generellt särskiljs. När det gäller homosexuella 
görs ytterligare en särskiljning på basis av sexualitet, både i systemet i dess helhet och från de 
avdelningar som särskiljer med grundval på kön. Särskiljningen är alltså dubbel. Den annars 
så dominerande uppdelningen på basis av kön ses plötsligt som mindre viktig när sexualitet 
kommer in i bilden. Rosenberg förklarar att den heteronormativa dominansen upprätthålls 
genom att inte ”låtsas vara något speciellt alls” medan avvikelser måste förklaras och 
definieras. ”Därmed placeras de (homosexuella, vår anm.) tryggt i en minoritetsavdelning 
som rimligen endast bör angå den egna gruppen.”240     
    
         
6.1.4 Strukturella problem hos SAB och DDC 
 
Både SAB och DDC uppvisar en hierarkisk struktur vilket får konsekvenser för indelningen 
av discipliner och ämnen. En hierarkisk struktur medför en värdering av de ämnen som 
återfinns i klassifikationsstrukturen, där vissa ämnen oundvikligt ges högre eller lägre värde 
än andra. Båda systemens huvudavdelningar har genomgått mycket små förändringar sedan 
de skapades, vilket innebär att i takt med att nya ämnen och discipliner har uppstått under det 
senaste seklet har inlemmandet av dessa anpassats till den grundläggande strukturen. 
Eftersom nya ämnen måste anpassas till den existerande strukturen placeras de, med några få 
undantag, ofta långt ner i hierarkierna vilket gör att de inte representeras på ett adekvat sätt.  
 
 I systemen ges vissa kulturella, sociala och religiösa preferenser företräde. Detta sker genom 
att det avvikande särskiljs från normen och samtidigt marginaliseras. Särskiljandet sker 
genom att fokusera på det som är avvikande och detta sker i många fall snarare genom att 
lyfta fram än att osynliggöra.  Genom att synliggöra och särskilja kvinnor på vissa ställen 
upprätthålls och cementeras den manliga dominansen i resten av systemen.  Även den 
heterosexuella dominansen i båda systemen upprätthålls på detta sätt. Synliggörandet är alltså 
bara en chimär, den innebär inte ett positivt erkännande eller framhävande utan är ett sätt att 
hålla isär och hålla undan.  De västerländska kultur-, religions- och vetenskapsperspektiv som 
dominerar systemet upprätthålls på liknande sätt. I både DDC och SAB ges icke- 
västerländska religioner och språk litet utrymme när de i realiteten har en stor geografisk och 
kulturell utbredning. Konsekvenserna av detta är inte bara praktiska, i form av 
marginalisering, utan den västerländska dominansen signalerar en etnocentrism som är föga 
smickrande i dagens ljus. Den västerländska hegemonin inom den vetenskapliga kanon, och 
representationen av densamma, är inte bara en produkt av en svunnen tid utan en flagrant och 
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alltjämt existerande förtryckarmekanism. Genom av att framhäva vissa kulturyttringar, språk 
och religioner ges dessa skenet av att vara dominerande, självklara och överordnande, och 
”det andra” blir ett negativ;       
 
Eftersom endast de dominerade gruppernas kulturyttringar når stor social och geografisk spridning kommer 
dessa att betraktas som normala, universella och typiska för ”människan”. När den egna kulturella identiteten 
betraktas som normal beskrivs de andra grupperna i termer av brist och defekt. De blir de andra, de 
annorlunda.241 
 
Det stora problemet är inte bara att systemen bygger på förlegade indelningsgrunder och 
discipliner, utan att dessa alltjämt accepteras inom kunskapsorganisationen. Vi har 
argumenterat för att de principer som låg till grund för systemens tillkomst kan härledas till 
den kontext i vilken de skapades och fortfarande genomsyrar dem idag. Sättet att dela in 
kunskap genom att lyfta fram vissa områden och objekt samt att marginalisera andra är dock 
mer än en historisk restprodukt utan är i själva verket en alltjämt väloljad mekanism som 
bidrar till att legitimera och cementera en maktordning där vissa kulturella, sociala och 
religiösa värden ges företräde och gör anspråk på ”normalitet”. Dessa rådande diskurser 
stödjer maktstrukturer och sätter upp ramar för vad som är normalt och acceptabelt och för 
vad som är avvikande. Detta sker genom uttalade eller dolda förtryckar- och 
marginaliseringsmekanismer;    
 
Diskurser existerar inom och stödjer institutioner och sociala grupper, och de är alltid kopplade till specifika 
former av kunskap. Så producerar exempelvis den heteronormativa diskursen specifika praktiker, kunskaper och 
kunskapsrelationer. Diskurs är ett bestämt sätt att tala om, uppfatta och konstruera hela eller delar av den sociala 
världen.242 
 
De övergripande perspektiv som finns och har funnits inom fältet för den bibliografiska 
klassifikationen vilka vi presenterat tidigare har onekligen betydelse i tolkningen av systemen. 
Under tiden för SAB: s och DDC: s tillkomst dominerades fortfarande synen på klassifikation 
av tanken att det var möjligt att skapa en struktur som kunde spegla ett ”evigt och 
oföränderligt” kunskapsuniversum. Systemen tillkom alltså under en period då detta i grunden 
positivistiska perspektiv fortfarande genomsyrade den bibliografiska klassifikationen i 
allmänhet. Detta tog sig bland annat uttryck genom tron att man med dessa system skulle 
kunna representera världens samlade kunskap. Denna slutsats är dock framlagd med vissa 
förbehåll. Vi inser naturligtvis också, att det även vid systemens tillkomst fanns en 
medvetenhet kring den problematik som klassificerandet av världen innebär. Denna 
medvetenhet berörde dock främst hur man skulle gå till väga, inte om det var möjligt. Ett 
annat problem denna positivistiska kunskapssyn inte kunde förutse var uppkomsten av nya 
ämnen genom ”fusion” istället för ”fission”. Det förutsattes att nya ämnen skulle uppstå 
genom vidareindelning av etablerade ämnen vilket skulle göra det lätt att passa in dem i 
systemens hierarkiska struktur. Framförallt DDC byggdes upp utifrån detta antagande. Detta 
leder oss i på problematiken kring klassificering av tvärvetenskaplig litteratur i vilket vi 
kommer att behandla i nästa kapitel.  
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6.2 Klassificering av genusvetenskaplig litteratur  

I vår exemplifierande studie har vi undersökt hur bland annat DDC och SAB har använts i 
praktiken när det gäller de titlar vi valt ut. Detta har vi gjort för att belysa problematiken kring 
klassificeringen av tvärvetenskaplig litteratur. Här kommer vi att diskutera specifikt kring hur 
SAB och DDC har tillämpats i klassningen av de aktuella titlarna. Hur ämnesordslistorna har 
använts för samma material avser vi att behandla separat. Som vi har kunnat se i vår 
exemplifierande studie får de generella problem som klassifikationssystemen lider av, när det 
gäller klassificering av tvärvetenskaplig litteratur, konsekvenser även i praktiken.  
 
Tvärvetenskaplighet kan definieras som en process där ämnen från olika discipliner smälter 
samman och bildar en ny. Det kan också beskrivas som samarbeten mellan olika vetenskaper 
och ämnen, där metodologiska och teoretiska angreppssätt delas eller blandas mellan 
disciplinerna. Tvärvetenskaplighet refererar enligt vår lånade definition till kunskapsprocess 
snarare än en struktur.243 Den genusvetenskapliga litteratur som ingår i vår studie är således 
inte nödvändigtvis förankrad i den institutionella genusvetenskapen utan kan även komma 
från andra vetenskaper. Teoretiker som Olson, Foskett och Lochhead vilka vi har presenterat 
tidigare menar alla att de universella klassifikationssystemens strukturer gör det mycket svårt 
att integrera ”nya” discipliner. Ett tvärvetenskapligt ämne som genusvetenskap har ingen 
självklar plats vare sig i DDC- eller i SAB- systemet. Detta menar Foskett delvis beror på att 
nya ämnen även kan uppstå genom fusion istället för fission, något som systemen inte är 
konstruerade för att kunna hantera.244 Denna problematik gäller i högsta den 
genusvetenskapliga teoribildningen vilken numera är en institutionell disciplin men relativt ny 
som sådan. Det genusteoretiska angreppssättet har fått genomslag inom flertalet discipliner 
vilket gör att genusvetenskaplig litteratur produceras inom vitt skilda områden och återfinns 
inte bara inom humaniora och samhällsvetenskap utan också inom naturvetenskaperna. 
Utrymmet för den här typen av litteratur är begränsad i de universella klassifikationssystemen 
och både SAB och DDC har stora svårigheter att hantera den. Vi har i vår undersökning valt 
att använda oss av genusvetenskaplig litteratur för att kunna belysa denna problematik, dock 
är den lika aktuell även för andra ämnen med ett tvärvetenskapligt angreppssätt. 
 
