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My analysis is performed with a theoretical foundation in
feminist science theories about knowledge and norms,
together with a linguistic perspective on valuing and
emotionally tinged language. In the concluding discussion,
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and differences in the treatment of men and women found
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1. Inledning

Ämnesrepresentation är en central del av biblioteks- och informationsvetenskap.
Dokument organiseras och dess ämnen representeras efter olika principer som ska
möjliggöra för dokumenten att hittas av användare. Klassifikation och indexering bidrar
till att strukturera upp denna återvinningsprocess genom principer om relationer och
kontrollerad terminologi. Vanligt är att våra allmänt använda klassifikationssystem1

tydliggör den kunskapsorganisation de representerar genom att i sina hierarkier, ämnen
och termer försöka återspegla den gällande ordningen i samhället. Detta kan dock bli
problematiskt, med tanke på systemens stabilitet och samhällets utveckling. Utvecklas
inte systemen i takt med det samhälle de verkar inom kan de ha en konserverande
verkan på den samhällsordning de uttrycker. Meningen är att klassifikationssystemen
ska organisera material på ett sätt som återspeglar dess innehållsmässiga plats i
verkligheten. Hur klassifikationssystem gör detta har betydelse, inte bara för
återfinnandet av relevant material utan också för verkligheten den representerar.
Systemets struktur liksom det språk som används speglar inte bara samhället, utan kan
även bidra till att bevara föråldrade värderingar. Ord uttrycker värderingar och känslor,
som kanske inte alltid är självklara. Ord betyder olika i olika samhällen och ordens
betydelse förändras över tid. Jag menar att det måste tas hänsyn till detta vid
upprätthållandet och utvecklandet av ett traditionellt klassifikationssystem, eftersom
klassifikationssystemen inte bara i sina hierarkier utan också i sin terminologi
representerar och uttrycker en samhällssyn som genom biblioteken sprids till
allmänheten.

1.1 Syfte och avgränsning

Sätten som kvinnan representeras på i olika klassifikationssystem har ur
genusperspektiv undersökts och kritiserats av flera forskare2 under de senaste
decennierna. Kritiken betonar olika saker, inriktar sig på olika system och den består.
Min avsikt är inte att ta reda på huruvida representationen av mannen och kvinnan kan
skilja sig åt. Jag har utifrån tidigare forskning dragit slutsatsen att så är fallet. Min
mening är istället att i denna uppsats belysa olika aspekter av hur detta kan iakttas samt
föra en diskussion om eventuella skillnader däremellan. Jag kommer att sätta den
Universella decimalklassifikationen3 i centrum för min undersökning och mitt syfte är
att studera detta system, både terminologiskt och strukturellt.

Jag ämnar analysera och diskutera systemets terminologi och struktur utifrån ett
feministiskt perspektiv. Mina teoretiska utgångspunkter är dels språkets emotiva
betydelse och dels vad som kan kallas rådande kunskapsstrukturer i dagens samhälle.
Jag menar att språket har en emotiv innebörd, dvs. är fyllt av värderingar och
känsloskapande begrepp. Språkets emotiva betydelse är enligt mig en lämplig
utgångspunkt för denna sorts studie, både gällande analys av systemets terminologi och
av struktur. Det sistnämnda kommer dock främst att tolkas utifrån ett feministiskt
perspektiv på samhälleliga kunskapsstrukturer. Jag upplever även att Hjörlands
materialistisk-realistiska syn på kunskap tillsammans med hans uppfattning om ett

                                                
1 Med klassifikationssystem avser jag hädanefter universella, bibliografiska system om inget annat anges.
2 T.ex. Joan Marshall, A.C. Foskett, Hope A. Olson.
3 Hädanefter benämns Universella decimalklassifikationen även efter dess svenska förkortning, UDK.
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pragmatiskt tankesätt är användbar i denna uppsats, eftersom detta förankrar teorierna i
en relevant verklighet. Grundläggande för min tolkning av systemets terminologi är
feministiska teorier om kön och språk. Systemets terminologi sätts bl.a. i relation till de
utvalda termer som används i ämnesordlistor och tesauri4, speciellt anpassade för en
representativ återspegling av kvinnans roll i dagens samhälle.

I mitt inledande teoriavsnitt samt i min diskussion kommer jag att föra fram olika
feministiska perspektiv med varierande syn på likhet och olikhet mellan mannen och
kvinnan. Detta eftersom jag anser att det bör uppmärksammas att denna syn varierar
även inom olika feministiska riktningar, och därmed bör ingå i denna diskussion kring
systemens existerande ordning. Den emotiva betydelsen, känslan som ligger i ett
begrepp kan hjälpa till att värdera. Jag menar att begrepp ofrånkomligen och kanske
omedvetet värderar och ger uppfattning om ett ämne. Men ska ämnen i ett
klassifikationssystem värdera eller ska de ge en objektiv återspegling av den verklighet
de representerar. Är objektivitet överhuvudtaget möjligt? Jag tror att Universella
decimalklassifikationen, som flera andra klassifikationssystem, uppvisar sexism i sin
struktur och i sin terminologi. Jag kommer att undersöka om, och i så fall på vilket sätt,
detta är fallet, genom närläsning av systemet samt genom diskussion av systemet i
förhållande till vad som framkommit i tidigare forskning. Utifrån olika feministiska
perspektiv exemplifieras om och hur detta sker.

1.2 Problemformulering och frågeställningar

Jag avser att utifrån ett feministiskt likhets- och särartsperspektiv, feministisk syn på
språk och kunskapsnormer samt semantiska teorier kring begreppet emotiv betydelse
utforska Universella decimalklassifikationens behandling av kvinnan.

För att göra min undersökande och analyserande uppgift mer hanterbar, ämnar jag söka
svar på följande frågor:

• Vad kan sägas om UDK:s framställning av könen med avseende på

- emotivt språkbruk och sexistisk terminologi?

- kunskapsnormer och strukturella hierarkier?

- organisering av material med koppling till feminism och genusforskning?

• Hur kan UDK:s behandling av kvinnan tolkas ur ett feministiskt likhets- och
särartsproblematiskt perspektiv?

Denna undersökning och analys av UDK:s representation av kvinnan syftar inte till att
enbart identifiera och presentera just UDK:s fördelar och brister tillsammans med
eventuell problematik i ämnet. Jag avser att analysera och informera om hur
klassifikationssystemen, med UDK som exempel, representerar ämnen som idag

                                                
4 Jag kommer i uppsatsen att använda mig av termen ämnesordlista och avser då en lista eller katalog med
kontrollerade termer. Tesauri är ämnesordlistor och består av ämnesord som alfabetiskt eller systematiskt
uttrycker termernas inbördes relationer, dvs. bredare, smalare och relaterade termer.
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förknippas med kvinnan och genusfrågor. Min avsikt är inte att representera ett
alternativ till de traditionella klassifikationssystemen. Jag kommer heller inte att sätta
praktiska konsekvenser i fokus av denna uppsats.

Jag vill poängtera att jag är medveten om att mitt perspektiv i denna undersökning inte
är det enda perspektiv som kan och kanske borde antas. Bias, dvs. vinklingar i språket,
används negativt gentemot många i samhället, t.ex. invandrare, äldre, yngre,
homosexuella och handikappade. Inom just denna undersöknings ramar finns det dock
varken tid eller utrymme för en diskussion utifrån alla dessa perspektiv.
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2. Teori och metod: kvinnan, språket och tolkningen

2.1 Feministisk teori

Feminismen är inte en ideologi som följer en enskild bana om hur samhället ser ut eller
vilka åtgärder som bör tas till för att rätta till de problem som uppmärksammas.
Feminismen har många olika inriktningar där synen på könens natur, maktförhållanden
och förändringar skiljer sig åt. Det bör dock poängteras att trots meningsskiljaktigheter
så delas alltid grundåsikten, dvs. att ojämlikhet bör uppmärksammas och en vilja att
göra någonting åt det. Kvinnans underordning griper över alla delar av samhället, i en
struktur som ständigt är i förändring. Det är därför viktigt att när det gäller könsfrågor
diskutera problemet från många olika aspekter, för att kunna belysa den strukturella
ojämlikheten könen emellan. 5

Uppfattningar om kvinnors likheter respektive skillnader i förhållande till män är
grundläggande i feministisk teori. Detta är en ytterst komplex fråga som inte kan
klargöras på ett bestämt sätt, utan bör skildras ur flera feministiska perspektiv. Två
väsentliga aspekter i diskussionen är synen på kvinnlighet som essentiell och medfödd
egenskap liksom kvinnlighet som en social konstruktion. 6 Diskussionerna om likhet och
olikhet har kritiserats av många feminister som menar att frågan överskuggar andra mer
väsentliga problem som feminismen ställs inför. Men det faktum att debatten uppstår
om och om igen i samband med varierande problematik och blir formulerad på olika
sätt, innebär troligtvis att den av flertalet uppfattas som viktig och därmed inte borde
ignoreras.7

Idag är det vanligast för feminister att se på genusskillnader8 som sociala
konstruktioner, dvs. att varken mannen eller kvinnans egenskaper är medfödda eller i
naturlig anknytning till olika kön, utan att dessa egenskaper skapas utifrån etablerade
sociala och historiska traditioner om vad som är manligt och kvinnligt. Den normativa
dualismen, dvs. uppfattningen att det finns en motsats mellan det manliga och kvinnliga
där de manliga egenskaperna är det överlägsna och det positiva, kritiseras.9 Det
feministiska argumentet för att de kvinnliga egenskaperna är medfödda, menar att det
manliga samhället värderat dessa på ett sätt som inte är acceptabelt. Ur de essentiella
feministernas perspektiv bör kvinnliga egenskaper framhävas och omvärderas till att
innebära något positivt. Problematiskt är dock, vilket de också fått kritik för, risken att
argumentationen för kvinnans kvinnliga egenskaper kan komma att stödja den
patriarkala teorin om kvinnans naturliga underordning. 10

                                                
5 Gemzöe 2002, s. 12, 19, 25, 27.
6 Freedman 2001, s. 8-9.
7 Ibidem, s. 10, 23-24.
8 I samband med diskussionen om biologisk olikhet uppkom ett behov av en uppdelning av det biologiska
och det socialt konstruerade könet. Till användning kom begreppet genus som tillsammans med ordet kön
skulle förtydliga innebörden i den feministiska argumentationen. Idag används genusbegreppet eftersom
det ger en möjlighet att isärhålla diskussionen om de sociala skillnaderna från könens fysiska skillnader.
Se t.ex. Freedman 2001, s. 15.
9 Gemzöe 2002, s. 49, 52.
10 Freedman 2001, s. 9, 11. Arrhenius 1999, s. 8.
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2.1.1 Olika synsätt på likhet och olikhet

Huvudriktningarna inom feminismen kan sägas stå för olika feministiska teorier om
samhället och förhållandet mellan mannen och kvinnan. Jag ämnar här ta upp synen på
likhet och olikhet mellan könen såsom det framkommer inom olika feministiska synsätt,
för att sedan använda dessa som utgångspunkt i min kommande diskussion kring bilden
av kvinnan i klassifikationssystem. Jag kommer i min diskussion dock begränsa mig till
vad som här kallas liberalfeminism, radikalfeminism, socialistisk feminism och
postmodern feminism.11 Som nämnts finns det olika feministiska synsätt på likheter och
skillnader mellan könen. En mer ingående beskrivning av olika feministiska
uppfattningar om könens natur kan vara klargörande tillsammans med Beasleys
indelning av synen på könsskillnader i grupper. Det ska poängteras att synen på likhet
och olikhet inte är något som direkt överensstämmer med olika feministiska riktningar,
även om sådana drag finns.12

Viss feminism, såsom t.ex. den liberala samt den socialistiska betonar likhet mellan
könen. Kvinnan och mannen uppfattas som lika, vilket i detta synsätt innebär att
kvinnan inte torde ha något problem att utföra traditionellt manliga uppgifter i
samhället. En motsatt uppfattning är att könens skillnader bör framhävas. Denna åsikt
yttrar sig på två olika sätt. Dels ses kvinnans egenskaper som olika men kompletterande
till mannens och det strävas efter att höja de kvinnliga egenskapernas status i samhället.
Dels uppfattas skillnaderna mellan könen som något som ska hyllas och en separatism
mellan könen framhävas, vilket representeras av radikalfeminismen och kallas
gynocentrism. Andra, såsom de flesta postmoderna feminister, vill inte ta ställning för
vare sig likhet eller olikhet utan vill frångå detta och enbart se till samhällets
maktstrukturer. Ett ytterligare synsätt, som representeras av vissa socialistiska och
postmoderna feminister, förnekar inte likheter och olikheter men ser på dessa ur ett
politiskt perspektiv av olika maktallianser. De ifrågasätter att kvinnan överhuvudtaget
ses som en kategori, men sträcker sig till att könens olikheter kan användas som en del i
den politiska diskussionen. 13

Den liberala feminismen tror på den renodlade människan som inte har något kön.
Antagandet är att mannen och kvinnan i grunden är lika. Centralt är det androgyna
människoidealet, dvs. att samhället inte borde behålla en uppdelning av manligt och
kvinnligt utan att alla fritt ska få utveckla sina egna egenskaper oberoende av det fysiska
könet. Grunden till detta skapades på 1800-talet, då kvinnan av de flesta sågs som
naturligt annorlunda än mannen. Det största argumentet för att makten skulle ligga hos
mannen låg i förnuftstron. Förnuftet var en betydande egenskap för att kunna ta
intelligenta beslut och förnuft var något kvinnan inte ägde. Det fanns dock de som
argumenterade emot kvinnans påstådda naturliga ordning, bl.a. Mary Wollenstonecraft
och John Stuart Mill. Poängen i deras argument är väsentlig. Det som uppfattades som
kvinnans svaga egenskaper var produkter av omgivning och uppfostran. Likheten var
därmed medfödd, medan uppfattningen om könens natur var formad av tiden. Den
liberala feminismen har kritiserats på grund av deras accepterande av tron på förnuftet,
en tanketradition som egentligen var ett argument för nedvärderingen av kvinnan.
Annan kritik har poängterat liberalfeminismens brister i deras ignorerande av problem
                                                