Inom den institutionella genusvetenskapen återfinns ett stort antal perspektiv och angreppssätt 
på olika nivåer. Dessa perspektiv är i stort sett omöjliga att uttrycka i systemen. 
Problematiken kring detta har två sidor. Antingen resulterar det i att all litteratur klumpas 
samman under en kategori och alltså inte specificeras vidare, eller ignoreras det 
genusvetenskapliga/feministiska perspektivet helt vilket leder till att litteraturen istället sprids 
ut i systemet. I vår studie har vi sett exempel på båda sätten, resultaten och vad detta innebär i 
praktiken kommer vi att diskutera nedan. 
 
 
6.2.1 Att hålla samman  
 
För majoriteten av de titlar vi har använt i vår studie har getts minst en klassning i de 
avdelningar i systemen som avser könsrollfrågor, feminism och genus. När det gäller SAB har 
alla titlar minst en klassning under Ohj Könsrollsfrågor men i tre av fallen har verken även 
dubbelklassats i andra avdelningar. För DDC klassningarna har tre av titlarna klassats under 
305.3 Men and women eller 305.4 Women. Här ser vi att majoriteten av titlarna hålls/kan 
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244 Foskett, 1996, sid. 
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hållas samman i systemet och vid filering. Här stöter vi ännu en gång på problematiken som 
omgärdar de avdelningar där den här typen av litteratur kan klassificeras. Ett av de problem 
som visar sig i de aktuella systemen är att när litteraturen hålls samman, minskar möjligheten 
till specificitet. Vi har sett att titlar som behandlar kritik mot, eller olika typer av, feminism 
eller verk som har ett genusvetenskapligt perspektiv på ett annat ämne inte ges en adekvat 
beskrivning. Ett exempel på detta är titeln Feminist theory: from margin to center vilken bland 
annat har fått klassningen Ohja:d Kvinnofrågor: filosofi. Vi har tidigare beskrivit titelns 
innehåll men i stora drag är det en kritik mot den rådande feministiska diskursen som förs 
fram i boken, dock med ansatsen att formulera en alternativ feministisk teori som bättre tar 
hänsyn till klass, sexualitet och etnicitet. Vi är framförallt kritiska till att det i SAB är omöjligt 
att uttrycka olika feministiska teorier och angreppssätt. Problemet menar vi visar sig i än 
högre grad när det rör sig om en kritisk granskning. Detta gäller visserligen inte den aktuella 
titeln men i förlängningen resulterar detta i att även antifeministiska skildringar hamnar under 
samma kategori. Att feminism dessutom klassas under Ohja tillsammans med hemmafruar, 
kvinnoförtryck och änkor gör att dess betydelse blir minst sagt urvattnad. Det innebär även 
problem med återvinningen av feministisk litteratur då man åtminstone i teorin måste sålla 
bland litteratur om hemmafruar och änkor. Motsvarade problematik gäller även för DDC 
klassningen där samma titel har klassats på 305.42 Social role and status of women med 
tillägget 0973 Nordamerika. Under 305.42 ges hänvisning att klassa diskriminering mot 
kvinnor och kvinnorörelser, vilket innebär att feministisk litteratur bör placeras här. Inte heller 
DDC ger möjlighet att uttrycka ett kritiskt perspektiv på, eller olika angreppssätt inom, 
feminismen. Även här kan antifeministiska verk placeras tillsammans med feministiska. 
 
Ett exempel där verket har ett genusvetenskapligt perspektiv på ett annat ämne, och där 
samma problem visar sig, är Cosmetic surgery, gender and culture. Denna titel har fått tre 
klassningar i SAB vilka är Ohja Kvinnofrågor, Vfe:oa Plastikkirurgi och rekonstruktiv kirurgi 
: sociologi och Dogb Könspsykologi. Vi kommer nu att diskutera vad som händer om boken 
huvudklassas på Ohja och återkommer till de andra klassningarna senare. Genom att placera 
denna titel på Ohja händer följande; det faktum att boken har ett genusvetenskapligt 
perspektiv på plastikkirurgi försvinner helt, det finns inget som visar vad boken egentligen 
handlar om. Verket förlorar här sin status inom det medicinska fältet och ses som en 
angelägenhet enbart för/om kvinnor. Att boken har ett genusperspektiv snarare än ett uttalat 
feministiskt framgår inte då klassningen i sådana fall snarare skulle vara Ohj. Dessutom är 
titeln även en kulturstudie vilket hade kunna uttryckas genom tillägget :oa Sociologi, något 
man har valt att inte göra. 
 
I fallet DDC finns motsvarande exempel på detta. Titeln Masculinities Matter! handlar 
övergripande om den manliga genuskonstruktionen inom utvecklingsstudier. Klassningen 
305.31 Men är hierarkiskt underordnad 305.3 Men and women där tvärvetenskapliga verk ur 
ett genusperspektiv bör klassas. Det genusvetenskapliga perspektivet framgår alltså av 
klassningen, däremot inte att ämnet på vilket det appliceras är utvecklingsstudier. Under 
ämnesrubriken Men and women ges instruktioner att när ett verk behandlar ett specifikt kön i 
relation till ett specifikt ämne bör klassning ske på ämnet. Om vi tolkar denna instruktion rätt 
borde Masculinities Matter! hamna under utvecklingsstudier. Under ämnesrubriken Men ges å 
andra sidan instruktioner att klassa ”interdisciplinary works on men, on males” och 
uppenbarligen har klassifikatören ansett att detta var en mer lämplig placering. Eftersom det i 
DDC inte är tillrådigt att dubbelklassa blir denna avvägning mellan klasserna desto viktigare. 
I exemplet ovan har man helt enkelt valt att förbise det ämne inom vilket man argumenterar 
för att integrera den manliga genuskonstruktionen och istället hålla samman titeln med annan 
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genusvetenskaplig litteratur. Vilket ännu en gång innebär att man genom att bara visa 
perspektivet skiljer ut den från det dominerande ämnet. 
 
Ytterligare problematik uppstår när man överhuvudtaget inte kan visa ämnet som ett verk 
behandlar. I fallet med Queer theory har man i SAB respektive DDC klassat den på Ohjh:d 
Homosexuella:teori,filosofi och 306.766 Homosexuality. Eftersom inget av systemen kan 
uttrycka queer vare sig som perspektiv eller ämne har titeln placerats under avdelningarna för 
homosexualitet. Queer behöver dock inte nödvändigtvis handla om homosexuella utan är ett 
angreppssätt där den heteronormativa dominansen ifrågasätts och problematiseras i skilda 
kontexter. Queerteori ingår snarare som en del av genusvetenskapen. Genom att placera 
queerteoretiska verk under avdelningen för homosexuella ges en i högsta grad missvisande 
bild av vad ett sådant verk kan handla om. Här har man alltså valt att hålla samman denna titel 
med annan litteratur om homosexuella, trots att ämnet i mycket är något annat. 
 
 
6.2.2 Att sprida ut  
 
När man vid klassificering tar beslutet att sprida ut genusvetenskaplig/feministisk litteratur i 
systemen uppkommer nya frågeställningar. Om problematiken kring sammanhållning av 
litteratur främst gällde specificiteten inom en klass och att uttrycka ämnesinnehållet i ett verk, 
gäller svårigheterna nu att uttrycka det teoretiska angreppssättet vid spridning. 
 