11 Jag slår därmed samman socialistisk feminism, socialistisk radikalfeminism och marxistisk feminism
eftersom jag inte anser att skillnaderna är relevanta i just denna diskussion.
12 Beasley 1999, s. 14-18.
13 Beasley 1999, s. 14-18. Freedman 2001, s. 11-12.
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såsom klasskillnader och förtryck genom sexualitet. Samtidigt med den liberala
feminismen uppkom en motsatt feministisk syn på kvinnan. Denna syn på kvinnan har
kallats samhällsmoderlighet och argumenterar för kvinnans och mannens olikheter.
Tanken består i att kvinnan har egenskaper som inte mannen har och som är likvärdigt
betydelsefulla. Frontfigurer för detta var tidigt Fredrika Bremer, Ellen Key och Elin
Wägner. Väsentlig är grunden i uppfattningen om olikhet, vilket senare har kommit att
kallas särartsfeminism, dvs. uppfattningen av mannen och kvinnan som olika och
kvinnans egna egenskaper som positiva i sig själva.14

Radikalfeminismen uppstod på 60-talet och var speciell i och med att den inte
utvecklades i förhållande till männen och det manliga som liberalfeminismen gjort, utan
istället utifrån kvinnors egna uppfattningar av förtryck. Till skillnad från tidigare
framhävdes nu även förtrycket av kvinnan i hemmet. Radikalfeministerna menade att vi
måste uppmärksamma förtrycket inom den personliga sfären och se även detta
personliga som något politiskt för att det ska kunna motarbetas. Begreppet patriarkat
kom att användas för att beteckna den bristande samhällsordningen, vars
upprätthållande byggde på mannens dominans över kvinnan. Viktigt att minnas är att
det centrala i radikalfeminismens syn på könens natur är kvinnlighetens säregna
egenskaper, ej det androgyna utan de speciella egenskaper som tillfaller kvinnligheten.
Det radikala ligger just i hyllandet och i att omvärdera begrepp som uppfattats som
negativa till att innebära något positivt. Negativa kvinnliga egenskaper blir hos
radikalfeminismen till positiva hyllade egenskaper. Radikalfeminismen har kritiserats
på grund av dess negativa inställning till ”gruppen” män och uppfattningen att den
patriarkala samhällsstrukturen är mannens fel. Detta är dock inte den allmänna
uppfattningen och dessutom innebär hela idén med patriarkatbegreppet att det faktiskt
gör en åtskillnad mellan den enskilde mannen och samhällets maktstrukturer.
Ytterligare kritik betonar att denna typ av feminism enbart utgår från den vita,
medelklasskvinnans förtryck och därmed inte framhäver av olika former av kvinnligt
förtryck, såsom klass och etnicitet.15 Detta sistnämnda är ofrånkomligen ett problem.
Klassfrågan är dock något som vissa försöker inkludera i den feministiska diskussionen.

Den socialistiska feminismens uppfattning om manlighet och kvinnlighet liksom deras
förhållande till varandra grundar sig i Marx uppfattning om klassförtryck. Marx
uppmärksammade ingen speciell kvinnonatur utan diskuterade vad han uppfattade som
den mänskliga naturen. Det väsentliga är att klassaspekten fördes in på feminismens
område och med denna medfördes nya reflektioner kring socialstrukturer och olika
sorters förtryck. Den socialistiska radikalfeminismen utvecklade de marxistiska
teorierna om den mänskliga naturen, med en större fokusering på kvinnans och
kvinnlighetens roll. Människans natur ansågs vara en produkt av både omgivning,
sociala omständigheter och biologiska betingelser. De ville varken betona könens totala
likhet eller olikhet, utan menade att kategorier av kön skapas genom sociala
interaktioner. De teorier kring könens natur som utvecklats inom den socialistiska
radikalfeminismen är den syn som används av de flesta feministiska teoretiker idag. 16

Den postmodernistiska feminismens syn på människans natur är, liksom de flesta andra,
konstruktivistisk. En företrädare för detta synsätt är Judith Butler som problematiserar
vår uppfattning om det biologiska könet och dess natur samt betonar att alla
                                                
14 Gemzöe 2002, s. 31-44.
15 Ibidem, s. 45-56.
16 Ibid., s. 73-75.
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uppfattningar som har med könsskillnader att göra är sociala konstruktioner. Hon
exemplifierar med kvinnliga män och manliga kvinnor för att betona den tydliga
gränsen mellan könet och egenskaperna som förknippas med dem. Butler säger att
kvinnans kvinnlighet är lika konstruerad som en mans imiterade kvinnlighet.
Kvinnlighet och manlighet existerar alltså inte i sig självt och egenskaper som tillskrivs
ett visst kön eftersträvas inte pga. av dess tillhörighet till könet. Det innebär att varken
likheter eller olikheter egentligen är verkliga utan också de en del av det konstruerade.17

2.1.2 Genussystemet: Samhällsstrukturen och den manliga normen

Teorier om könens natur hamnar hand i hand med feministiska teorier om könsroller.
De egenskaper som förväntas höra samman med den manliga liksom kvinnliga naturen
överensstämmer ofta med de roller könen förväntas ha i arbetslivet och samhället i
övrigt. Inom modern feminism och inom teorin om patriarkatet som samhällsordning
finns det ett antal uppfattningar kring just könens natur, dvs. egenskaper som tillskrivs
mannen respektive kvinnan, och dess betydelse för den existerande ordningen mellan
könen. En kärnfråga för feminismen under de senaste decennierna har varit hur
kulturella uppfattningar om kön på olika sätt påverkar kvinnans situations på
arbetsmarknaden. Det är knappast ett främmande faktum att ”lågstatus” yrken tillskrivs
kategori kvinnoyrken. Grunden till detta ska jag inte gå in på här, utan endast poängtera
att synen på könen bidrar till att placera in olika delar av samhället i kvinnliga och
manliga sfärer. Ett begrepp som ibland används i denna kontext av kvinnlighet som
samhällelig motsats till manlighet är genusdualism. I detta teoretiska begrepp kan vi se
grunden i ett av feminismens centrala ifrågasättanden av den samhälleliga synen på
mannen och kvinnan. Feminismen menar att en genusdualistisk analys av samhället
visar att mannen uppfattas som norm, medan kvinnan betraktas som något som avviker
från normen. Tidig med att uppmärksamma detta var Simone de Beauvoir, som redan
1948 i sin bok Det andra könet påpekade att kvinnan alltid definieras i förhållande till
mannen, eftersom mannen ses som normen för mänskligheten. 18

En grundläggande och idag av feminister allmänt accepterad teori kring samhällets syn
på och rangordning av mannen och kvinnan är genussystemet. Teorin har som syfte att
söka förklara dagens rådande genus- och maktstrukturer och menar att samhällets
betoning av manliga och kvinnliga olikheter försämrar situationen för kvinnan då
mannens egenskaper generellt värderas högre. Sveriges frontfigur när det gäller
genussystemet är Yvonne Hirdman som argumenterar för att grunden i kvinnans
underordning ligger i särhållningen av könen och den manliga normen som styr
samhällets uppfattning om könen. Hon använder begreppet genuskontrakt för att
beskriva alla sorters genusskapade relationer mellan könen både politiskt och privat. Ett
kontraktstänkande, menar Hirdman, kan hjälpa till att avslöja mönster och förändringar,
eftersom det skapar en ny samhällelig norm att relatera till. Det har skett omfattande
kritik19 av Hirdmans genusteori, bl.a. framhålls att den är alltför ”entydig och statisk”
och därmed inte fungerar i en värld där synen på kön, könsskillnader och
förtryckarstrukturer inte bara förändras över tid utan också kan se mycket olika ut i
olika sorters kulturer. Hirdman menar dock att det är viktigt att ta fasta på orörligheten
som legat i relationerna mellan könen och att utifrån det som fundament se
                                                
17 Gemzöe 2002, s. 132-141.
18 Ibidem, s. 81-85.
19 Se t.ex. Hagemann & Åmark 2000, s. 8-10.
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förändringarna.20 Hon påpekar att syftet ”med att använda ett relativt fast, stereotypt
genuskontrakt som underliggande idé är given: man får en fast punkt utifrån vilken
förändringar kan spåras ...”21.

Jag upplever Hirdmans system- och kontraktsteori som fruktbara och förklarande
utgångspunkter gällande feministisk syn på samhälleliga maktstrukturer. I uppsatsens
avslutande diskussion kommer jag dock främst att utgå ifrån feministisk likhets- och
olikhetsteori.

2.1.3 Kunskapssyn och genusforskning

Dagens genusforskning samt feministiska vetenskap syftar till att, ur ett
tvärvetenskapligt kvinnoperspektiv, komplettera tidigare vetenskaplig fakta och
synliggöra kvinnan historiskt, kulturellt, religiöst och politiskt. En uppmärksammad
problematik gällande denna nya kunskap är att vårt redan strukturerade kunskapsschema
inte ger den en naturlig plats. Trots påstådd objektivitet, universalism och
värdeneutralitet påverkar sociala värderingar vetenskaplig beskrivning och tolkning,
vilket visar sig i samhällig kunskapsvärdering. En annan uppgift har därmed visat sig
nödvändig: att söka förändra synen på vad som är kunskap samt de samhälleliga normer
som avgör hur olika sorters kunskap ska värderas förhållande till varandra.22

Den traditionella vetenskapen representerar idag världen ur ett manligt, androcentriskt
perspektiv. Feminister menar att omedvetna och medvetna normer om vad som är
manligt och kvinnligt upprätthåller olika ämnens status även i den akademiska världen,
vilket det faktum att vetenskapliga discipliner och positioner inom dem visar en tydlig
könsfördelning indikerar.23 Feminismen ifrågasätter dessa vedertagna normer som
kunskap skapas utifrån. Uppfattningen att dagens etablerade kunskap har tagits fram ur
ett manligt perspektiv på verkligheten, har skapat den feministiska åsikten att det
behövs fler perspektiv i vetenskapliga sammanhang. Även orsakerna till att traditionellt
manliga kunskapsområden har högre status i vetenskapliga sammanhang än typiskt
kvinnliga kunskapsområden, menar feminismen bör uppmärksammas och utvärderas för
att en förändring ska vara möjlig. Dagens feministiska teori betonar att kunskapens
struktur hänger intimt samman men våra samhälleliga maktstrukturer.24

Det finns ett flertal feministiska vetenskapsteorier som har gemensamt att de inte tror att
ett kunskapssystem kan vara helt neutralt gällande värderingar eller att objektiviteten
har ett eget värde. Åsikten är också att kvinnans erfarenheter och en kvinnlig
subjektivitet är viktiga utgångspunkter i ifrågasättandet av de etablerade
kunskapstraditionerna.25 I denna uppsats kommer jag främst att förhålla mig och min
undersökning till den postmoderna vetenskapsteorin, vilken syftar till att avslöja dolda
maktstrukturer och dolda fördomar. Här menas att det inte finns en sanning eller en
verklighet, utan en mångfald. Vår uppfattning om verkligheten är därmed inte universell
och representerar inte en oberoende verklighet, utan påverkas av många olika intryck

                                                
20 Hirdman 2001, s. 59, 65, 88. Gemzöe 2002, s. 93-94. Hirdman 2000, s. 28-33.
21 Hirdman 2000, s. 32.
22 Gemzöe 2002, s. 118-130. Assiter 2000, s. 330-331. Code, s. 597-598.
23 Eliasson 1999, s. 198-200.
24 Gemzöe 2002, s. 118-130.
25 Eliasson 1999, s. 205-207, 221.
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och konstruerade tolkningsramar. Genom ifrågasättande av begrepp, tillsammans med
en kritisk hållning till maktstrukturer och även till feministiska antaganden, kan vi
synliggöra fördomar som döljs i en skenbart objektiv och universell verklighetssyn. 26

2.2 En pragmatisk ämnesrepresentation

För en biblioteks- och informationsvetenskaplig referensram till vår diskussion om
kunskapssyn, hänvisar jag här till Birger Hjörland. Hjörlands teorier är inte självklara i
vårt ämne, det finns många motsatta ståndpunkter. Men jag upplever att hans
pragmatiska tillvägagångssätt tillsammans med hans uppfattning om att de bästa
ämnesbegreppen hittas i vår verklighet och i uppmärksammandet av användarens
behov, till viss del kan tydliggöra samt bilda en brygga mellan en abstrakt syn på
kunskap och den faktiska sociala praktiken där kunskap skall organiseras för att
återfinnas. Hjörland antar ett pragmatiskt och realistiskt perspektiv till
kunskapsbegreppet, vilket han upplever vara nödvändigt när information ska
ämnesbestämmas.27 Hjörland avvisar således vad han uppfattar vara renodlad objektiv
idealism och subjektiv idealism28 och menar att en materialistisk- realistisk kunskapssyn
är ett lämpligare perspektiv. Detta innebär en uppfattning av kunskapsstrukturer som
skapade ur både biologiska, kulturella och individuella förutsättningar.29

Trots att Hjörland motsätter sig en strikt pragmatisk syn på kunskap, så förordar han
ändå pragmatism i förhållande till sin realistiska kunskapssyn. Han menar att ett
dokuments ämne är dess informativa potential och att ämnet således ska avgöras på ett
pragmatiskt sätt utifrån den potentiella användarens behov. 30 Detta tydliggörs i
Hjörlands teori om ämnesrepresentation, där han förespråkar att vetenskapliga
discipliner och kunskapsdomäner bör användas som ämneskategorier. Hjörland menar
att ”…the sciences are the cognitive organs of society”31, dvs. att våra olika
vetenskapliga discipliner representerar vårt samhälle och vår kunskap. Grunden till detta
ligger i den aktivitetsteoretiska uppfattningen att ämnesbegreppen endast kan återvinnas
i den sociala praktiken. Denna praktiska verklighet återspeglas, enligt Hjörland, i de
vetenskapliga disciplinerna. Det bör poängteras att Hjörlands ämnessyn går emot bl.a.
Langridges åsikter i ämnesanalys, som betonar att vetenskapliga discipliner är
olämpliga eftersom de inte är stabila. Hjörland menar dock att de trots sin instabilitet är
lämpliga eftersom de representerar verkligheten och att instabiliteten ligger på
disciplinerna själv att reda ut.32 Hjörland anser alltså att våra vetenskapliga discipliner
representerar vårt samhälle och att det är ett pragmatiskt tillvägagångssätt att använda
sig av dessa discipliner när olika dokument ska ämnesrepresenteras. Deras egna
terminologi är dessutom lämplig eftersom den kan bidra till att ett ämne representeras
på ett terminologiskt korrekt sätt, liksom till en standardisering av terminologin som
förenklar återvinning.33