I våra exempel har tre av de genusvetenskapliga titlarna getts klassningar i andra avdelningar 
än Ohj i SAB-systemet. I DDC har detta skett i ett av fallen.Vi har redan diskuterat 
konsekvenserna för titeln Cosmetic surgery, gender and culture vid placering på Ohja. Titeln 
har även fått klassningar på Vfe:oa Plastikkirurgi och rekonstruktiv kirurgi: sociologi samt 
Dogb Könspsykologi vilket gör att den inte nödvändigtvis hålls samman med annan 
feministisk- eller genusvetenskaplig litteratur. Om Vfe:oa väljs som huvudklassning skulle det 
innebära att verket hålls samman med annan medicinsk litteratur samt att det genom tillägget 
uttrycks att det rör sig om en kulturstudie. Däremot så visas inte det genusvetenskapliga 
angreppssättet vilket medför att den som letar efter ett verk med ett genusvetenskapligt 
perspektiv på medicin måste leta igenom hela avdelningen för att hitta det man söker efter. 
Klassningen Dogb ligger underordnad Dog Differentiell psykologi där det under 
ämnesrubriken ges förklaringen ”[…] psykologi som forskar om skillnader mellan människor 
och grupper, t ex mellan män och kvinnor, mellan olika folkslag, mellan stads- och 
landsbygdsbefolkning”. Vad denna klassning överhuvudtaget uttrycker av bokens innehåll går 
oss totalt förbi. Hade titeln placerats här hade inte någon väsentlig aspekt av boken kunnat 
visas, vilket hade inneburit att den helt hade försvunnit för den som är intresserad av dess 
egentliga innehåll. Titeln Feminist theory: from margin to center har getts tre klassningar; 
Ohja:d, Ohja-qa:55 och Ohe-qa:55, var av de två första placerar titeln under Kvinnofrågor. 
Ohe-qa:55 i sin tur står för Minoriteter: Förenta staterna: 1945-. Denna klassning uttrycker 
visserligen att verket lyfter fram svarta kvinnor i USA och deras erfarenheter men att verket 
inte bara har ett feministiskt perspektiv utan även handlar om feminism framgår inte. 
Eftersom det inte är tillrådigt att dubbelklassa i DDC hittar vi bara ett exempel, Cosmetic 
surgery, gender and culture ,där titeln har klassats utanför 305 och 306. Här har man istället 
valt 617.95 som står för Cosmetic and restorative plasticsurgery, transplantation of tissue and 
organs, implantation of artifical organs. Detta innebär att endast den medicinska aspekten 
visas.  
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Som man kan se av våra exempel blir resultatet, om man väljer att sprida den 
genusvetenskapliga och feministiska litteraturen i systemen, att denna litteratur ”försvinner” 
då det varken i SAB eller i DDC finns några möjligheter att uttrycka detta perspektiv i andra 
avdelningar. Detta skulle innebära att all återvinning, av litteratur med ett genusvetenskapligt 
eller feministiskt perspektiv på ett annat ämne blir mycket komplicerad, då man i sådana fall 
systematisk måste söka igenom en hel avdelning för att finna relevant litteratur. Framgår det 
dessutom inte heller av titeln vad boken handlar om måste man även ”scanna” potentiellt 
relevanta verk för att avgöra deras användbarhet.  
 
 
6.2.3 Fördelar och nackdelar 
 
Från resultatet av vår exemplifierande studie har vi kunnat se vad som kan hända i praktiken 
vid klassificering av tvärvetenskapligt material. Som vi även kunnat se har de två olika 
praktiker, som används vid klassificering och vilka vi har identifierat i vår studie, sina 
specifika brister.  Olson har studerat litteratur kring klassificering av feministiskt material och 
menar att framför allt tre problem går att se i den existerande standarden. Kvinnor behandlas 
som avvikelser från den manliga normen, kvinnofrågor klumpas ihop och skiljs ut från den 
resterande kunskapen eller så förbises kvinnofrågorna helt.245  Det förstnämnda problemet har 
vi behandlat under klassifikationssystemens strukturella problem.  De två sistnämnda 
problemen är de mest framträdande när det gäller den klassificering i praktiken som vi har 
visat exempel på.  
 
I SAB återfinns majoriteten av klassningarna i vår studie under Ohj och i DDC under 305.3 
och 305.4. Även om man i SAB i några fall kan välja en alternativ klassning så tyder detta på 
att man vid klassificering främst väljer att hålla samman genusvetenskaplig och feministisk 
litteratur. I SAB- systemet återfinns avdelningen för genusvetenskap långt ner i hierarkin 
under Ohj Könsrollsfrågor där det finns mycket små möjligheter för vidareindelning. Samma 
problematik gäller i DDC där feministisk och genusvetenskaplig litteratur hamnar under 305.3 
Men and women och under 305.4 Women. Att hålla samman genusvetenskaplig litteratur 
menar vi hade kunnat vara mindre problematiskt om systemen hade klarat av att vidareindela 
och visa den bredd som ryms inom fältet. Som det ser ut idag går inte den diversitet som finns 
inom det genusvetenskapliga fältet att representera på ett adekvat sätt. Bara inom feminismen 
finns en mängd olika perspektiv. Att det inte går att uttrycka skillnaden mellan liberal-, anarka 
eller särartsfeminism ger en otydlig och osann bild av feminismen som homogen och enhetlig. 
Det kan ibland dessutom resultera i att böcker som till exempel behandlar ”antifeminism” 
placeras tillsammans med feministisk litteratur utan att någon ytterligare vägledning ges. 
Inom det genusvetenskapliga fältet i stort finns, vid sidan av olika feministiska teorier, även 
queerteori, olika maskulinitetsteorier och LGBT/HBT- studier. Om det är svårt att uttrycka 
olika feministiska perspektiv blir det än värre att beskriva andra inriktningar vilka det varken 
finns plats för eller ämnesord för. Som vi har sett i våra exempel medför även sättet att hålla 
samman litteraturen att det inte går att uttrycka andra aspekter av ett verk än den 
genusvetenskapliga även när det i lika hög grad behandlar ett annat ämne. Litteratur som har 
ett genusvetenskapligt perspektiv på ett annat ämne särskiljs då från sitt huvudsakliga ämne 
och görs till något avvikande. 
 
Genom att hålla samman ställs även högre krav på förkunskapen hos den som letar efter 
genusvetenskaplig litteratur för att kunna sålla bland den mängd litteratur som placeras under 
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exempelvis feminism eller genus. Även Olson menar att om man väljer att klassa feministisk 
och genusvetenskaplig litteratur för sig, görs den visserligen lätt tillgänglig för en 
genusforskare som specifikt letar efter den typen av litteratur men för andra 
informationssökare finns risken att missa den helt eller ignorera den. Problemet för systemen 
är att ett ämne som genusvetenskap tangerar en rad vitt skilda områden och vetenskaper, trots 
detta klassificeras detta ämne som om det vore homogent. 246  
 
En del av den genusvetenskapliga/feministiska litteraturen har just genusvetenskap och 
feminism som sitt ämne. Det kan handla om en specifik feministisk teori eller ett 
genusvetenskapligt översiktsverk. I de här fallen hamnar denna litteratur under genus eller 
feminism då dessa avdelningar inte finns någon annanstans i systemen. Här kvarstår även 
problemen med en otillräcklig indelningsgrund under dessa avdelningar. Att å andra sidan 
sprida den genusvetenskapliga litteratur som tangerar ett annat ämne vid klassificering kan 
leda till problem med återvinningen. Om man placerar verk där det dominerande ämnet är 
exempelvis medicin, ekonomi eller psykologi, men där perspektivet är 
feministiskt/genusvetenskapligt, på huvudämnet finns det oftast ingen möjlighet att uttrycka 
vilket detta perspektiv är. Detta leder till svårigheter att hitta litteratur med ett 
feministiskt/genusvetenskapligt perspektiv inom de olika disciplinerna, vilket också leder till 
att denna genusvetenskapliga litteratur ”försvinner” i systemen och hyllorna.  
 