                                                
26 Eliasson 1999. s. 212-213, 219.
27 Hjörland 1997, s. 42.
28 Den objektiva idealismen utgår ifrån att det existerar eviga kunskapsformer som är stabila och
oföränderliga oavsett utomstående, både subjektiva och sociala faktorer. Hos den subjektiva idealismen
betonas kunskapens existens utifrån subjektiva och kognitiva strukturer. Hjörland 1993, s. 108-109.
29 Hjörland 1993, s. 102-109.
30 Hjörland 1997, s. 40-41.
31 Hjörland 1992, s. 189.
32 Hjörland 1997, s. 79-88.
33 Hjörland 1993, s. 102-109.
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Hjörland motsäger inte att det finns kunskapskategorier som är fasta i samhället och
som bör användas i organisationen av kunskap, han ifrågasätter bara existensen av
objektiva kunskapskategorier som omfattar allt. Hjörland menar att organisationen av
kunskap ska grundas i verkligheten och följa med i utvecklingen. Han säger själv att den
måste omfatta studiet av kunskapsdomäner och av ”discourse communities”, dvs.
sociala grupper, som utvecklar gemensamma vetenskaper med eget fackspråk,
kommunikationskanaler, databaser osv. 34

I en jämförelse mellan nya klassifikationssystem på webben och organiseringen på
biblioteken konstaterar Hjörland att det inte ligger samma sorts krav på ämnen och
strukturer. Han påpekar att bibliotekens mål inte är att ”förmedla det mest populära, inte
bara att synliggöra det som i förväg är mest synligt, utan däremot att förmedla
demokratiska och kulturella värden”. Hjörland anser att det, för att kunna bistå
användaren i hennes sökning, är viktigt att synliggöra teoretiska perspektiv samt
ideologiska ståndpunkter hos de dokument som representeras.35

Hjörlands realistiska och användarorienterade teori är som sagt användbar i denna
uppsats, eftersom den bildar ett underlag för mina avslutande reflektioner kring
klassifikationssystemens kunskapssyn, ämnessyn samt anpassning till eventuella
användare och deras återfinnande av information. Hjörlands teori antyder också att
terminologin är viktig för att uttrycka ett ämne på korrekt vis, dvs. på ett sätt som
återspeglar dess ämne på ett verklighetstroget sätt. Språkets betydelse kommer här att
utvecklas för att bilda en ytterligare teoretisk grund för uppsatsens diskussion.

2.3 Ordens innebörd

Språket är inte en självständig organism utan reflekterar förändringar hos
människan och hennes omvärld … 36

2.3.1 Emotiv betydelse

Med språket uttrycks svårligen ren objektiv fakta. I den språkliga betydelsen återfinns
ofta ord som värderar och uttrycker våra attityder kring saker och ting. Begreppet
emotiv betydelse är något som förekommer i de flesta teorier om språklig betydelse,
direkt eller indirekt. Det är ett teoretiskt begrepp som beskriver hur ord kan användas
för språklig evaluering, dvs. ords möjliga värderande och känslomässiga karaktär. Per
Holmberg menar att begreppet är lämpligt i en studie vars syfte är identifiering av
uttryck med en evaluerande innebörd och det kommer att användas i denna uppsats
eftersom jag anser att begreppet tydliggör mina resonemang. Holmberg diskuterar
begreppet emotiv betydelse genom olika teoretikers perspektiv på värderande och
känsloladdat språk. Han diskuterar uttryckets användning i en rad sammanhang37. Jag
ämnar dock kort inrikta mig på hans förklaring kring det emotiva begreppets innebörd
och användning inom semantiken.

                                                
34 Hjörland 2000.
35 Ibidem.
36 Sjöström 2001, s. 45.
37 För överblick, se t.ex. Inledning i Holmberg 2002, s. 1-10.
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Redan den tidiga språkteoretikern Erdmann38 uppmärksammade den emotiva betydelsen
i sin indelning av ordbetydelse i tre olika delar: begreppsligt innehåll, bibetydelse och
känslohalt. Erdmanns indelning uppfattas av många som den ursprungliga indelningen,
vilken har fått status och utövat inflytande på senare indelningar och definitioner av
språklig betydelse. Det begreppsliga innehållet redovisar tingets faktiska egenskaper
och framkallar inte någon association till något annat. Bibetydelsen, menar Erdmann,
ger ett ord andra innebörder och bidrar därmed till andra föreställningar än vad som
redovisas i det begreppsliga innehållet. Känslohalten framkallar känslomässiga
reaktioner. Både bibetydelsen och känslohalten kan därmed inkluderas i en emotiv
betydelse, då de på något sätt påverkar ett ords faktiska innebörd. Holmberg menar att
Erdmanns begreppsliga innehåll är den betydelseaspekt av ord som skulle kunna vara en
gemensam betydelse i olika språk, medan de övriga varierar. Erdmanns teori inkluderar
vilken betydelse ett ords kontext kan ha för dess innebörd. Han menar att känslor och
värderingar är en ofrånkomlig del i ett ords betydelse.39

Även Charles Bally40 var intresserad av språkets resurser för att uttrycka känslor och
evalueringar. Centralt i hans diskussion är människans kognitiva processer, vilka Bally
menar påverkar ett ords emotiva betydelse. Det affektiva språket är spontant snarare än
konventionaliserat och får sin emotiva funktion just genom att de bryter mot
konventionella normer. Intressant är också den pragmatiska aspekten i Ballys teori. Han
menar att en språklig forms emotiva betydelse kan fastställas genom jämförelser med
synonymer av icke-emotiv form. Det emotiva gäller alltså inte bara enskilda ord utan
även ordens sammanhang, som kan avgöra huruvida ordern är värderande eller ej.41

Ogden och Richards42 betonar vikten av att hålla isär det referentiella, dvs. det
intellektuella språk som betecknar vad som verkligen är och det emotiva språket, ”det
andra” som uttrycker känslor och värderingar. Åtskillnaden anser de vara mycket
angeläget om ett språk utan känslomässiga och värderande tolkningar vore önskvärt.
Deras grundtanke är att språket måste ses i förhållande till verkligheten. Ett språkligt
uttryck kan innefatta en emotiv betydelse på flera olika sätt. Ogden och Richards
påpekar tre sådana emotiva funktioner: uttryckets innebörd för mottagaren, innebörden
för tinget det representerar samt dess avsedda effekter.43

Dessa teoretiker har skilda idéer kring språkets relation med omvärlden. Gemensamt är
dock uppmärksammandet av den emotiva betydelsen och försök till att teoretisera
denna. Centralt hos dem alla är dessutom uppfattningen att betydelsen skapas i
förhållande till något utanför själva språket: tiden, hjärnan och samhället.44

                                                
38 När det gäller referenser till Erdmann så sker dessa genomgående genom Holmberg. Jag anser mig här
inte behöva använda mig av primärkällor. Dels eftersom detta inte är den teori jag lägger tyngdpunkten på
i denna uppsats samt dels eftersom jag anser att Holmberg på ett bra sätt sammanfattar dessa
språkvetenskapliga teoriers innehållsmässiga relevans för begreppet emotiv betydelse och min
användning av detta.
39 Holmberg 2002, s. 18-19, 23.
40 När det gäller referenser till Bally så sker dessa genomgående genom Holmberg.
41 Holmberg 2002, s. 26-32.
42 När det gäller referenser till Ogden och Richards så sker dessa genomgående genom Holmberg.
43 Holmberg 2002, s. 35, 40.
44 Ibidem, s. 41.
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2.3.2 Feminismen och språket

Sexist language promotes and maintains attitudes that stereotypes peoples
according to gender while assuming that the male is the norm – the significant
gender. Non-sexist language treats all people equally and either does not refer
to a person’s sex at all when it is irrelevant or refers to men and women in
symmetrical ways.45

Inom dagens genusvetenskap finns det flera inriktningar som har beröringspunkter med
språkvetenskapen. Den feministiska synen på språk varierar liksom annan feminism
efter olika synsätt på relationer mellan mannen och kvinnan. Det centrala i denna
forskning är att synliggöra eventuella genusproblem som kan tänkas finnas i vår
användning av språk. Feministiska frågor som ställs är huruvida vårt språk är sexistiskt
och om språket i så fall är en produkt som återspeglar samhällets uppfattningar eller om
språket självt bidrar till att skapa en mansdominerad verklighet. Kontrollerar vår
verklighetssyn språket eller kontrollerar språket vår verklighetssyn? 46

Ett vanligt sätt för många språkvetare, inklusive de med genusinriktning, att förklara
språklig betydelse och förändring är att hänvisa till den sociala kontexten. Poängen är
här att den språkliga omgivningen påverkar språkets utveckling och skapar dess
mening. Ord ändrar betydelse över tid, beroende på olika kontexter. Betydelsen i
språket skapas i ett sammanhang och tolkas i ett sammanhang. Ett sammanhang som
beror på olika syn på kunskap, verklighetsuppfattningar och trossystem, liksom avgörs
av ”sociala, kulturella, ekonomiska, estetiska, politiska och historiska”47

omständigheter. De tolkningar av språk som vi själva gör utifrån våra egna
referensramar kan vi vara mer eller mindre medvetna om, men de finns där. Ständigt
associeras ord vi själva eller andra använder sig av till både negativa och positiva
värderingar.48

Trots att olika sorters kulturer och samhällen använder sig av olika kunskapsnormer och
verklighetsuppfattningar, liksom att detta representeras genom språket på olika sätt, så
verkar de flesta språk uppvisa en manlig snedvridning av verkligheten. Maggio menar
att gömda bias är vanligt i språket, mycket på grund av en allmän förutfattad mening att
alla är vita, heterosexuella män. 49 Mannen används som norm, inte bara i hela
samhällsstrukturen utan således också i språket, vilket torde bidra till osynliggörandet,
uteslutandet och marginaliserandet av kvinnan. Den manliga normen bidrar till ett
sexistiskt språk i bl.a. benämning på olika discipliner och yrken. 50 Den feministiska
språkvetenskapliga forskningen har som stor uppgift att ifrågasätta den allmänna
uppfattningen om ett existerande värde- och genusneutralt språk. Inte bara för språket
självt utan för att det ger sken av samhällets rådande maktstrukturer som ett
allmängiltigt naturligt tillstånd.51

Språket återspeglar inte bara verkligheten utan hjälper också till att skapa den, vilket
både feministiska språkforskare och andra har uppmärksammat. Språket är en
                                                
45 Maggio 1991, s. 7.
46 Gibbon 1999, s. 1-3.
47 Ibidem, s. 54.
48 Ibid., s. 20-24.
49 Maggio 1991, s. 16.
50 Gibbon 1999, s. 26-27.
51 Christie 2000, s. 41, 49.
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avgörande faktor för vår uppfattning av verkligheten och påverkar våra tankar.
Forskaren Dale Spender menar att ”language is not just a reflection of ideas and
thoughts, is not neutral, but is a trap which limits our capacity to think in non-sexist
ways”52. Vissa språkforskare menar att en förändring av språket skulle kunna bidra till
en förändring av verkligheten. Kritiker av denna uppfattning menar att en förändring av
språket inte automatiskt skulle förändra situationen för kvinnan i arbetslivet eller någon
annanstans i våra sociala strukturer och därför är en mindre viktig del i den feministiska
kampen. Språkforskaren Margaret Gibbon avfärdar inte kritiken men poängterar att
språket är en del av de flesta sorters diskriminering i samhället och att språkreform
därför inte kan jämföras med andra kampfrågor.53

Forskning och uppmärksammandet av genusproblem i språket har lett till flera ansatser
för förbättring, bl.a. genom omdefinieringar av ordbetydelser, skapandet av feministiska
ordböcker54 och attacker gentemot ämnen som har uppfattats som de mest
androcentriska och misogyna, som psykologi och gynekologi. Det sker ifrågasättanden
av yrkesbenämningar som utgår från en manlig norm, liksom en negativ värdering av
begrepp som kopplas samman med en kvinnlig verklighet.55

Rosalie Maggios56 ordbok The bias-free wordfinder: a dictionary of nondiscriminatory
language ska enligt henne själv bidra till återfinnandet och ersättandet av språk som är
förstörande genom sin stereotypiska och utdaterade natur. Det är en samling av
sexistiska ord, som existerar i referenslitteratur, med hänvisningar till termer som är
framtagna som möjliga alternativ till de sexistiska. De alternativa termerna ska kunna
hjälpa till i skapandet av en humanistisk och jämställd värld, menar Maggio. Hon
påpekar samtidigt att en förändring av språket inte automatiskt innebär en förändring av
samhällsuppfattningar och attityder, men att språket är en stark kraft i sociala
sammanhang och därmed bör uppmärksammas. Språket både reflekterar och skapar vår
kultur och sociala förändringar. Ett vinklat och sexistiskt språk kan skada människor,
genom användning av begrepp som marginaliserar grupper av människor, ignorerar
deras existens eller genom termer som har en negativ innebörd. Maggio exemplifierar
med ”niggers”, ”savages” och poängterar hur ordet ”men” kan utesluta kvinnans
existens inom vissa områden, t.ex. ”fishermen” och ”councilmen”. 57 Rosalie Maggio ser
hur bias i vårt språk yttrar sig på flera olika sätt. Hon nämner bl.a. utelämnandet av
individer eller grupper, stereotypisk behandling av olika grupptillhörigheter, ojämlik
behandling av olika grupper i samma material samt beskrivning av grupptillhörighet när
det inte är nödvändigt. Gällande just genusproblematik säger Maggio att det typiskt kan
urskiljas genom användning av stereotypiska bilder gällande kön på ett generaliserande
sätt. Hon påpekar också att en manlig överhet ibland tas för given liksom att icke
parallella termer används.58

                                                
52 Gibbon 1999, s. 37.
53 Ibidem, s. 37, 52.
54 T.ex. Feminist Dictionary av Kramarae och Treichler, the A-Z of No-Sexist Language av Margaret
Doyle och the Bias-Free Word Finder av Rosalie Maggio.
55 Gibbon 1999, s. 52, 55. För exempel se även s. 63-74.
56 Rosalie Maggios ordbok är av speciell betydelse i denna uppsats eftersom den kommer att användas, i
större utsträckning än t.ex. Doyle, som samtalspartner i kommande närläsning och analys av
klassifikationssystemet. Det är dock viktigt att poängtera att Maggio är relativt radikal i sina åsikter om
sexistiskt språk, vilket är av betydelse att vi förhåller oss till i kommande teorier och exempel.
57 Maggio 1991, s. iiix-ix, 3-5.
58 Ibidem, s. 6-7.



16

Det språk som använd i bl.a. våra klassifikationssystem bör undersökas, inte för att se
huruvida det överensstämmer med samhällets syn på kvinnan och mannen, utan för att
en obalanserad och negativ behandling av kvinnan i språket bör uppmärksammas och
förändras. Detta oavsett om språket återspeglar verkligheten eller verkligheten påverkas
av språket, eftersom problemet ligger i språkets rättfärdigande av sociala strukturer som
i jämställdhetens namn inte är önskvärda.

2.4 Tidigare forskning

Klassifikation kan uppfattas som en väsentlig del av vår verklighet. Människor klassar
och organiserar vardagliga ting efter likheter och olikheter. Utifrån det faktum att vi är
vana vid klassifikationsprinciper, dvs. vi sätter ting i hierarkiska relationer till varandra
och associerar ett ting till något annat, torde det därmed vara lämpligt att sortera vår
kunskap därefter. Enligt klassifikationsteoretiska principer bör ett klassifikationssystem
vara literary warrant, dvs. kunna representera existerande ämnen i dagens litteratur.
Systematiken skall vara tydlig och gruppera ämnen som uppfattas höra samman i
lämplig ordning. Möjligheten till utbyggnad av systemet är väsentlig, både nya ämnen
nya ämnesrelationer ska vara möjliga att lägga till. Systemet ska använda sig av en
tydlig och aktuell terminologi. Det bör dessutom vara balanserat, dvs. den plats som
givs ämnen i systemet skall vara en reflektion av ämnets storleksmässiga plats i
litteraturen. Idag finns uppfattningen att systemens gästfrihet vad gäller nya ämnen och
relationer är dess viktigaste egenskap.59

Forskare har funnit olika problem gällande sexism i de klassifikationssystem och
ämnesordlistor som idag används på våra bibliotek. Följande text ämnar redovisa för
vad som framkommit i denna tidigare forskning vad gäller deras uppmärksammande av
problem, uppfattning om orsaker till problem och möjliga förslag till förändring. Av
stor vikt för min egen undersökning är Hope Olsons studie av Deweys
decimalklassifikationssystem60, eftersom UDK ofrånkomligen har sina likheter med
DDC. Olsons forskning behandlar tillsammans med Hansson och Foskett
klassifikationssystem, medan övrig forskning som omnämns främst behandlar
ämnesordslistan LCSH61. Jag menar att även forskning gällande ämnesordlistor är
relevant för min undersökning, då dess problematik på flera punkter är överförbar till
klassifikationssystemens.

2.4.1 Problembilden

Grundläggande för förståelse av strukturella problem i klassifikationssystem är kunskap
gällande relationsformer. Mellan termer och ämnen finns det olika sorters relationer,
vilket skaparen av ett klassifikationssystem försökt åskådliggöra utifrån en given
kunskapsstruktur. Tor Henriksen beskriver dessa relationer som skapade på ett
kunskapsidéplan och kallar dem logiska relationer, t.ex. generiska, partitiva och
associativa. Som mer formella relationer i klassifikationssystemet blir dessa hierarkiska
                                                
59 Foskett 2000, s. 72-73. Benito 2001, s. 116-117.
60 Hädanefter även benämnd DDC, utifrån dess engelska namn. Orsaken till inkonsekvensen iförhållande
till användningen av UDK:s svenska förkortning ligger i benämning av dem i referenslitteratur, se Benito
2001.
61 Dvs. Library of Congress Subject Headings.
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relationer och sidoordnade relationer, liksom fasrelationer och ekvivalensrelationer.
Dessa kan sedan bilda dels enumerativa analytiska relationer och dels facetterade
syntetiska relationer. Relationerna representeras sedan i systemet genom notationer och
hänvisningar av olika slag. 62

Hope Olson63 betonar marginalisering och uteslutande som två vanliga sätt att behandla
grupper som inte följer samhällets manliga och vita norm. 64 Olsons största praktiska
projekt har varit länkande av termer i A women’s thesaurus till dess överensstämmande
term i Dewey klassifikationssystem, dvs. termerna blir tilldelade en klassifikationskod
och resultatet blir ett kvinnoforskningsindex till DDC. Hon menar att detta har som
syfte att uppmärksamma problem gällande könsstrukturer och representationen av
kvinnan i DDC. I sin studie iakttog hon en variation i klassifikationssystemets
representation av könsrelaterade ämnen. Dels kunde en enskild kod ge uttryck för den
könsaspekt hon önskade, men det kunde även finnas möjlighet till att använda sig av
facett för indikation på kön. Till användning kom även relaterade ämnen som kunde ge
uttryck för kön. Men hon upplevde också att det ibland inte fanns något sätt att indikera
könsaspekt. Olson har visat att möjligheten att länka in kvinnotermer i DDC varierar
stort.65

Olson har identifierat olika sorters utrymmesmässiga faktorer som påverkar utbyggnad
av klassifikationssystemen och inberikande av nya ämnen. I förhållande till nya
könsrelaterade ämnen kan t.ex. det retoriska utrymmet bete sig på olika vis. Om termens
nya hierarkiska omgivning är trovärdig och termen kan representeras på ett meningsfullt
sätt, så är det retoriska utrymmet öppet. Utrymmet är stängt om det inte erbjuder en bra
omgivning för det nya ordet. I, vad som kan kallas, ett transparent utrymme finns det
egentligen plats men det gäller att synliggöra detta, eftersom de redan existerande
begreppen ger uppfattningen om att vara heltäckande. Ett ghettoiserat utrymme skapas
genom att ämnen i anknytning till marginaliserade grupper koncentreras till varandra,
samtidigt som de isoleras från andra ämnen. Diasporerade utrymmen skapas på motsatt
vis. Ämnen med gemensam grund i den marginaliserade gruppen sprids ut över
systemet utan en egen plats. Dessa ämnen skapas av facetter, som vid behov sätts ihop
och bildar ett ihopsatt ämne med bestämd citeringsordning.66

I en artikel från 1972 kritiserar Marshall67 LCSH terminologi och utvecklar då sin teori
om den manliga normen. Hon påpekar dock att problemen inte egentligen ligger i de
enskilda ämnesorden, utan i själva skapandet av listan. ”The list-makers´ consciosness
of the feelings and attitudes of people being categorized must be raised.”68 Hon menar
vidare att terminologin och därmed ämnesordlistan skulle uttrycka mindre fördomar om

                                                
62 Henriksen 1998.
63 Hope A. Olson har under det senast decenniet varit en av de ledande inom kvinnoforskning related till
biblioteks och informationvetenskap. Hennes speciella intresseområde - framställningen av kvinnan i
Deweysystemet - kommer till uttryck i ett flertal artiklar och forskningsrapporter. Hennes forskning utgår
från ett feministiskt och poststrukturellt perspektiv.
64 Olson 2001, s. 655.
65 För ytterligare information kring Olsons projekt se Olson 2003b, samt Olson 2001, s. 661-662.
66 Olson 2003c.
67 Joan Marshall var kritisk emot LCSH:s behandling av kvinnan i sina ämnesord och gav 1977 ut en
tesaurus med alternativa termer som hon menade skulle behandla kvinnan på ett mer rättvist sätt. Boken
On equal terms var en följd av den kritik som framförts av den tidigare etablerade Committe of Sexism in
Subject Headings och blev pådrivande för senare utveckling av LCSH:s terminologi.
68 Marshall 1972, s. 47.



18

listmakarna undersökte synen på ett ämne ur olika perspektiv. Marshalls ifrågasättande
av LCSH sker på sammanfattningsvis fem punkter: ”the man/ woman generic problem,
subsuming terminology, the modifier tactic, separate and unequal treatment, and
omissions.”69 Foskett70 betonar att ämnen som religion, politik och sex uppvisar
olämplig terminologi och struktur. Han menar att speciellt DDC och LCSH
representerar en bild av kvinnor som bör ifrågasättas. Exemplifierande är, menar
Foskett, bl.a. att LCSH relaterar kyrklig utbildning till ämnet tonårspojkar, medan
flickor relateras till termer som tonårsgraviditet och unga mödrar. Intressant är också
den terminologiska behandlingen av kriminella kvinnor. Medan män är ”criminals”, så
är kvinnor ”delinquents”. Kvinnor sätts heller inte i ”prisons” utan i ”reformatories”.
Kvinnomisshandel hamnar i DDC under speciella aspekter av äktenskap.71

Rogers72 förklarar att det genomförts många förbättringar i LCSH de senaste åren,
genom en mer realistisk återspegling av kvinnan i dagens samhälle. Kvinnans existens
uppmärksammas på flera områden där hon tidigare ignorerats och viss terminologi som
tycktes fördomsfull har bytts ut. Men Rogers återfinner ännu problem i LCSH som alla
har sin grund i den manliga normen. Inkluderande terminologi (subsuming terminology)
är ett sådant problem och innebär att ord som ska gälla för alla ibland är ett manligt ord.
Rogers exemplifierar med ”businessmen” och ”seamen”. Om det finns en ny kvinnlig
term såsom ”women engineers” så placeras den hierarkiskt under det manliga
”engineers”. Rogers andra uppmärksammade problem är ämnen som sätter ihop kön
med yrken, t.ex. ”women librarians”, ”women astronauts” och ”male nurses” vilket hon
menar indikerar ovanlighet. Rogers förklarar Joan Marshalls och Sanford Bermans linje,
som förespråkar invertering av sådana yrkestermer, t.ex. ”Librarians, Women”, men hon
håller inte med. Invertering skulle nämligen innebära att dokument om kvinnor
splittrades och detta är heller inte önskvärt. Rogers menar att istället för invertering bör
LCSH använda sig av ytterligare yrkestermer, manliga sådan. Könsaspekten skulle
därmed vara lika för mannen och kvinnan. Rogers uppmärksammar också ett problem
med att kvinnan terminologiskt är en ”wife” i systemet, t.ex. ”police wives” och ”artists
wives”. 73

Existensen av en manlig norm uppmärksammar även Hansson74 i sin studie av SAB:s
upplaga från 1921. Kvinnan och det kvinnliga synliggörs utifrån en i systemet osynlig,
men underförstådd manlig utgångspunkt. Det faktum att kvinnan och det som uppfattas
som traditionellt kvinnliga sysselsättningar uppfattas som något som frångår normen,
visar sig på flera sätt. Tillsammans med andra alternativa liksom marginaliserade ämnen
hamnar de längre ned i hierarkierna, till skillnad från de ämnen som uppfattas tillhöra
normen och hamnar högt upp i systemets hierarkier. Ett par exempel på detta är ämnena

                                                
69 Marshall 1977. s. vii.
70 A.C Foskett ägnade sig åt kritiska studier av klassifikationssystem redan i början av 70-talet, vilket då
resulterade i texten Misogynist all och senare i Better dead than read. Fosketts undersökningar
inkluderade Library of congress subject headings, Dewey decimal classificaton, Bliss bibliographic
classification och Universal decimal classification.
71 Foskett 1984, s. 347, 348, 354, 358.
72 Margaret N. Rogers uppmärksammade i början på 1990-talet tid igare forskning gjord av bl.a. Joan
Mitchell och Sanford Berman. I sin artikel Are we on equal terms yet?, återknyter hon till tidigare
forskning och undersöker själv förhållanden gällande representationen av kvinnan i LCSH.
73 Rogers 1993, s. 190-193.
74 Joacim Hansson har bl.a. undersökt vårt svenska SAB- system ur ett ideologikritiskt perspektiv, i sin
avhandling Klassifikation, bibliotek och samhälle : En kritisk hermeneutisk studie av
”Klassifikationssystem för svenska bibliotek”.
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sport och krig vilka ses som traditionellt manliga göromål och har tilldelats
huvudavdelningsstatus, medan traditionellt kvinnliga göromål hamnar längre ned i
hierarkierna. Den kvinna som systemet återspeglar är en kvinna tydligt färgad av ett
manligt perspektiv, hon ses som ”den andra” och genom ett kontextuellt perspektiv
tydliggörs att en borgerlig syn på kvinnans politiska och social ställning återspeglas i
systemet.75

Det finns många olika klassifikationssystem med olika principer för organiserande av
ämnen, vilket indikerar att det kan vara svårt att finna ett ultimat system. Inte bara ett
sorts system för klassificering är det enda rätta.76 Ett klassifikationssystem ska inte ses
som en för evigt stabil modell för en fixerad verklighet, menar Julian Warner.77 Olson
poängterar att dessutom att inget klassifikationssystem någonsin kommer att inkludera
alla ämnen ur alla perspektiv. Några begrepp representeras och andra inte och vissa
marginaliserade ämnen representeras på vad som kan tyckas ett orättvist sätt. Faktum är
att olika personer, olika diskurser och olika begrepp också har olika vikt och värde i
olika kulturer, vilket återspeglas i klassifikationssystemens representation av
verkligheten. Det finns dock enligt Olson inte en enda verklighet som ett universellt
klassifikationssystem helt kan representera. Istället håller hon fast vid den
poststrukturella idén om flera verkligheter som omöjligtvis kan representeras av ett
system. 78