Att å andra sidan placera litteratur som behandlar exempelvis ekonomi ur ett genusperspektiv 
under avdelningen för genus gör att den litteraturen skiljs ut från den ”riktiga” ekonomin. 
Detta underlättar både att hitta den och att förbise den helt enkelt beroende på vad man letar 
efter och vem som letar. En informationssökare som i första hand söker litteratur om ekonomi 
söker i de flesta fall på den avdelning där detta ämne klassificeras vilket oundvikligen leder 
till att det genusvetenskapliga perspektivet på ämnet går förlorat. En informationssökare som 
systematiskt söker genusvetenskaplig litteratur kan lättare browsa avdelningen för genus och 
hitta relevant information. Vi är självklart medvetna om att den praktiska hanteringen av 
verken, om man väljer att hålla samman eller sprida ut, skiljer sig åt beroende på vilket 
bibliotek det gäller och vilka användargrupper man riktar sig till.  
 
 
6.3 Ämnesordslistor  

En ämnesordslista är en ordnad lista över godkända indexeringstermer. Då en ämnesordslista 
oftast inte visar fler relationer än Se och Se Även hänvisningar mellan de olika begreppen är 
det enklare att lägga till nya begrepp och uppdatera föråldrade termer än vad det är hos en 
tesaurus eller ett klassifikationssystem. I vissa fall är gränsen mellan en tesaurus och en 
ämnesordslista hårfin, LCSH använder tesaurusens terminologi för att visa relationer men 
dock är den inte riktigt lika kontrollerad som en tesaurus. Som vi har sett tidigare har 
klassifikationssystemen stora problem med att integrera nya ämnen, representera 
tvärvetenskapliga ämnen och att genomföra större förändringar i den rådande strukturen.  I de 
ämnesordslistor som ingår i vår studie görs löpande uppdateringar av terminologi, ibland på 
veckobasis, vilket gör att de svårigheter som klassifikationssystemen brottas med inte är lika 
förekommande här. I de ämnesordslistor vi har studerat finns det inte heller någon övre gräns 
för hur många termer som kan användas för att beskriva ett dokument. Därför borde de inte 
heller ha några problem med att uttrycka fler aspekter av ett dokument än vad ett 
klassifikationssystem klarar av.  
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Vi kommer ännu en gång att återvända till vår exemplifierande studie och diskutera i vilken 
utsträckning de tillskrivna ämnesorden beskriver de titlar som ingår i vår studie. Inledningsvis 
kan vi konstatera att det råder stor variation i det sammanlagda antalet tillskrivna ämnesord 
för alla fem titlar, från de olika ämnesordslistorna. Se tabell nedan; 
 
 
 SAO: KVINNSAM: LCSH: 
Antal termer:  11 27 13 
  
 
Att variationen är så pass stor kan det finnas ett antal mer eller mindre självklara orsaker till; 
vokabulären, mängden litteratur, graden av fackkunskap och tidsaspekten är förmodligen fyra 
av dessa. Då KVINNSAM: s ämnesordslista är uppbyggd kring och anpassad till feministisk 
och genusvetenskaplig litteratur har de helt enkelt fler ämnesord för att beskriva detta ämne. 
Vi kan också förutsätta att de som indexerar på KVINNSAM har större fackkunskap inom 
detta område. När det gäller mängden litteratur i förhållande till tidsaspekten i de tre olika 
fallen kan vi bara spekulera i hur det förhåller sig och väljer därför att bortse från detta.  
 
Eftersom ämnesorden skall fungera som ingångar till dokumenten och underlätta 
återvinningen anser vi att man kan ställa vissa uppenbara krav på representationen; i de allra 
flesta fall innehåller inte ett verks titel tillräckligt med information för att beskriva hela 
innehållet varför ämnesorden bör uttrycka fler aspekter än vad som framgår där. Ett annat 
krav är att beskrivningen skall vara adekvat; ämnesorden skall beskriva relevanta aspekter av 
dokumentet, om ca en fjärdedel av ett dokument behandlar ett ämne bör detta ämne beskrivas.  
Det räcker att beskriva varje aspekt av dokumentet en gång; flera olika ämnesord som 
beskriver samma aspekt skall inte användas. De tillskrivna ämnesorden skall vara specifika 
och precisa termer som bäst beskriver dokumentet varför man bör undvika generella och 
allmänna termer. De flesta av dessa principer är praxis vid tillskrivning av ämnesord men i 
praktiken kan vi se att de inte alltid efterlevs. Vi kommer nu att diskutera resultaten från vår 
egen undersökning och koppla dessa till generella problem som ämnesordslistorna har och 
problem som kan uppstå vid indexering av genusvetenskaplig litteratur. 
 
 
6.3.1 Svenska ämnesord & Library of Congress Subject Headings 
 
Eftersom ett ämnesord skall fungera som en ingång till ett dokument varför det i största 
möjliga utsträckning bör ge en specifik beskrivning av innehållet. Vi har i vår studie kunnat 
konstatera att SAO genomgående har tillskrivit minst antal ämnesord. Exemplen visar att det 
rör sig om ett till tre ämnesord per indexerad titel. Vi har redan konstaterat att ett dokuments 
titel sällan eller aldrig är tillräcklig för att återge hela innehållet. SAO: s indexerare har i två 
av fallen valt att bara tillskriva ett enda ämnesord som dessutom är identiskt med titeln. En av 
dessa titlar är Feminist theory: from margin to center som har fått ämnesordet Feministisk 
teori. Titeln och ämnesordet beskriver visserligen det övergripande ämne som verket 
behandlar, och tillsammans med andra ämnesord hade det kunnat ge en adekvat beskrivning 
av hela innehållet, men ensamt är det oprecist och ger ingen ytterligare information än vad 
som kan hämtas i titeln. Det kan i vissa fall vara helt berättigat att endast tillskriva ett 
ämnesord om detta täcker in bokens innehåll. Då det i vår studie rör sig om tvärvetenskaplig 
litteratur är det dock få fall där ett ämnesord klarar av att täcka in hela innehållet. Som vi 
tidigare nämnt är det praxis vid indexering att när en fjärdedel av innehållet i ett dokument 
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behandlar ett visst ämne bör detta beskrivas. I exemplet Feminist theory: from margin to 
center har detta definitivt inte gjorts och fler ämnesord hade krävts för att adekvat beskriva 
titeln. I det här fallet har titeln även fått tre SAB klassningar för att kunna uttrycka fler 
aspekter, varför vi finner det märkligt att det inte har ansetts vara berättigat med fler ämnesord 
som ingångar till dokumentet. I det andra fallet har titeln Queer theory endast fått ämnesordet 
Queerteori, vilket i det här fallet kan vara mer berättigat då verket är en antologi med artiklar 
om queerteori, det queera samhället och queeraktivism. Då det rör sig om över femton artiklar 
som alla behandlar olika aspekter i relation till queer skulle det vara svårt att göra en 
avvägning mellan dessa utan att överindexera. Möjligtvis hade man kunnat visa det faktum att 
queerteorins utveckling diskuteras i relation, och kopplas, till feministisk teori i verket.   
I vår studie har vi kunnat se att SAO genomgående har tillskrivit minst antal ämnesord. I flera 
av fallen har man dessutom missat att beskriva aspekter som i hög utsträckning förekommer i 
verken. I två fall är SAO: s ämnesord rena översättningar från LCSH. 
 