2.4.2 Förändring och utveckling

Ifrågasättandet av de traditionella klassifikationssystemens samt ämnesordslistornas
terminologi och möjlighet att organisera information om kvinnor har i flera fall lett till
utvecklandet av ämnesordlistor. Dessa är speciellt anpassade för representation och
återvinning av kvinnospecifik litteratur samt genusforskning, t.ex. A women’s
thesaurus79, The European women’s thesaurus80 och KVINNSAMs ämnesordlista81.
Dagens forskning, som främst kan exemplifieras av Olson, inriktas på möjligheten till
att dessa nya termer ska kunna inberikas i de gamla systemen. Olsons projekt har,
liksom Marshalls gjorde gällande LCSH, bidragit till uppmärksammande av DDC:s
                                                
75 Hansson 1999, s. 185, 194, 198, 225.
76 Maltby & Marcella 2000, s. 25.
77 Warner 2000, s. 37.
78 Olson 1998, s. 235.
79 A women’s thesaurus baseras på On equal terms och innehåller över 5000 ämnesord. Syftet med
ämnesordlistan är att förenkla organiseringen av speciellt material gällande kvinnor och genusstudier.
Säger sig inte vara heltäckande utan fungerar bra tillsammans med annan ämnesordslista, t.ex. LCSH. För
mer information se t.ex. http://www.nau.edu/~wst/findit/bibs/bib4.html.
80 The European women’s thesaurus (the EWT ) är en ämnesordlista speciellt utvecklad för organisering
av kvinnorelaterad littertur. Den har sitt ursprung i the Dutch Women’s Thesaurus som har används i
Nederländerna och Belgien sedan 1993. Projektet med en europeisk version påbörjades 1996 av IIAV och
med hjälp av ett antal kvinno-informationscentra blev den klar 1998. EWT är utvecklad och anpassad
speciellt för samlingar som är inriktade på organisering och spridning av information kring kvinnans
ställning i samhället samt genus- och kvinnostudier. För vidare information se t.ex. IIAV:s hemsida på
http://www.IIAV.NL/ENG/IC/INDEX.HTML.
81 KVINNSAM är en svensk databas med speciellt intresse för kvinnorelaterad litteratur. KVINNSAM
har en ämnesordslista som är utvecklad för indexering av det material som databasen tillhandahåller och
som därför har ett genusperspektiv. Att ämnesorden är anpasssade efter en specifik samling och sin roll i
återvinning av dokument visas bl.a genom att ämnesordet kvinnor inte är utskrivet utan är underförstått
(en kvinnlig norm). För vidare information om KVINNSAM se
http://www.ub.gu.se/samlingar/kvinn/kvinnsam.
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behandling av kvinnor. Olson betonar att alla bör bli medvetna om
klassifikationssystemens brister gällande representation av kvinnan. Genom en
användning av uttrycket paradoxalt utrymme kan, menar Olson, situationen för
marginaliserade grupper synliggöras och klassifikationsmässigt förbättras, utan att de
större klassifikationssystemen behöver göras om. Ett exempel är hennes länkande från A
women’s thesaurus termer till Dewey koder. Hon menar att detta skapar en möjlighet
för de nya och gamla begreppen att leva sida vid sida. Tanken om paradoxala utrymmen
är enligt Olson grundläggande för en kreativ systemförändring.82

Utifrån sin kritik av LCSH utvecklade Joan Marshall tillsammans med kommittén både
en ämnesordslista83 och sex principer som ansågs centrala vid analyser och utveckling
av ämnesord. 1. Använd etniska, nationella, religiösa, sociala och sexuella gruppers
autentiska namn. 2. Överväg värderingar och undvik att uttrycka underlägsenhet eller
egendomlighet vid skapandet av indelningar av människor eller folkgrupper. 3.
Terminologin och strukturen vad gäller minoriteter skall inte skilja sig från den
terminologi och struktur som används vid behandling av majoriteten. 4. Var specifik
och utgå från aktuella uppfattningar. 5. använd inte terminologi som antyder att ämnet
endast gäller för vissa grupper av människor. 6. Tillåt inte stora antal ämnesmässigt
skilda termer samlas under en rubrik. (Förr vanligt förkommande i kortkataloger, för
bl.a. litteratur om kvinnor).84 Marshalls kritik ledde till viss utveckling av LCSH. Att
vissa förändringar utförs snabbare än andra uppmärksammar Foskett i sin uppföljning
och kontroll av eventuella systemförändringar i LCSH. Han kommer i Better dead than
read: further studies in critical classification fram till att positiv utveckling av systemet
har skett, men att vissa aspekter tål vidare granskning.85

Tydligt är idag att kunskap är föränderlig, att kunskapsstrukturer inte är statiska, bl.a. så
har tvärvetenskapliga ämnen86 idag blivit allt mer vanliga och har skapat problem för de
traditionella systemen. Clair Beghtol har uppmärksammat detta problem och intresserar
sig för forskning kring nya metoder att organisera material på, dvs. mer effektiva system
som följer med i förändringen som sker inom forskningens syn på kunskap och
information. 87 En intressant uppfattning kring förändringar uttrycker Wheatleys när han
säger ”today´s minor subheading may become tomorrow´s major class”88.

Problematiskt för systemen är idag liksom igår att försöka utvecklas i takt med tiden
och samtidigt söka bevara sin stabila struktur. Förändringar i klassifikationssystemen
innebär omklassificering och därmed problem för de bibliotek som använder sig av
systemen. Omlokalisering av dokument, som är den ofrånkomliga följden, är ett
tidskrävande arbete. Förändringar i klassifikationssystemen är av denna anledning
vanligen inte välkomna.89 Foskett förklarar att han har svårigheter att finna en lösning
på det problem som omklassificering innebär. Han betonar dock datorernas potential för
förenkling av möjliga förändrings procedurer.90 Foskett är noga med att poängtera
svårigheten i att kunna representera alla människor och ämnen helt jämlikt, men har
                                                
82 Olson 1998, s. 241-242.
83 On Equal Terms: a Thesaurus for Nonsexist Indexing and Cataloging.
84 Marshall 1977, s. 7-10.
85 Foskett 1984, s. 326-347.
86 t.ex. genusforskning.
87 Beghtol 1998, s. 6. Foskett 2000, s. 70.
88 Wheatley 2000, s. 120.
89 Foskett 2000, s. 75.
90 Foskett 1984, s. 347-348, 358.
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åsikten att ”a computer may enable us to serve everybody equally”91 eftersom datorn
inte behöver ta hänsyn till bl.a. citationsordning.

Facettanalys har hamnat i centrum för förslag om utveckling, eftersom facettering
skapar nya möjligheter för klassifikationssystemen att utvecklas med nya ämnen och
kombinationer av ämnen. 92 Klassifikationsteoretiskt åtskiljs enumerativa och facetterade
system. Facetterade system uppfattas ofta som mer flexibla både när det gäller att ta till
sig nya ämnen och skapa nya ämnesgrupperingar, men ger vanligen längre notationer än
enumerativa system. Idag är det dessutom vanligt att enumerativa system har möjlighet
att syntetiseras genom olika tillägg. Dessa används såsom facetter och kan skapa nya
relationer genom att läggas till systemets ämnen.  Hand i hand med facetternas möjlighet
att skapa nya ämnen finns citationsordningen. Vid syntetisering av facetter används
nämligen en viss citationsordning, som beskriver hur, dvs. i vilken ordning, olika
aspekter av ett ämne skall representeras. Denna ordning avgör därmed vilka ämnen som
ska hållas samman och vilka som splittras.93 Foskett menar att det idag finns en
framgångsrik framtid för facettanalys. Det verkar vara ett mycket viktigt hjälpmedel i
både ämnesanalys och systemplacering, eftersom det förenklar skapandet av nya ämnen
och kombineringen av gamla.94

2.4.3 Påverkan och värdering

Olson frågar sig om principerna kring klassifikationens struktur har påverkats av
specifika kulturella omständigheter. Kan analys av dessa, ge grund för praktisk
förändring? I projektet The cultural construction of classification undersöker Olson
klassifikationssystemens kulturella påverkan. Hon menar att problem som har
uppmärksammats gällande fördomar har legat i systemen själva, men att grunden till
dessa problem ligger i omvärldens normer.

Classification is a powerful tool for organizing anything, but it is also
frequently biased. The bias may relate to race, ethnicity, gender, religion,
sexuality or other factors. This tendency toward bias is well-documented, but
analyses and proposed solutions have addressed only acute biases in
particular systems, not the systems themselves. 95

Olson menar alltså att fördomar i klassifikationssystemen återspeglar fördomarna i den
kultur som skapade systemet. Hennes kritik av Dewey decimalsystem behandlar inte
bara kvinnan, utan också etniska folkgrupper, homosexuella, äldre människor,
handikappade, tonåringar och alternativa livsstilar. ”... since classifications are the
products of classificationists, classifications also reflect the biases of their times.” Detta
är ingen ny företeelse. Olika ideologiska inställningar har i alla tider återspeglat sin syn
på samhället i sin klassifikation. Ett samhälles mäktigaste diskurser lägger grunden för
ett normskapande och en organisering av verkligheten, som ”result in the
marginalization of concepts outside the mainstream”. 96

                                                
91 Foskett 2000, s. 79.
92 Ibidem, s. 70, 79.
93 Hunter 2000, s. 1, 14. Buchanan 1979, s. 34-35, 38-39.
94 Foskett 2000, s. 70, 79.
95 Olson 2003a.
96 Olson 1998, s. 235.
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Normen i systemet kan, enligt Hansson tolkas på minst två sätt. Dels att strukturerna
både bekräftar samhälleliga normer och politiska hierarkier, liksom rättfärdigar deras
existens. Dels att strukturerna indikerar om existensen av dessa samhälliga normer och
hierarkier, men inte vill legitimera dem utan också önskar belysa dess alternativ. I fallet
SAB menar Hansson att systemets ”spridning av de klasser som på olika sätt relateras
till kvinnor eller kvinnliga företeelser [bidrar] till att reproducera de patriarkaliska
förhållanden som varit rådande ...”. 97

Rogers menar också att fördomar i systemen faktiskt kan bidra till att dessa både
rättfärdigas och sprids och därför bör ändras. Hon uppmärksammar att fördomarna i
vissa fall kan förenkla tillgången till materialet i katalogerna, då dessa fördomar är
allmänt förankrade i många användares terminologi och verklighetsuppfattning. Rogers
påpekar dock samtidigt att dessa fördomar snabbt förändras tillsammans med
samhälleliga attityder och därmed snabbt blir utdaterade. Rogers anser inte att
värderingar och fördomar bör speglas i våra klassifikationssystem men hon frågar sig,
liksom Foskett, om ett värdefritt system verkligen är möjligt. Problematiskt är också
enligt Rogers hur de existerande sexistiska böckerna ska klassificeras om det inte finns
sexistiska klassifikationskoder. Rogers frågar sig om det ligger på bibliotekens ansvar
att ifrågasätta och uppmärksamma användare på samhälleliga fördomar eller om de bara
helt enkelt ska representera verkligheten, med och utan värderingar.98

Idag ställs frågor gällande klassifikationssystemens fortlevnad. Det tycks finnas behov
inom klassifikationsteorin av att förklara varför systemen behövs.99 En övervägande del
av den senaste forskningen kring systemen handlar om behovet av klassifikation på
webben. Jag tycker dock att vi aldrig bör sluta att ifrågasätta klassifikationssystemens
innehåll. Behovet av systemen avgörs väl just av dess förmåga att representera aktuella
ämnen på ett icke vinklat sätt, både terminologiskt och hierarkiskt, liksom att dess
principer gällande facetter och tillägg möjliggör skapandet av komplexa ämnen och
relationer.

2.5 Metod

Vid tolkning av innehåll och text är hermeneutiken, dvs. läran om läsning och tolkning,
en mycket viktig del. Gilje och Grimen förklarar att hermeneutiska tolkningsprocesser
är väsentliga när vi med hjälp av forskning söker att förklara olika fenomen, normer,
regler och värderingar.100 Jag anser att hermeneutiken är den lämpligaste metoden för
just denna undersökning, eftersom min analys grundar sig i tolkandet av betydelsen hos
enskilda begrepp och förhållande mellan dessa. Jag kommer dock att använda mig av
hermeneutiska begrepp och metoder på ett pragmatiskt sätt i mitt försök att anpassa
metoden till denna enskilda undersökning.

                                                
97 Hansson 1999, s. 195-196, 226.
98 Rogers 1993, s. 195-196.
99 Se bl.a. Hunter 2000.
100 Se Gilje & Grimer 1992, s. 175-213.
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2.5.1 Hermeneutik och innehållsanalys

Hermeneutiken består av flera olika ståndpunkter med tolkning, den hermeneutiska
cirkeln och teorin om förförståelse-förståelse som gemensamma nämnare.101

Grundläggande i den hermeneutiska cirkelns förklaringsmodell är teorin om delarnas
förhållande till helheten. Ett större sammanhang kan förklaras med hjälp av dess delar,
liksom dess mindre sammanhang kan förklaras med hjälp av helheten. Denna syn finner
jag ytterst lämplig i en tolkning av ett helhetligt system utifrån ingående studier av dess
delar. Förhållandet mellan förförståelse och förståelse är en ytterligare del av cirkeln.
Detta är inom hermeneutiken en betydelsefull del i tolkningsprocessen, eftersom det är
de förutsättningar som vi bär med oss in i en tolkning av något och således är
grundläggande för förståelse. Förförståelsen kan bestå av flera olika delar vilket Gilje
och Grimen uppmärksammar och exemplifierar med språk och begrepp,
trosuppfattningar och föreställningar, liksom personliga erfarenheter.102

Bergström och Boréus menar att just medvetenheten om att förförståelsen existerar är
viktigt i en forskningsprocess, dvs. medvetenheten om att texter kan ha föränderlig
betydelse och att olika tolkningar av texter och resultat kan göras av olika människor i
olika situationer.103 Detta är av vikt att förstå, inte minst i detta sammanhang. Min
förförståelse som består av kunskaper i feministisk teori samt av tidigare egen
erfarenhet av forskning med genusperspektiv inom bl.a. ämnet historia, är inte den
samma som den förförståelse mycket erfarna genusforskare eller t.ex. mer radikala
feminister skulle ha. Ens egen förförståelse är inte bättre eller sämre än någon annans,
men den skiljer sig åt vilket påverkar forskningsprocessen samt forskningens resultat.
Förförståelsen till ett ämne skapar tillsammans med nya kunskaper en inledande grund
för tolkning.

Den hermeneutiska cirkeln skapar ett band mellan olika delar i tolkningsprocessen och
är ett metodologiskt förhållningssätt som förenklar förståelsen för utvecklingen i min
egen tolkning. Alvesson och Sköldberg tydliggör processen i sin beskrivning av
tolkningsaspekter som samarbetar för att skapa en enhetlig tolkningsprocess.
Tolkningsmönstret är uttolkarens teorier och utgångspunkter. Mönstret ska formas i
samspelning med texten och dess syfte är framförallt att kunna uppdaga saker i texten
som inte är synliga från början. Parallellt med undersökningen och tolkningens
framåtskridande skapas ny fakta och det dras nya slutsatser som förändrar de gamla.
Uttolkarens utgångspunkter förändras och likaså synen på texten. Det hermeneutiska
förhållandet mellan uttolkare och text skapas genom dialog, där uttolkaren söker svar
och ställer frågor till texten. Dessa frågor förändras, precis som uttolkarens förförståelse
och syn på texten. På väg mot slutgiltig tolkning sker ofrånkomligen många
deltolkningar, vilka påverkar fortsatt tolkning. En tolkningsprocess är i ständig
omvandling och nya tolkningsmönster, ny fakta, nya frågor, nya deltolkningar skapar
nya förutsättningar till avslutande tolkning. Frågorna och svaren hör samman med den
hermeneutiska cirkeluppfattningen om delar och helhet och hela tolkningsprocessen
skapar i sin helhet den hermeneutiska cirkeln. I förhållande till tolkning som metod är
viktigt att minnas att en tolkning inte behöver vara den enda sanna. Hermeneutiken är
tidsbunden, dvs. nya tider och omständigheter skapar nya frågor, som i sin tur kan ge

                                                
101 Alvesson & Sköldberg 1994, s. 135, 163.
102 Gilje & Grimer 1992, s. 175-176, 183-184.
103 Bergström & Boréus 2000, s. 26-27.
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nya svar.104 Jag vill därmed påpeka min medvetenhet om att mina resultat, dvs. mina
tolkningar inte behöver vara den absoluta sanningen. Jag kommer dock att ge argument
för att min tolkning är rimlig, utifrån ställda frågor, gjorda avgränsningar och andra för
denna undersökning avgörande premisser.105

Jag uppfattar min tolkningsstrategi utifrån Bergströms och Boréus definitioner som
uttolkar- samt diskursorienterad. Med detta menar jag att tolkningen utgår ifrån mig
som mottagare med både speciella syften och anpassade verktyg, snarare än utifrån
andra individer och grupper i samhället.106 Detta eftersom jag inte anser att det ligger
inom denna undersöknings ramar att utföra en studie av enskilda individers
uppfattningar. För ett samhälleligt förhållningssätt i min tolkning avser jag istället att
använda mig av andra texter av relevans för mitt ämne.107 Mitt urval av texter baserar
sig på dess användbarhet i en feministisk diskussion. Jag vill i sammanhanget också
poängtera att jag i min tolkning inte utgår ifrån avsändarens syfte med texten och inte
heller den kontext i vilken texten är skapad, eftersom jag inte anser detta vara relevant
för uppfyllandet av mitt syfte. Jag önskar få svar på hur texten förhåller sig till dagens
samhälle inte hur den förhöll sig till gårdagens.

Jag avser även använda mig av en innehållsanalytisk metod, men inte på sedvanligt
kvantitativt sätt utan söka göra en anpassning till mitt i övrigt mer kvalitativa
förhållningssätt. Med denna metod kan det på kvantitativt vis mätas vad som framhävs
som det mest relevanta i texten, vilka prioriteringar som görs, vilka värderingar som
lyser igenom och relationer mellan idéer i texterna. Mätning görs genom att ta fasta på
specifika ord och idéer, observera hur ofta de förekommer och i vilket ordning, försöka
utröna positiva och negativa åsikter i vad som sägs, liksom titta på logiska associationer
mellan idéer och termer.108 Detta angreppssätt menar jag vara lämpligt i studien av
klassifikationssystemets struktur och terminologi. Med mitt pragmatiska förhållande till
metoden, anser jag den vara till god hjälp i min undersökning av systemet och kan bidra
till min tolkning. Användning av detta kvantitativt kan dock innebära att endast det
redan synliga synliggörs, vilket jag hoppas undvika med min mer analyserande och
djupgående kvalitativa metod. Mitt syfte är ju att uppmärksamma både synligt och dolt i
texten.

2.5.2 Analysens genomförande

Denna undersökning av UDK 109 grundas på tolkningar av dess terminologi och struktur
ur feministiska och språkvetenskapliga perspektiv. Jag undersöker inte systemet i dess
helhet utan inriktar mig på de delar som jag uppfattar som relevanta för mitt syfte.

                                                
104 Se Alvesson & Sköldberg 1994, s. 135-171.
105 För diskussion kring sanningshalt i hermeneutiska tolkningar se Alvesson & Sköldberg 1994, s. 167 ff.
106 Bergström & Boréus 2000, s. 33.
107 T.ex. Maggio, Capek, Doyle.
108 Denscombe 2000, s. 200.
109 När jag i min undersökning skriver UDK avser jag dess upplaga från 1994, om det inte i texten
hänvisas till annan upplaga. Jag har under undersökningsperioden inte haft tillgång till UDK:s senaste
uppdatering. Jag har dock berikat mig med information om förändringar som skett under andra hälften av
90-talet genom UDK:s pocket upplaga från 1999 samt genom UDK:s Extensions och corrections. Men
eftersom pocketupplagan inte har det djup som är nödvändigt och Extensions and corrections är svår att
kontrollera i sin helhet, så reservererar jag mig härmed från eventuella förändringar som jag inte har
uppmärksammat och välkomnar information om detta.
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I studien utgick jag inledningsvis ifrån systemets index, dvs. alfabetiska register110, och
valde ut ett antal ämnesord som gav mig ingångar till olika platser i systemet111. De
viktigaste termerna var inledningsvis ”women” och ”female” samt ”men” och ”male”.
Det har utförts en jämförelse mellan indexets ingångar för dessa kvinnliga respektive
manliga termer, bl.a. gällande vilka hänvisningar som görs - från var och hur många -
och vilken terminologi som används. Utifrån indexet fortsatte jag till systemet där
undersökningen utvecklades genom kontrollerandet av förekomsten av genusrelaterade
ord, samt manliga och kvinnliga relationer inom både systemets hierarkier och
terminologi. I kommande analystext närmar vi oss UDK på ett par olika sätt, dels
genom registret som ovan beskrivits och dels genom platser i systemet som upptäckts
med hjälp av den s.k. browsing-tekniken. Undersökningen utgår dessutom från termer
med anknytning till samhälleliga problem som kan tyckas problematiska ur ett
genusperspektiv, som t.ex. prostitution och abort112.

Jag använder mig av relevant litteratur113 såsom feministiska ordböcker samt
ämnesordlistor tillsammans med tidigare undersökningar i ämnet, som referenser och
samtalspartners i min analyserande närläsning av systemet. Jag har valt att dela in denna
undersöknings resultat i olika avsnitt, som ska söka skildra den skilda problematiken
mellan olika sorters termer och strukturer. Jag behandlar därmed min analys av UDK
och dess eventuella sexism efter följande punkter:

• Asymmetrisk behandling av könen;
• Mannen som norm, både strukturellt och terminologiskt;
• Behandling av enskilda begrepp, som kan upplevas som problematiska ur ett

feministiskt perspektiv;
• Termen ”man”, som kan skapa visst pseudogeneriskt problem;
• Asymmetrisk behandling av sexualitet och de biologiska könen; samt
• Systemets möjlighet att organisera genusforskning och feminism.

För en strukturell genomgång av systemet tar jag hjälp av ett antal rubriker som utgår
från ovanstående punkter och som förhoppningsvis ska göra textens inriktningar tydliga
för läsaren. Det ska poängteras att dessa punkter kommer att återkomma som
diskussionsgrund i uppsatsens avslutande del och dess existens kommer att ge
indikation på existensen av sexism i UDK. Dessa parametrar har jag skapat på eget
bevåg men de har en tydlig grund i Maggios feministiska teorier om språklig sexism
samt identifierade problem i tidigare forskning.

                                                
110 UDK:s index kommer hädanefter att refereras till som register, eftersom denna beteckning används i
den svenska Internetversionen av UDK och därmed torde vara den rätta svenska termen. Jag kommer att
använda benämningen systemet när jag avser  UDK:s systematiska tabeller och UDK när jag avser både
systematiska tabeller och register.
111 Systemets registeringångar återfinns i bilaga 1.
112 Närvaron av dessa termer kommer att motiveras i samband med att de nämns i undersökningen.
113 För information om litteratursökning, se bilaga 2.
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3. Närläsning och analys av UDK-systemet

3.1 Kortfattat om UDK

UDK är ett bibliografiskt och universellt klassifikationssystem. Förutom sitt, till stora
delar, enumerativa huvudsystem finns ett flertal hjälptabeller med allmänna tilläggstal,
som möjliggör en mer detaljerad klassificering. Tilläggstal återfinns också i själva
huvudsystemet. Dessa är dock specifika, dvs. kan endast användas inom den
huvudavdelning inom vilket de existerar. UDK har, för att kunna skapa än mer
komplexa ämnen, notationer som kan uttrycka relationer mellan olika ämnen och
tilläggstal. Denna notation kan vid en första anblick tyckas svårförståelig, men skapar
onekligen möjlighet att genom systemet precisera dokuments innehåll. Ett stort
användningsområde för UDK är möjligheten till detaljklassificering av artiklar och
mindre dokument.114

Universella decimalklassifikationen bildades på 1890-talet ur det klassifikationssystem
vid namn Dewey decimalsystem som skapats av Melvin Dewey några decennier
tidigare. Det nya med UDK var bl.a. indelningen med tillägg dvs. ett facetterat drag i
det i övrigt enumerativa systemet. Sedan 60-talet har UDK helt avbrutit sin tidigare
parallella utveckling med DDC och gjort egna förändringar samt stora revideringar av
flera avdelningar vilket har inneburit att UDK idag är ett helt annat system än DDC.
Idag upprätthålls UDK av UDC Consortium som har ansvar för dagens standardversion
av UDK, The Master Reference File, med cirka 60 000 ämnesrubriker. Den består av
UDK:s tidigare mellanstora upplaga tillsammans med de ändringar och rättningar som
gjorts i UDK från 1994.115

UDK är inte knutet till en speciell samling som t.ex. Library of congress classification
utan används inom olika typer av miljöer, t.ex. tekniska och andra specialiserade
institutioner över hela Europa, folkbibliotek i bl.a. Spanien samt forskningsbibliotek i
Östeuropa. UDK är idag ett internationellt system i betydligt större grad än andra
klassifikationssystem. Den är standard i många icke engelskspråkiga länder och därmed
översatt till många språk. På detta område föregår UDK till och med DDC i
översättningar av framför allt östeuropeiska språk såsom estniska och rumänska, men
även japanska.116

Under de senaste decennierna har UDK hamnat på efterkälken av DDC och till och med
fått spådomar om att vara på väg att försvinna. Att UDK:s avdelning 4 har varit ledig i
några år har dessutom setts som problematiskt och avdelningen är ännu inte planerad att
fyllas. Förslag gällande UDK:s överlevnad kommer från flera håll117 och en idé om
sammanslagning med DDC representeras av bl.a. McIlwaine. Han menar att UDK
skulle vara ett utmärkt komplement genom sin detaljrika klassifikation samt tydliga
facettindikatorer. Notationen har tidigare uppfattats som UDK:s största brist, eftersom
den ses som alltför komplicerad, men McIlwaine påpekar att den ger färre svårigheter i
dagens elektroniska miljö.118

                                                
114 För djupare förståelse av UDK:s uppbyggnad och användning se t.ex. Benito 2001, s. 138-187.
115 För utförligare information se UDK:s officiella hemsida på http://www.udcc.org/mrf.htm.
116 McIlwaine 2000, s. 96. Williamson 1990, s. 30.
117 Se t.ex. Williamson 1990.
118 McIlwaine 2000, s. 100-102.
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Idag ligger UDK bättre till än på många år. Både ny administrativ organisation och nya
ekonomiska förutsättningar har givit UDK en positiv grund för fortsatt utveckling.
Förändringar i systemet sker ständigt, och detta är det också stort behov av vilket de
flesta håller med om. Men radikala förändringar är sällan populära hos de redan
etablerade användarna och en balansgång krävs därför för att locka till sig även nya
användare. Det kan också nämnas att trots goda tider har systemet få möjligheter att
upprätthållas på dess mer detaljerade nivå. Men de förändringar som sker ska vara både
lämpliga och korrekta, eftersom alla revisioner i UDK granskas av experter inom
aktuella ämnesområden. 119

3.2 UDK:s huvudavdelningar och övergripande struktur

Genom denna undersökning av UDK har det visat sig att en manlig norm inte bara visar
sig i klassifikationssystemet genom vissa enskilda termer och systemets inbördes
struktur. Normen återfinns också i ett bredare perspektiv, i systemets övergripande
avdelningar och struktur. Detta tycker jag mig se i UDK:s huvudavdelningar120, dels
gällande ämnens ordning och dels genom den text som ska förklara vad som ingår i de
olika avdelningarna.

0 Generalities. Science and knowledge. Organization. Information.
Documentation. Librarianship. Institutions. Publications

1 Philosophy. Psychology
2 Religion. Theology
3 Social sciences. Statistics. Politics. Economics. Trade. Law. Government.