Precis som i klassifikationssystemens ämnesrubriker särskiljs kvinnor i SAO: s ämnesord. 
Pettersson gjorde i sin rapport från 2003 en genomräkning av ämnesorden i SAO och fann att 
det följaktligen fanns fler ämnesord för att särskilja kvinnor än vad det gör för män, 225 mot 
44, exempel på detta är ord som: Kvinnlig arbetskraft, Kvinnoidrott och Kvinnor och alkohol. 
Ingen av dessa ämnesord har en manlig motsvarighet, kvinnan blir alltså även här alternativet 
som exkluderas från normen genom särskiljning.247 Även vi har sett exempel på detta i de 
ämnesord som tillskrivits en av de titlar som ingår i vår studie. Titeln Cosmetic surgery, 
gender and culture har fått ämnesordet Kvinnokroppen i SAO, i LCSH är motsvarigheten 
Self- perception in women, och i KVINNSAM har man valt termen Kropp. Genom en sökning 
i Svenska ämnesords databas finner vi att termen Kvinnokroppen inte har någon direkt manlig 
motsvarighet, däremot återfinns både kvinnokroppen och manskroppen som motiv i konsten.  
Termen Kvinnokroppen kan med andra ord användas som ämnesord i alla sammanhang där 
man anser det vara relevant att påpeka att det är just den kvinnliga kroppen som avses medan 
mannen, i alla andra sammanhang än konsten, är Människokroppen. 248  
 
Som ämnesordslista har SAO större möjlighet och flexibilitet, än ett klassifikationssystem, att 
uttrycka de ämnen som förekommer i litteraturen, samt att lägga till nya. Den i många fall 
omotiverade särskiljningen av kvinnor i ämnesorden torde vara lätt att komma tillrätta med, 
alternativt där man nu anser att det finns ett behov att dela upp efter kön bör detta göras för 
båda könen. Det borde även vara möjligt att vidareindela feminism och feministisk teori och 
uttrycka de olika inriktningar som finns här. Vid en sökning i ämnesordsdatabasen får man 18 
träffar på feminism varav endast tre är olika feministiska perspektiv. Idag är Radikalfeminism, 
Ekofeminism och Postmodern feminism de som finns att tillgå som ämnesord. Vidare finns 
även ämnesorden Feministisk teori, Genusforskning, Kvinnoforskning, Könsrollsforskning, 
Mansforskning och Queerteori.249 Detta ger visserligen större flexibilitet än 
klassifikationssystem men som vi kunnat se i vår egen undersökning används de inte i den 
utsträckning som är möjlig.  
 
Antalet tillskrivna ämnesord i LCSH är också förhållandevis få men vi anser att de 
genomgående håller en högre grad av specificitet och relevans än SAO: s. I två av fallen 
utrycker LCSH: s ämnesord viktiga aspekter som har missats i både SAO och KVINNSAM. 
För titeln Feminist theory: from margin to center är LCSH ämnesord de enda som utrycker att 
det rör sig av en kritisk granskning av den dominerade feminismen i USA genom att tillskriva 
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verket frasen Feminism—United states—Evaluation. När det gäller titeln Masculinities 
Matter! är LCSH: s ämnesord de enda som utrycker att verket behandlar den manliga 
genuskonstruktionen inom utvecklingsstudier genom att tillföra termen Economic 
development. Å andra sidan i fallet Gender & sexuality: critical theories, critical thinkers har 
LCSH varken lyckats uttrycka att en av verkets tre delar handlar om maskulinitetsforskning 
eller att en handlar om queer och sexualitet. När det gäller titeln Queer theory har man i 
LCSH inte kunnat uttrycka queerteori med ämnesorden eftersom Queer theory som ämnesord 
blev auktoriserat först i mars 2006. 
 
I Library of Congress authorities finns under Women 86 ”narrower terms” som särskiljer 
kvinnor och under Men 53 som särskiljer män. 250 Diskrepansen är betydligt mindre här än i 
SAO: s ämnesord och det finns fler gemensamma ämnesord som uttrycker könstillhörighet för 
både kvinnor och män. Vi har dock noterat ett antal exempel där det har ansetts nödvändigt att 
särskilja bara det ena könet, i de flesta fall kvinnor. Uppenbarligen har man ansett att det 
funnits behov av att markera att teknologi och datorer är en manlig domän där kvinnor utgör 
det avvikande genom ämnesorden; Computers and women, Radio and women, Internet and 
women, Technology and women.  Även Tall women faller utanför normen men får visserligen 
sällskap av Short men som avvikande från hur män och kvinnor uppenbarligen bör ”vara/se 
ut”. Sex instruction finns som ämnesord för både kvinnor och män däremot har inte Sexual 
ethics for women någon motsvarighet för män. Uppenbarligen anses detta vara något män inte 
behöver ta ställning till. Här kan det vara befogat att fundera över vilken roll ”literary 
warrant” har i sammanhanget. Det kan mycket väl vara så att det har publicerats en större 
mängd litteratur kring kvinnors sexualetik än för män. Här anser vi att när det gäller ”literary 
warrant” måste man även fundera över tolkningen av den litteratur som produceras. Eftersom 
mannen genomgående är norm i både ämnesordslistor och klassifikationssystem kan det 
mycket väl vara så att oavsett om litteratur handlar om män som är läkare, den manliga 
kroppen eller sexualetik för det manliga könet, uppfattas den inte som ”könsmärkt”, utan 
allmänmänsklig. Även Olson menar att; “Books that do not specify their particularity, even if 
they include only male examples, are still taken to be about the topic in general.”251 Med 
andra ord kan resultatet av ”literary warrant” bli, inte enbart en spegling av den litteratur som 
produceras, utan en ensidig tolkning av den.  
 
Vi har vid mer än ett tillfälle i vår studie kritiserat bristerna när det gäller att utrycka olika 
feministiska perspektiv. Möjligheterna, i LCSH, att ge ämnesord som indikerar olika 
feministiska perspektiv är i likhet med SAO små. De ämnesord som finns att tillgå är 
Ecofeminism, Lesbian feminism, och Bisexual feminism. I LCSH finns även möjlighet att visa 
då de rör sig om ett antifeministiskt verk med termen Antifeminism. Detta är inte möjligt i 
vare sig i SAO eller klassifikationssystemen. Vidare har vi funnit ämnesorden Women´s 
studies, Mens studies, Queer theory, Feminism methodology, Feminism research, Feminist 
critisicm, Feminist perspective, Feminist philosophy och Feminist studies.  Som vi kan se 
finns det i LCSH vissa möjligheter att precisera innehållet i feministisk och genusvetenskaplig 
litteratur. I vår studie har de dock, i likhet med SAO: s ämnesord, inte använts i någon större 
utsträckning.  
 
Sammantaget har LCSH, jämfört med SAO, utnyttjats i högre uträckning, för de titlar som 
ingår i vår studie, när det gäller att utrycka relevanta aspekter av verken.    
Det är samtidigt möjligt för oss att konstatera att även LCSH i mycket särskiljer kvinnor och 
att kvinnor i flera fall ses som det avvikande från en manlig domän. För LCSH så sker 
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löpande uppdateringar av ämnesorden varje vecka. Därför anser vi att LCSH har en större 
potential än till exempel klassifikationssystemen att kunna komma tillrätta med denna 
missrepresentation.    
 
 
6.3.2 KVINNSAM som alternativ?  
 
KVINNSAM: s vokabulär, är som vi tidigare påpekat, anpassat för att beskriva 
genusvetenskaplig och feministisk litteratur, inom vilket numera även fältet för 
mansforskning ingår. Redan från starten har KVINNSAM: s syfte varit att underlätta 
informationsförsörjningen för kvinnoforskare, lyfta fram kvinnliga författare och 
kvinnoforskningslitteratur. Sedan 1997 är KVINNSAM ansvarsbibliotek för kvinno-, mans- 
och genusforskningen, vilket innebär att ämnesordslistan har uppdaterats med terminologi 
från dessa forskningsfält. I ämnesordslistan har kvinnor från början varit underförstått i 
ämnesorden vilket innebär att en ämnesordsökning på Akademiker ger träffar på kvinnliga 
akademiker, söker man däremot specifikt efter manliga akademiker görs detta genom 
söksträngen Akademiker:  män. Detsamma gäller för alla andra yrken och områden. Det 
faktum att kvinnor är underförstått i alla ämnesord är ett sätt att synliggöra kvinnor och göra 
dem till subjekt snarare än objekt. Det är alltså ett principiellt ställningstagande som bottnar i 
att fältet för kunskapsorganisation tenderar att objektifiera kvinnor och skilja ut dem från 
normen. Detta är ett faktum som manifesteras i både klassifikationssystem och 
ämnesordslistor vilket vi också har kunna påvisa genom vår egen studie. Detta innebär att 
även om man har integrerat mansforskningen i ämnesorden utgår dessa i stort fortfarande från 
en kvinnlig norm.  I ämnesordslistan hittar vi alltså referenser till män i olika kontexter;   
 
mansdominerade yrken  
mansideal  
manskultur  
mansrörelsen 252 
 
Dessa är några exempel som visar hur den annars implicita manligheten blir synligjord i 
KVINNSAM: s ämnesord. Motsvarande begrepp med kvinnligt prefix förekommer ofta i 
dagligt tal. När mansforskningen och dess terminologi skulle integreras uppstod en diskussion 
kring hur detta skulle göras. För att resultatet inte skulle bli en omvänd särskiljning jämfört 
med klassifikationssystemen och ämnesordslistorna har man valt att inte könsbestämma 
yrken. Istället för att skriva ut Manliga lärare har man valt Lärare med tillägget : män. Då 
KVINNSAM: s ämnesord är till största del postkoordinerade kan olika begrepp kombineras 
med tillägget : män vid sökning i databasen. Detta innebär att vid en sökning på lärare eller 
akademiker utan tillägg i KVINNSAM: s databas återvinns enbart dokument som behandlar 
ämnet i relation till kvinnor. Vi har sett ett antal exempel i ämnesordslistan där kvinnor står 
utskrivet i ämnesorden, dessa utgör dock undantagsfall och förekommer inte på många 
ställen. Ett exempel på det faktum att kvinnor är underförstått i ämnesorden i KVINNSAM är 
ämnesordet Kropp vilket har tilldelats titeln Cosmetic surgery, gender and culture. I SAO är 
motsvarande ämnesord Kvinnokroppen. 253  
 