Military affairs. Welfare. Insurance. Education. Folklore
4 Vacant
5 Mathematics and natural sciences
6 Applied sciences. Medicine. Technology
7 The arts. Recreation. Entertainment. Sport
8 Language. Linguistics. Literature
9 Geography. Biography. History

Att klassifikationssystem kan sägas vara manliga eller patriarkala i sina hierarkier och
strukturer påpekar Olson. 121 Men även Hansson, som exemplifierar med SAB:s
avdelningar om krig respektive sport, upplever att traditionellt manliga sysselsättningar
tilldelats betydligt större plats i systemet än vad som rimligtvis är en återspegling av
verkligheten. Mer traditionellt kvinnliga ämnen har som motvikt mer marginaliserade
platser i systemet och placeras längre ned i hierarkierna.122

Vi kan i systemet se att UDK:s militära avdelning respektive sportavdelning inte tar
onödigt stor plats i systemet, men stor plats tar däremot avdelning 5 och 6, som består
av naturvetskap, medicin och teknologi. Dessa ämnen kan rimligtvis också tolkas som
traditionellt 123 manliga sysselsättningar och motsäger därmed inte ovan nämna

                                                
119 McIlwaine 2000, s. 95-97.
120 Se t.ex. Universal Decimal Classification pocket edition 1999, s. 10, för sammanfattande genomgång
av huvudavdelningar samt exemplifiering av underavdelningar.
121 Se t.ex. Olsons analys av DDC i Olson 1996.
122 Hansson 1999, s. 198.
123 Jag menar inte att det är så idag, utan enbart att det länge har varit har varit en traditionell uppfattning.
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konstaterande av Hansson. I systemet kan vi också iaktta att huvudavdelningarna 7, 8
och 9, dvs. konst, språk och historia tar förhållandevis mycket liten plats i systemet.

Genom ovanstående uppställning av UDK:s huvudavdelningar kan vi konstatera att
avdelning 3 ”Social sciences” i denna innehållsbeskrivning tar stor plats i förhållande
till övriga avdelningar. Vid närmare kontroll i systemet ser vi att de
innehållsbeskrivande benämningarna i denna uppställning endast delvis
överensstämmer med ”Social science’s” direkta underavdelningar i systemet. Vi kan
exemplifiera med ”Trade” som är en underavdelning till underavdelning med signum
339, samt ”Insurance” som är en underavdelning till underavdelning med signum 368.
Utan att spekulera i varför kan vi påpeka att det finns en mängd avdelningar på samma
hierarkiska nivå som dessa som inte har tagits med i avdelningens innehållsbeskrivning,
t.ex. ”305 Gender studies”.

Gällande kvinnans placering längre ned i hierarkierna än männen kan vi hänvisa till
avdelning ”1 Philosophy. Psychology” som inkluderar feminism på signum 141.72.
Detta kan tyckas som en onödigt djup indelning. Men om vi jämför med signum för ett
vad som uppfattas som huvudämne, ”159.9 Psychology”, så kan vi dra slutsatsen att
längden på signum i UDK mer är av slumpmässig karaktär.

Det faktum att vad som inte följer den vite, mannens norm gärna nonchaleras eller
tilldelas mindre och färre platser i systemet samt den implicita närvaron av mannen
tillsammans med framhävningen av kvinnan, är en följd av vad Hansson kallar
inkludering genom särskiljning. Detsamma uppmärksammar Olson genom vad hon
kallar för marginalisering och uteslutande. Hon poängterar att detta delvis hänger på
den hierarkiska klassifikationen, som alltid kommer att leda till att vissa ämnen förs
samman och andra splittras.124

3.3 UDK:s huvudtabell samt tilläggstabeller: strukturellt och
terminologiskt

I UDK uttrycks könstillhörighet på flera olika sätt. Genom systemets speciella tabell för
person (tabell ik), kan könstillhörighet väljas att läggas till huvudtal om så är önskvärt.
Könsaspekten är dock dessutom redan utskriven i huvudtabellen på en mängd ställen.
Detta är ibland en nödvändig och förklarande del av innehållet i ett visst ämne, ibland är
det överflödigt. Oavsett om dessa könsaspekter är nödvändiga eller icke, så kommer de
här att nämnas och diskuteras i förhållande till varandra och i förhållande till mina
kriterier för sexistiskt språkbruk. I huvudtabellen kan könstillhörighet framkomma på
olika vis, t.ex. som ämnesrubrik: ”613.99 Health and hygiene of women” och ”343.914
Women as criminals. Female delinquency”, eller i förklarande text kring kodernas
användning t.ex. ”Example of combination: 356-055.2 Females serving in army”.
Ibland existerar en motsvarande ämnesrubrik för manlig könstillhörighet och ibland
inte.125

                                                
124 Hansson 1999, s. 208. Olson 2001, s. 654-655.
125 Jag vill här kommentera att både versaler och gemener kommer att användas i mina citeringar  av
ämnesrubriker respektive registeringångar, utifrån dess varierande användning i systemet.
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3.3.1 En asymmetrisk behandling av könen

Mannen och kvinnan behandlas på ett icke jämställt sätt inom flera avdelningar av
UDK. Denna ojämställdhet yttrar sig bl.a. genom asymmetrisk användning av
genusspecifika termer, genom att kvinnan tilldelas registeringångar till systemet som
inte mannen har och tvärtom, samt genom att det ena könet uppmärksammas mer än det
andra inom ett visst ämne. Relevant i sammanhanget är Maggios diskussion kring
genusfria, genusrättvisa och genusspecifika ord. De två förstnämnda anser hon vara
generellt att föredra. Genusfria termer är ord som inte uttrycker könstillhörighet, t.ex.
”teacher, bureaucrat, employee, hiker …” och som därmed kan vara mycket
användbara.126 Genusspecifika ord, som tydligt indikerar vilket kön som avses (t.ex.
businessman, altargirl), är inte dåliga i sig själva, men de bör användas på ett
genusrättvist sätt dvs. användas lika många gånger över könen och i rätt
sammanhang. 127

En asymmetrisk behandling av könen finner vi i UDK:s pocketupplaga från 1999. I dess
register återfinns ett flertal ingångar till systemet som skiljer sig åt mellan könen. Under
”women” förekommer ingångarna ”in army” samt ”lawyers”, vilka inte existerar som
ingångar till systemet under ”men”. Under ”men” återfinns i sin tur termen ”nurses”,
som inte existerar som ingång till systemet under ”women”. Under ”women”
förekommer även ämnesingången ”traffic in: ethics, 176.5”, vilket uppmärksammar
prostitution och slavhandel gällande specifikt kvinnan. I samband med termen ”female”
återfinns i registret ingångarna ”female adolescent domestic staff, 647-053.6-055.2”,
”female persons, -055.2 see also women”, samt ”female population of Europe, 314.9-
055.2(4)”. Under “male” finns ingångarna ”male persons, 055.1 see also men” samt
“male reproductive organs: diseases, 616.6”.

I UDK:s upplaga från 1994 är asymmetrin i registret ännu större, främst gällande
rubrikerna som börjar med ”women’s” vilka ger ingångar till en mängd kläder som det
inte finns någon motsvarighet under registrets man. Det finns dessutom inte en enda
ingång som påbörjas med ”men’s”, det finns heller inte ingångar genom ordet ”men” i
detta register, utan termen ”male” används. Hänvisningarna gällande kvinna har delats
upp mellan ”women” och ”female”, vilket innebär att båda ingångarna bör kontrolleras
vid användning av systemet.

Det mesta i registret under ”male” återfinns under ”women”, med undantag från ”male
sex hormones” och ”male climacteric” som inte har någon kvinnlig motsvarighet i
registret. Registertermer under ”women” har dock inte alltid motsvarighet under ”male".
Under registrets ”women” förekommer följande ingångar till systemet128 som inte har
någon motsvarighet under ”male”:

• admission to public office: 35.052.7
• as childbearers: ik-055.26
• clothing (social customs) 391.2
• criminals (criminology) 343.914

                                                
126 Maggio poängterar dock att man ibland får akta sig för ett alltför brett användande av genusfria ord
som kan förvränga verkligheten till kvinnans nackdel. ”Battered spouse” istället för ”battered wife” kan
till exempel ge uppfattningen att denna term gäller män lika mycket som kvinnor. Maggio 1991, s. 8.
127 Maggio 1991, s. 8.
128 Gäller UDK:s upplaga från 1994, se även bilaga 1.
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• documents Id (0.055.2)
• full employment (labour market) 331.582
• penitentiary institutions (criminal law) 343.819.2
• personal health 613.99
• and society 396
• status (civil law) 247.156
• suffrage (electoral law) 342.83
• work restrictions (labour market) 331.574

Att det finns fler hänvisningar under ”women” och ”female” än under ”man” och
”male” är dock inget ovanligt fenomen. I sin undersökning av DDC ser även Olsen
förekomsten av fler hänvisningar under ”women” än under ”man”. Hon påpekar att
många av dessa hänvisningar leder till termer som indikerar om en manlig norm. 129

I UDK:s register återfinns både ”wife”, ”husband” och ”spouse” som ingångar till
systemet. ”Spouse” är det ämnesord som föredras vilket påpekas under både ”wife” och
”husband”. Intressant ur ett genusperspektiv är dock att ”husband” dessutom har en
ingång till systemet som inte ”wife” har, nämligen ”husband - rights and duties
347.625”. Denna hänvisning leder till systemets ”Effects on marriage on the marriage
partners, spouses. Rights and duties of spouses”. Det är tveksamt hur denna asymmetri
ska tydas.

En del av sexistiskt språkbruk är behandlingen av kvinnor i förhållande till män, t.ex.
make, son och pappa.130 I LCSH fanns tidigare ett stort problem gällande hänvisning till
kvinnan som någons maka, dvs. ”wife” som tillägg till yrket. Detta har dock
uppmärksammats och ändrats till termen ”spouse” som inkluderar båda könen och
därmed är en genusfri term. 131 Det problem med ”wife” som tidigare existerade i LCSH
finns inte i UDK:s huvudtabell, men önskar du beskriva ett sådant ämne finns det dock
möjlighet genom persontillägg enligt tabell ik.

I UDK finns det en hänvisning genom registret på ”nursing mothers” samt ”women- as
childbearers” till systemets personaspekts tabell (ik) och signum ”-055.26 Women as
childbearers. Pregnant women. Expectant mothers. Nursering mothers”. Pappan
förekommer inte här och inte heller någon annanstans där hans koppling till graviditet,
omsorg och omhändertagande av barnet betonas.

”Women and …”- rubriker är ur denna uppsats perspektiv problematiska. I UDK:s
upplaga från 1994 existerar inga ”men and…”-rubriker, men det återfinns en ”women
and …”- rubrik i registret. Det är ”women and society” som hänvisar till feminism på
396 i systemet. Även Rogers har uppmärksammat ett sådant problem i LCSH och
poängterar att ”women and…”- rubriker inte bör användas om det inte finns en manlig
motsvarighet. Det gör det inte i LCSH och det gör det heller inte i UDK. Rubriken
”women and society” återfinns inte i UDK:s nyare upplaga eftersom 396 inte längre
existerar, vilket vi återkommer till, men den återfinns fortfarande som begrepp i den nya
ämnesrubriken för genusstudier på 305.

                                                
129 Olson 2001, s. 646.
130 Maggio 1991, s. 12.
131 Rogers 1993, s. 192.
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Kvinnor är mer vanligt behandlade som änkor än män är behandlade som änkemän. 132

Detta kan ses i UDK:s register i ”widowers” respektive ”widows” hänvisningar till
systemet. Under änkemän förekommer ämnesingångar med avseende på pension
(”pensions (social insurance) 369.644”) samt sociala traditioner (”social customs
393.98”). Under änkor förekommer förutom detta även hänvisning till systemet
gällande krig. Vid kontroll av systemet återfinns följande: ”355.292 Veterans. Ex-
servicemen. War-wounded, invalids. War widows and orphans”. Det existerar ej ”war
widowers”. I UDK:s nyare upplaga har ämnet fått en ny plats, men terminologin är den
samma och mannen förekommer fortfarande inte (”355.1-055.2”364” War widows”).133

En indikation på skillnaden i synen på änkor och änkemän ges dessutom i systemets
avdelning för lag, där det i underrubriken omgifte antyds att detta inkluderar omgifte för
änkor men omgifte för änkemän nämns inte (”347.627.4 Remarriage. Including:
remarriage of widows”).

I UDK:s register återfinns gällande skilsmässa ett flertal personaspekter. ”divorced
people ik-058.835.2”, “divorced and separated people ik-058.836”, “divorcees ik-
058.836.2”. Skilda människor, skilda och separerade människor samt ett ord med tydlig
kvinnlig anknytning, “divorcees”. Rogers diskuterar skilsmässans beteckningar på olika
parter och dess termer i LCSH. Tidigare fanns endast benämningen ”divorcees”, som
skulle gälla för både män och kvinnor trots dess feminina innebörd. Detta har dock
ändrats i LCSH senaste upplaga som har infört en stor variation av termer i ämnet, t.ex.
”divorced men”, ”divorced fathers”, ”divorced parents”, ”divorced women” och
”divorced mothers”. 134

Termerna ”bachelor” och ”spinster” används i UDK på ett flertal ställen. Problematiskt
kan vara de sammanhang i vilka termerna används och vilken konservativ uppfattning
detta kan sprida. Ett exempel är dess plats inom demografins befolkningsstudier där
termerna tydligen ska associeras till ett kyskt liv, ett liv i celibat: ”314.57 Celibacy.
Bachelorhood. Spinsterhood”. Termerna kan också ses som problematiska på ett
ytterligare vis, dvs. om vi tar ställning för Maggios resonemang om dess parallella
användning. Maggio påpekar att vi bör uppmärksamma att deras innebörd egentligen
inte är likvärdig och därmed inte bör användas parallellt. Som Maggio uttrycker det:
”women go from bachelor girl to spinster to old maid but men are bachelors for ever.”
Även Doyle påpekar att ”spinster” kan vara känsligt att använda och konstaterar att när
äktenskapsstatus är relevant så bör termer som “single women/person” eller ”unmarried
person/woman” användas istället.135

En ojämlik behandling av könen är relativt tydlig inom UDK:s avdelning för rättsystem.
Vi får för det första en hänvisning genom UDK:s register från kvinna och ”criminal
(criminology) 343.914”. Detta är en hänvisning som inte har någon motsvarighet under
systemets ingång under man. I huvudtabellen återfinns rubriken ”Women as criminals.
Female delinquency”, som är en underavdelning till ”343.91 Kinds of criminal,
delinquent” och jämställd med “343.913 Mentally disturbed criminals”. Det finns ingen
”Men as criminals. Male delinquency” och under överstående avdelning, där vi därmed
får förmoda att männen ska placeras, återfinns inte termen ”delinquent”.
Fortsättningsvis finns genom registret en hänvisning från kvinna till systemet och

                                                
132 Maggio 1991, s. 12.
133 Extensions and corrections of the UDC  1998, s. 92.
134 Rogers 1993, s. 190.
135 Maggio 1991, s. 41. Doyle 1995, s. 91, 92.
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ämnesrubriken “Penitentiary institutions for women and girls” (343.819.2). Detta är en
avdelning under ”Special penitentiary institutions and establishments for occupational
therapy”. Termen “prisons” används inte här trots att den används i systemet på
343.811, dvs. systemet antyder att kvinnor sitter på anstalt medan män sitter i fängelse.
Tolkningen av detta som problematiskt får stöd av tidigare forskning av Foskett. Han
resonerar kring problem i LCSH och nämner i sammanhanget existensen av ämnesordet
”delinquent girl” i förhållande till icke-existensen av ”delinquent boys”. 136 Detta är inte
längre ett likvärdigt problem i UDK, eftersom asymmetrin har uppmärksammats och
ändrats. Rubriken ”Penitentiary institutions for women and girls” existerar inte längre,
utan har ersatts med den genusfria ämnesrubriken ”Penitentiary institutions generally.
Penal establishments. Including: Prisons” på 343.819.2. Att kvinnan fortfarande
behandlas på ett annat sätt än mannen visas dock genom rubrikens
kombinationsexempel, där enbart kvinnan förekommer.137

Ett ytterligare exempel på asymmetrisk behandling av könen i UDK existerar inom
etnologin och dess avdelning ”392.3 Familylife. Familial systems”. Här återfinns
termerna patriarkat och matriarkat. Den befintliga asymmetrin visar sig i sätten som
begreppen utvecklas på.