När det gäller att utryck feminism eller genusvetenskap i ämnesorden har KVINNSAM större 
möjligheter än SAO och LCSH att göra detta. För feminism finns ett antal olika perspektiv att 
välja mellan. Se nedan; 
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feminism  
- se även antifeminism  
- se även ekofeminism  
- se även nyfeminism  
- se även postfeminism  
- se även profeminism  
- se även radikalfeminism254  
 
Detta är något fler än de ämnesord för feministiskt teori som finns att tillgå i SAO och LCSH. 
Vidare finns ämnesorden feministisk forskning, feministisk teori, genusforskning, 
kvinnoforskning, könsrollsforskning, mansforskning, särartsteori, och queerteori. 
Sammantaget ger dessa aningen större möjligheter att uttrycka diversiteten inom fältet än vad 
SAO: s och LCSH: s ämnesord gör. Den avgörande skillnaden, när det gäller ämnesorden i 
vår studie, är att KVINNSAM faktiskt tillskriver dessa ord i större uträckning. Titeln Gender 
& sexuality: critical theories, critical thinkers har i KVINNSAM tilldelats ämnesorden 
Genusforskning>teori, Feminism, Feministisk teori, Mansforskning och Queerteori. SAO: s 
ämnesord för samma titel är Könsroller, Feminism och Sexualitet>genusaspekter medan 
LCSH: s är Sex role, Feminism och Gender identity. Vid en informationssökningssituation 
erbjuder KVINNSAM: s ämnesord fler sökingångar genom att visa viktiga aspekter av verket, 
som mansforskning och queerteori. Allmänt när det gäller de ämnesord som tillskrivits i 
KVINNSAM är att dessa i större utsträckning beskriver olika aspekter av verken. Ett talande 
exempel på detta från vår egen studie är titeln Feminist theory: from margin to center där 
SAO enbart har tilldelat ämnesordet Feministisk teori medan det i KVINNSAM, förutom 
Feministisk teori, även har tillskrivits 11 andra ämnesord där alla beskriver relevanta aspekter 
av dokumentet. Några av dessa är Makt, Sexism, Klasskamp och Marginalisering. Förutom 
Marginalisering går alla dessa ämnesord att uttrycka i SAO och LCSH, dock har man valt att 
inte använda dem. Ämnesordet Marginalisering används i LCSH men inte i SAO, däremot 
används Socialt utstötta med Sockenlappar som underordnad term.  
 
Även om KVINNSAM i många fall bättre lyckas uttrycka ett verks ämne än de andra 
ämnesordslistorna så anser vi att de tillskrivna ämnesorden i vår studie i flera fall är i vagaste 
laget. Ämnesord som Krig och Kolonialism vilka tillskrivits Masculinities matter! ger varken 
någon uppfattning om tidsspektrat eller den geografiska kontexten. Kolonialism kan syfta på 
kolonialmakternas erövringar från 1500- talet och framåt, dagens ekonomiska och politiska 
exploatering av utvecklingsländer.255  Kolonialism kan också innebära ”uppkomsten av en 
speciell diskurs om det som kallas den tredje världen”. 256 Detta begrepps mångtydighet gör 
att det i sammanhanget blir svårtolkat. Ett annat exempel på vaga ämnesord är Kirurgi som 
tillskrivits titeln Cosmetic surgery, gender and culture. Om man inte känner till titeln på detta 
verk är det väldigt svårt att avgöra vilken sorts kirurgi det rör sig om. 
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7. Slutsatser 
Vi har diskuterat och analyserat problematiken med att klassificera och indexera 
genusvetenskaplig litteratur i klassifikationssystemen SAB och DDC samt ämnesordslistorna 
SAO, LCSH och KVINNSAM. Syftet har varit att kritiskt granska dessa 
klassifikationssystem och ämnesordslistor genom att anlägga ett genusvetenskapligt 
perspektiv. Vi kommer nu att återknyta denna analys till våra frågeställningar samt presentera 
våra slutsatser.  
 
Vilka är de grundläggande principer som SAB och DDC bygger på? Vilken kritik kan riktas 
emot dessa utifrån ett genusperspektiv?  
  
Att klassifikationssystemen är hierarkiska i sin struktur medför att en värdering av alla 
förekommande ämnen oundvikligen sker. Både SAB och DDC har genomgått små 
förändringar under ett tidsspann då både nya vetenskaper och discipliner har uppstått och 
gamla ändrat karaktär. Då huvudavdelningarna i stort ser likadana ut idag som vid systemens 
födelse innebär detta att de ursprungliga disciplinära och ämnesmässiga indelningsgrunderna 
fortfarande gäller idag. Vi kan konstatera att både SAB och DDC uppvisar en västerländsk, 
kristen, manlig, heterosexuell norm. Det som faller utanför denna norm marginaliseras 
genomgående i systemen. Marginaliseringen sker ibland genom särskiljning vilket innebär ett 
”negativt” framhävande av det som inte ingår i normen. Detta sker bland annat med grundval 
på kön och sexualitet. Resultatet blir att kvinnor och homo- bi och transsexuella särskiljs i 
systemen genom att ges egna avdelningar eller kategorier och därmed exkluderade från de 
övriga. Marginaliseringen sker i andra fall genom ett osynligörade av vissa sociala, kulturella 
och religiösa grupper och preferenser. Resultatet blir att de västerländska kultur-, religions- 
och vetenskapsperspektiven dominerar i systemen. Dessa normer samverkar med systemens 
hierarkiska strukturer vilket innebär att det som bedöms som avvikande ges lägre värde och 
därmed placeras långt ner i systemens strukturer eller faller bort helt.    
 
SAB och DDC tillkom under en tid då fältet för den bibliografiska klassifikationen 
fortfarande genomsyrades av idén att det var fullt möjligt att klassificera världens samlade 
vetande i ett enda system. Då man fortfarande talar om universella klassifikationssystem 
betyder det att tanken på ett allomfattande system fortfarande finns kvar idag även om man 
numera inser begränsningarna med deras universalitet. Det är visserligen möjligt att 
argumentera för att det genom vidareindelning av systemen finns möjligheter för en 
obegränsad expansion. Detta säger dock ingenting om hur de förekommande ämnena i 
systemen värderas. Även om nya ämnen lätt skulle kunna integreras i den rådande strukturen 
genom vidareindelning innebär inte att de kommer att representeras på ett adekvat sätt eller 
ges en väl avvägd placering eftersom nya ämnen då infogas långt ner i hierarkierna. Då inte 
heller alla nya ämnen uppstår genom vidareindelning blir tanken på obegränsad expansion 
ännu mer problematisk. Nya discipliner och ämnen, som exempel genusvetenskapen, har 
uppstått genom sammanslagning och samarbete mellan flertalet redan existerande discipliner 
snarare än som en förgrening av en specifik disciplin.  Hur nya discipliner både skall kunna 
infogas i den rådande strukturen och samtidigt ges en adekvat representation är en 
problematik som både SAB och DDC måste hantera om inte systemen till slut ska bli för 
statiska och alltför missvisande för att kunna representera sin omvärld.    
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Vilka möjligheter finns för att klassificera genusvetenskaplig litteratur i SAB och DDC? 
 
Som vi har visat i vår studie så finns det avsevärda problem med att klassificera 
tvärvetenskaplig- och i vårt fall genusvetenskaplig litteratur. Som vi berört tidigare gör 
ämnets karaktär att det inte automatiskt passar inom en specifik discip lin. Som en relativt ny 
disciplin har genusvetenskapen ingen självklar plats i något av systemen. I både SAB och 
DDC finns avdelningar för genusvetenskap. Huvudavdelningarna är Samhälls- och 
rättsvetenskap i SAB och Social sciences i DDC. Dessa avdelningar är placerade relativt långt 
ner i hierarkierna och har ytterst små möjligheter för vidareindelning. Då det 
genusvetenskapliga angreppssättet inte bara förekommer inom den institutionella 
genusvetenskapen utan även inom en rad andra ämnen förstärks problematiken ytterligare. 
Förekomsten inom, eller relationen till, medicin, religion, litteraturvetenskap, konst eller 
ekonomi med flera går således inte att visa.  Det är alltså dessa förutsättningar som gäller vid 
klassificering av genusvetenskaplig litteratur.  
 
Vi har här identifierat två olika praktiker i förfarandet.  Dessa är att antingen hålla samman 
litteraturen och därmed visa det genusvetenskapliga perspektivet, men inte ämnet på vilket det 
appliceras, eller sprida ut och därmed förlora det genusvetenskapliga perspektivet i 
beskrivningen. Det uppstår ett antal praktiska konsekvenser vid de olika tillvägagångssätten. 
När man håller samman litteraturen inom en avdelning blir det omöjligt att visa kopplingen 
till ett annat ämne. Att visa att ett verk har ett genusvetenskapligt perspektiv utesluter alla 
andra referenser oavsett vilket ämne och i vilken grad det rör sig om. Även verk som enbart 
behandlar genusvetenskap är svåra att representera då det finns ytterst få möjligheter till 
vidareindelning. Spridningen av litteraturen innebär istället den genusvetenskapliga 
litteraturen riskerar att ”sväljas” av systemen. Det finns inte i någon annan avdelning 
möjligheter att visa ett genusvetenskapligt perspektiv på ett verk och inte heller några fasetter 
eller tilläggsbeteckningar för detta.        
 
Vi menar att som systemen ser ut idag uppstår en betydande problematik oavsett vilken 
praktik som väljs. Ett problem till följd av detta är att det inte råder konsekvens vid 
klassificering, ibland hålls litteraturen samman och ibland sprids den ut, vilket än mer 
försvårar återvinningen av denna litteratur. Att systemen inte på ett tillfredställande sätt kan 
integrera tvärvetenskaplig litteratur gäller naturligtvis för fler områden än det 
genusvetenskapliga. Tvärvetenskapliga arbeten och samarbeten finns inom och emellan 
flertalet discipliner. Vi kan knappast förvänta oss att ett nytt universellt klassifikationssystem 
som är anpassat för tvärvetenskaplig litteratur kommer att vara oss tillhanda inom en 
överskådlig framtid. Detta innebär att även om de system vi har är ofullkomliga måste vi 
använda dem i den utsträckning som är möjlig och utnyttja deras fulla potential. Även om de 
praktiker vi har diskuterat tidigare har stora brister hade mycket varit vunnet om man valt att 
vara strikt konsekvent vid klassificering.  
 
 
Hur väl representeras genusvetenskaplig litteratur genom SAO: s och LCSH: s ämnesord och 
vilken kritik kan riktas mot dessa ämnesordslistor ur ett genusperspektiv? 
 
Det finns stora brister när det gäller tillskrivandet av ämnesord för de genusvetenskapliga verk 
vi har valt för vår studie. Huruvida detta är ett generellt problem när det gäller 
representationen av genusvetenskaplig litteratur kan vi inte dra några slutsatser kring utifrån 
vår egen exemplifierande studie men det faktum att det finns ytterst få ämnesord för att 
uttrycka olika perspektiv inom detta område skvallrar trots allt om att det finns övergripande 
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brister. Vi kan se att SAO: s och LCSH: s representation av de titlar som ingår i vår studie 
ofta är bristfällig i bemärkelsen att de inte uttrycker alla relevanta aspekter av verken i den 
utsträckning man skulle önska. Detta beror inte nödvändigtvis på att det inte funnits ämnesord 
att tillgå utan snarare att man inte väljer att begagna sig av dem. De sökningar vi har utfört i 
ämnesordslistorna visar att det exempelvis finns ett antal ämnesord för olika feministiska och 
genusvetenskapliga perspektiv och även om dessa är få utgör de trots allt en potentiell resurs 
vid tillskrivningen av ämnesord. Att dessa inte används menar vi är ett problem och det 
faktum att det inte finns fler är en brist som det hade varit möjligt att komma tillrätta med.   
 
Generellt uppvisar dessa ämnesordslistor samma problematik som klassifikationssystemens 
strukturer. I ämnesorden görs kvinnor till något avvikande genom särskiljning. Vi kan alltså 
konstatera att både SAO och LCSH särskiljer kvinnor i ämnesorden och att kvinnor i flera fall 
ses som det avvikande från en manlig domän. Ämnesordslistorna uppdateras löpande varför vi 
menar att de har en större potential än klassifikationssystemen att förändra den snedvridna 
representationen av könen.  Eftersom både LCSH och SAO har större möjlighet och 
flexibilitet, än ett klassifikationssystem, att uttrycka de ämnen som förekommer i litteraturen, 
samt att lägga till nya hade den i många fall omotiverade särskiljningen av kvinnor i 
ämnesorden torde vara lätt att komma tillrätta med, alternativt där man nu anser att det finns 
ett behov att dela upp efter kön bör detta göras för båda könen. Av samma anledning borde 
det även vara möjligt att vidareindela feminism och feministisk teori och uttrycka de olika 
inriktningar som finns här.  
 
Vilken funktion fyller KVINNSAM som alternativ till SAO och LCSH? 
 
Till skillnad från SAO och LCSH uppvisar KVINNSAM en annan norm. I dess ämnesord har 
kvinnor medvetet gjorts till subjekt och är som sådana närvarande i stort sett alla ämnesorden. 
Detta visar sig i praktiken genom att kvinnor är underförstått och inte behöver skrivas ut. Det 
ideala hade naturligtvis varit att kvinnor i samma grad som män varit integrerade i de övriga 
ämnesordslistorna och även i klassifikationssystemen. Som situationen är nu fyller 
KVINNSAM sin funktion, inte bara som specialdatabas för genusvetenskaplig litteratur och 
genom att underlätta informationsförsörjningen för kvinno- mans- och genusforskare, utan 
även som ett sätt att synliggöra kvinnor.     
 
Det faktum att KVINNSAM är en specialdatabas innebär att den är avsedd att kunna uttrycka 
fältet för genusvetenskapen i större utsträckning än vad de mer generella ämnesordslistorna 
och de universella klassifikationssystemen har möjlighet att göra. Funktionen för 
KVINNSAM är i denna bemärkelse dubbel; samtidigt som ämnesordslistan skall kunna 
utrycka viktiga aspekter av verk inom kvinno-, mans- och genusforskning utgör databasen 
också en viktigt kunskapsbank för den här typen av litteratur med det största antalet 
indexerade titlar i Europa. Samtidigt menar vi att genusvetenskaplig litteratur inte skall 
betraktas som specialområde i samma utsträckning som medicin eller kemi eftersom det 
genusvetenskapliga angreppssättet används inom flertalet ämnen och discipliner. På samma 
sätt bedrivs den institutionella genusvetenskapen i samarbete med andra ämnesområden och 
disciplinära fält. Det borde därför vara relevant att kunna uttrycka detta perspektiv på ett 
bättre sätt, även i de universella klassifikationssystemen och de mer generella 
ämnesordslistorna. Att detta inte är möjligt idag visar tydligt behovet av KVINNSAM som 
specialdatabas och den resurs som den utgör för genusvetenskaplig informationssökning. 
Detta faktum innebär dock inte att integreringen av ett utökat genusvetenskapligt vokabulär i 
de universella klassifikationssystemen och generella ämnesordslistorna är överflödig.   
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7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Vårt fokus har i huvudsak varit de särskilda problem som berör representationen av 
genusvetenskaplig litteratur. Det är alltså ett ämnesområdes särskilda förutsättningar som har 
diskuterats här. Denna studie har bara delvis berört de generella problem som uppstår vid 
hanteringen av tvärvetenskaplig litteratur, och således också det genusvetenskapliga fältet, då 
det inom ramen för vår studie inte har funnits utrymme för en större fördjupning kring det 
tvärvetenskapliga dilemmat i sin helhet. Vi har sett att framförallt klassifikationssystemen 
brister i sin hantering av de tvärvetenskapliga ämnesområdena samt kunnat konstatera att det 
är ett växande problem som måste hanteras i nuvarande eller framtida system. Vi menar att en 
fortsatt fördjupning och utveckling av detta omfattande område är av största vikt för att 
förhoppningsvis finna lösningar för att integrera de discipliner som idag kallas 
tvärvetenskapliga och som sådana marginaliseras i den ”traditionella” indelningen av 
kunskap.  
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8. Sammanfattning 
Vår utgångspunkt och bakgrunden till denna studie är att synen på kunskap, och vilket värde 
den ges, är socialt och kulturellt bunden. Kunskapsorganisationen i stort, där 
klassifikationssystem och ämnesordslistor ingår, är därmed en spegling av den rådande 
kunskapssynen. Vi har särskilt intresserat oss för hur föreställningar kring kön både skapas 
och återskapas inom kunskapsorganisationen. Genom att anlägga ett genusperspektiv på vår 
studie kan vi studera de strukturer som ligger bakom reproducerandet och skapandet av 
normerande föreställningar kring kön och sexualitet. Detta tillåter oss inte bara att analysera 
de föreställningar kring kön som vi menar blir synliga i sättet på vilket man organiserar 
kunskap utan vi kan också förhålla oss till sambandet mellan makt och 
kunskapsrepresentation. Då genusvetenskapen både är en relativt ny vetenskap som samtidigt 
är tvärvetenskaplig till sin karaktär har vi även velat undersöka vilket utrymme det finns för 
att adekvat kunna representera genusvetenskaplig litteratur i både klassifikationssystem och 
ämnesordslistor. I vår studie av klassifikationssystemen SAB och DDC har vi valt att 
undersöka vilka strukturer och grundläggande principer som genomsyrar systemen och vilken 
inverkan dessa har på representationen av genusvetenskaplig litteratur. Vi undersöker även 
möjligheterna för representation i tre ämnesordslistor; SAO, LCSH och KVINNSAM. Studien 
berör även tillämpningen av de berörda klassifikationssystemen och ämnesordslistorna i 
praktiken. Eftersom KVINNSAM: s ämnesordslista är anpassad för att kunna representera 
genusvetenskaplig litteratur har vi också valt att undersöka vilken skillnad det finns i 
representationen mellan KVINNSAM och SAO och LCSH, samt vilket alternativ 
KVINNSAM utgör.  
 
 De frågeställningar vi har valt att utgå från är: 
  
• Vilka är de grundläggande principer som SAB och DDC bygger på? Vilken kritik kan 

riktas emot dessa utifrån ett genusperspektiv?  
 
• Vilka möjligheter finns för att klassificera genusvetenskaplig litteratur i SAB och DDC? 
 
• Hur väl representeras genusvetenskaplig litteratur genom SAO : s och LCSH : s ämnesord 

och vilken kritik kan riktas mot dessa ämnesordslistor ur ett genusperspektiv? 
 
• Vilken funktion fyller KVINNSAM som alternativ till SAO och LCSH? 
 
Vi använder oss av det genusteoretiska perspektivet som analysverktyg i vår studie. Genus 
som analyskategori syftar till att synliggöra effekter av, och föreställningar grundade på 
sociala och kulturella konstruktioner av kön. Vi väljer också göra en distinktion mellan 
begreppen kön och genus eftersom genusanalysens fokus ligger på kön som socialt 
konstruerat snarare än biologiskt. Den definition av genus som vi använder oss av inkluderar 
både queer-, maskulinitets- och feministisk teori. Den tidigare forskning vi presenterar finns 
inom fältet för kritisk klassifikation. Här ingår den forskning, inom ämnet klassifikationsteori, 
som behandlar klassifikation ur ett kritiskt perspektiv och behandlar klassifikation som en 
kulturellt, historiskt och diskursivt tillkommen praktik. Strukturerandet av kunskap och 
information är på intet sätt en objektiv och allmängiltig praktik utan en produkt av 
accepterade kulturella, språkliga och historiska diskurser. Här hänvisar vi bland annat till 
forskare som Hope A. Olson, Joacim Hansson och A. C. Foskett.  
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Genom en exemplifierande studie där vi utgår från fem genusvetenskapliga verk kan vi 
demonstrera hur SAB, DDC, SAO, LCSH och KVINNSAM här har använts i praktiken. 
Innehållsligt spänner titlarna från ett genusperspektiv applicerat på andra ämnen till 
översiktsverk där olika genusvetenskapliga teorier diskuteras. De klassigna och ämnesord som 
har tillskrivits respektive titel ger en uppfattning om hur klassifikationssystemen och 
ämnesordslistorna kan tillämpas och hur vä l de utnyttjas när det gäller att klassificera 
genusvetenskaplig litteratur.  
 
Då ett klassifikationssystem bygger på en delvis statisk och hierarkisk struktur innebär detta 
särskilda problem vid klassificerandet av genusvetenskaplig och tvärvetenskaplig litteratur. 
De system vi analyserar, SAB och DDC, vilar båda på en västerländsk, heterosexuell, manlig 
norm, som utmynnar i särskiljning av det som faller utanför. Systemen är i sin struktur inte 
heller konstruerade för att kunna hantera tvärvetenskapliga ämnen, då den hierarkiska 
uppbyggnaden placerar nya ämnen längre ner i hierarkierna och ger dem ett missvisande 
värde. Därmed blir representationen av genusvetenskapen som tvärvetenskaplig disciplin 
marginaliserad. Vi har identifierat två olika praktiker som tillämpas vid klassificering av 
genusvetenskaplig litteratur och de har båda sin egen problematik. Genom att hålla samman 
all genusvetenskaplig litteratur riskerar titlar, där ett genusvetenskapligt perspektiv applicerats 
på ett annat ämne, att försvinna då enbart det genusvetenskapliga perspektivet kan visas. 
Motsatt så riskerar det genusvetenskapliga perspektivet att bli osynliggjort då den 
genusvetenskapliga litteraturen istället sprids ut. Som vi även kunnat konstatera brister det i 
konsekvensen och de två praktikerna används om vartannat, vilket än mer försvårar 
återvinningen.  
 
Då det gäller ämnesordslistorna har vi riktat vårt intresse både mot de tillskrivna ämnesorden 
för de titlar som ingår i vår studie och ämnesordslistorna i sin helhet där vi studerat hur vissa 
av ämnesorden ”bekönas”. Precis som i klassifikationssystemen har vi kunna se att 
ämnesordslistorna genomsyras av en manlig norm. Vi har i våra exempel och i studiet av 
ämnesordslistorna också kunnat se att det råder stora brister i den tillgängliga 
genusvetenskapliga vokabulären. Då ämnesordslistorna till sin struktur är mer flexibla än 
klassifikationssystemen och uppdateras löpande borde den genusvetenskapliga terminologin 
lätt kunna införlivas. Denna flexibilitet tycks dock inte utnyttjas i praktiken. Både SAO och 
LCSH har ett fåtal ämnesord för beskrivning av genusvetenskapliga verk och särskiljer i 
många fall kvinnor i sina ämnesord. I KVINNSAM är kvinnor underförstått i alla ämnesord 
och den manliga normen dominerar således inte här. KVINNSAM har genom sitt mer 
anpassade vokabulär också större möjligheter att på ett adekvat sätt representera 
genusvetenskaplig litteratur. KVINNSAM fyller därför en viktig funktion framförallt genom 
att underlätta informationsförsörjningen för den som söker genusvetenskaplig litteratur. 
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