392.312 Patriarchy. The father of the family. The eldest of the family
392.313 Matriarchy

Maggio poängterar att matriarkat tenderar att ses på med viss misstänksamhet, utifrån
samhällets patriarkala norm. Detta gör också att begreppet tydligt särbehandlas både i
språket och i samhället (i det här fallet även klassifikationssystemet). Maggio påpekar
också att matriarkat och patriarkat inte är varandras motsatser, utan snarare
representerar de båda två samhällen med obalans mellan könen. Termer som kan
användas som alternativ till både patriark och matriark är ”ancestor/family elder, head
of the family, family head”, menar Maggio.138 Att även andra system och
ämnesordlistor har haft problem med en asymmetrisk behandling av begreppen
matriarkat respektive patriarkat, framkommer genom Marshalls analys av LCSH 8, där
det tidigare fanns en hänvisning till familj från ämnesordet patriarkat men inte från
matriarkat. Detta har dock rättats till och i senare upplagan finns hänvisningen till familj
från båda termer.

Ytterligare fall gällande asymmetrisk samt stereotypisk behandling av kön i UDK
återfinns inom avdelning ”356 Army service generally. Infantry. Foot soldiers” och
avser synen på kvinnan inom det militära. Avdelningen ger kombinationsexemplet:
“356-055.2 Females serving in army. Women´s corps.” Exemplet inkluderar endast
kvinnor, vilket indikerar att kvinnan ses som något avvikande. Detta är samtidigt ett fall
där den manliga normen är tydlig. Ska männen inom det militära klassas, så kommer
naturligtvis inte personaspekten gällande kön läggas till huvudtalet. Detta kan sättas i
relation till avdelning ”371.8 School and student life”, där kombinationsexemplet
nämner både mannen och kvinnan: ”371.8-055.1 Male pupils, 371.8-055.2 Female
pupils”.

                                                
136 Foskett 1984, s. 348.
137 Extensions and corrections of the UDC  1995, s. 141.
138 Maggio 1991, s. 185.
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Inom religionens avdelning 27 gällande kristendomen är behandlingen av könen
däremot mycket symmetrisk. Termer som betecknar munkar och nunnor används på ett
genusrättvist sätt.

271 Religious orders and communities Monastic orders . The cloistered
life. Including: Monks. Nuns. Monachism. Convents. Nunneries.
Monasteries. Abbeys. Example of combination: 271-055.1 male orders,
271-055.2 Female orders

Inom avdelning 29 som behandlar icke-kristna religioner är detta dock inte detsamma.
Vi får t.ex. fråga oss var nunnorna befinner sig i ”291.65 Religious associations. Holy
orders. Including: Monks. Anchorites. Fakirs”. Det kan vara värt att påpeka att det finns
termer, t.ex. ”priestess”, som inte kan användas på ett symmetriskt sätt tillsammans med
”priest”, åtminstone inte inom kristendomen och dess nutida kvinnliga präster.
Termerna kan endast användas i en sådan kontext i vilken de spelar en speciell och
positiv roll.139

Inom avdelning 29 finner vi även personer med magiska krafter, fortfarande med grund
i en religiös organisation, t.ex. ”291.62 persons with supernatural power. Including:
Sorcerers. Magicians. Witchdoctors”. Vi kan här konstatera att häxorna 140 inte befinner
sig med andra magiker inom denna avdelning för religion. ”Witches” förkommer istället
inom avdelningen för det ockulta liksom inom etnologin, vilket vi hänvisas till från den
religiösa avdelningen ”291.33 Ways of directly influencing the divine will. Including:
Sorcery. Witchcraft. Conjuration. Magical influence of objects”. Frågan är dock om
detta innebär någon egentlig asymmetri mellan könen, eftersom dagens häxor kan vara
både män och kvinnor. Historiskt och traditionellt sett kopplas dock begreppet häxa till
kvinnan. En historisk aspekt på häxeri och häxjakt saknas i UDK. För övrigt så anser
Maggio anser att “wizard”, ”sorcerer”, ”magician” och ”witch” är genusspecifika
termer, men som kan vara acceptabla att använda.141

UDK:s register och termerna under ”woman” respektive ”man” kan genom sin
asymmetri ge en viss antydan till konservativ behandling av kvinnan. Delar av detta
menar jag visar sig genom att det under ”woman” existerar en mängd ingångar till
systemet som gäller kläder (kappor, skor, ytterkläder, hattar etc.), medan det under
”man” eller ”male” inte existerar ett enda klädesplagg. Kvinnor associeras tydligen till
kläder medan män inte gör det. Detta visar sig dock inte vara fallet vid en kontroll av
klädavdelningen i UDK:s huvudtabell. En manlig motsvarighet till det kvinnliga
klädesplagget är snarare regel än undantag och i systemet anses männen vara så
associerade till kläder att de regelmässigt står före kvinnorna, t.ex. ”687.172.2 Women’s
coats” och ”687.172.1 Men’s coats”. Kvinnans och mannens skor befinner sig under
“685.341.8 footwear for wearers of a particular sex or age”. Här finns det dock
alternativa signa som t.ex. ”685.341.75 Slippers” om specificering av kön känns
överflödig. Kvinnans formella kläder (687.151.2) exemplifieras i systemet med

                                                
139 Doyle 1995, s. 75.
140 Häxor och häxkraft kopplas i dagens samhälle inte endast till en historisk syn på dessa, utan även till
det moderna häxeriet, vilket ofta innebär själslig kontakt och tillbedjan till naturen. Som Maggio uttrycker
det: ”witches tend to be gentle people who believe in responsibility toward self, others, and the world.” (s.
285) En häxa kan vara både kvinna och man. Dagens religiösa häxeri inkluderar dessutom en mängd
gudar och gudinnor, samt religiösa högtider.
141 Maggio 1991, s. 285.
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“evening dresses, gowns. Ball gowns”. Mannens formella kläder (687.151.1)
exemplifieras med “evening dress. Dress suits. Tail coats. Frock coats. Dinner jackets
(tuxedos). Morning coats”. Morgonrocken är formell klädsel för mannen, men ej för
kvinnan.

Kvinnans hattar representeras av registrets hänvisning genom ”women’s hats” till
systemets “687.45 Women’s headgear. Women’s hats, caps, bonnets. Including:
Bathing caps. Hat veils”. Mannens hattar kallas ej huvudbonader i systemet utan hattar
och har dessutom en mängd underavdelningar för specificering av hattsort, t.ex. ”687.42
Men’s hats (felt, fur, strawhats etc.)”, ”687.43 Men’s caps”, “687.433 Caps for
protection from the sun. Tropical hats. Including: Pith helmets” samt “687.434
Protective headgear for special purposes. Including: Firemens helmets. Diving
helmets”. Kvinnor bär hattar, mössor och luvor, inkluderande badmössor och hattslöjor.
Männen kan enligt systemet bära filt-, päls- och stråhattar, hattar som skyddar dem från
solen och tropiska hattar. De kan också bära skyddshjälmar såsom brandmanshjälmar
och dykarhjälmar.

Denna tolkning av asymmetrin mellan könen kan delvis beläggas med hjälp av Rosalie
Maggio. Hon påkar nämligen också att det ska vara symmetri mellan könen när
genusspecifika ord förekommer.142 Ordpar som representerar mannen och kvinnan kan
exemplifieras på flera sätt och är samtidigt problematiska på flera sätt, vilket vi här har
uppmärksammat i UDK.

3.3.2 Mannen som norm, kvinnan som undantag

Den manliga normen kan åskådliggöras på ett flertal sätt i samhället, men också i UDK,
vilket exemplifieras både genom mannens första position i strukturen, hans implicita
närvaro, samt indirekt genom den terminologi som existerar i språket. UDK:s
uppfattning om könens hierarkiska ordning synliggörs för övrigt i etnologins avdelning
392.37 där följande står skrivet: ”Family hierarchy. Position of man, women, children”,
dvs. mannen kommer hierarkiskt före både kvinnan och barnet.

Ständigt återkommande i UDK-systemet är det faktum att mannen är placerad före
kvinnan, även om de befinner sig i parallella underavdelningar. En orsak till detta är att
mannen placerats före kvinnan i tabellen för persontillägg, vilket sedan har lett till att
detta fortsätter vara fallet i alla systemets kombinationsexempel där könsaspekt föreslås,
t.ex. ”371.8-055.1 Male pupils. School boys. Male students” och ”371.8-055.2 Female
pupils. School girls. Female students”. I andra fall med parallella underavdelningar är
dock detta inte en orsak. Exempel på detta finns inom avdelning 267, där ”religious
associations för men” har klassifikationssignum 267.2 och ”religious associations for
women” har signum 267.4. Ytterligare exempel gäller hela klädavdelningen, t.ex.
”687.12 women’s outer clothing” och ”687.11 men’s outer clothing” samt mannens
respektive kvinnans sexuella liv och biologiska kön där mannen i alla iakttagna fall har
placerats före kvinnan. Maggio förklarar att män enligt tradition ses som det mer värda
könet vilket visas i språket genom att de ofta placeras före kvinnan. Maggio föreslår att
detta bör varieras så att kvinnan och mannen placeras före respektive efter varandra
motsvarande antal gånger. I UDK existerar undantagen där mannen kommer efter

                                                
142 Maggio 1991, s. 8.
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kvinnan inom musikavdelningen, t.ex. ”78.087.682 Women’s choirs” och ”78.087.683
Men’s choirs”, samt ”78.087.612 For women’s voice” och ”78.087.613 For man’s
voice”. Men även gällande änkor, änkemän och deras pensioner, t.ex. ”widows pensions
(social insurance) 369.642” och ”widowers pensions (social insurance) 369.644”.

Att mannen uppfattas som normen i UDK visar sig dessutom genom att det inte alltid
finns underavdelningar gällande män när det finns för kvinnan. Mannens plats är då i
den hierarkiskt överstående avdelningen, utskriven eller implicit. Normen kan också
visa sig som det gör i UDK genom de kombinationsexempel som systemet ger, samt
genom registrets hänvisningar till systemet, t.ex. ”women in the army” och ”women as
lawyers”.

Ett intressant uttryck för normen ges i avdelning för hälsa och hygien på 613.9.
Kvinnans hälsa och hygien återfinns på 613.99. Hälsa och hygien hos ungdomar och
gamla återfinns på 618.96 samt 613.98. Det finns ingen rubrik för hälsa och hygien
tillägnad mannen, istället finns hälsa och hygien för de vuxna på 613.97. Kvinnan och
mannen särbehandlas relativt tydligt i systemets avdelning ”35.052 Sex of officials.
Admission of women to public office”. Här finns möjligheten att organisera dokument
utifrån deras könsaspekt, vilket också gäller mannen efter behov. Men eftersom endast
kvinnan nämns som exempel, antyder systemet att denna könsaspekt främst gäller
henne.

Ett ytterligare exempel på den manliga normen återfinns inom den etnologiska
avdelningen för släktskap (392.31) nämns begreppen ”agnation” och ”cognation”. En
översättning av dessa visar att de innebär blodsfrändskap på fädernet samt släktskap.
Släktskap på moderns sida återfinns som en underrubrik: ”392.317 Kinship on the
mother’s side. Natural Kinship”. Detta är ett exempel på i systemet utskriven manlig
hierarkisk överordning.

En manlig överordning kan också iakttas inom UDK:s personaspektstabell för
homosexuella. Vid signum -055.3 återfinns texten: “Persons with uncertain, ambivalent
or other special sexual, psychosexual or sociosexual characteristics. Including:
Asexuals. Bisexuals. Intersexuals. Homosexuals. Lesbians. Transsexuals. Transvestites.
Sexual perverts. Sadists. Masochists”. Problematiskt ur ett genusperspektiv är
omnämnandet av de lesbiska utan ett likvärdigt omnämnande av bögar. Termen
homosexuella, som egentligen är en bredare term, används därmed synonymt med de
manliga homosexuella. Detta är tydligen inte ovanligt. Doyle påpekar att man bör se
upp med att termen homosexuell ofta associeras till endast män. 143 I UDK är detta dock
motsägningsfullt då det på övriga ställen i systemet där homosexuella omnämns endast
existerar termen ”homosexuals”, t.ex. ”616.89-008.442.36 Sexual inversions. Including:
Homosexuality. Bisexuality. Male and female homosexual acts. Tribanism. Sodomy”
och ”613.885 Sexual ambivalence. Intersexuality. Homosexuality”. I UDK:s nyare
upplaga har terminologin i personaspektstabellen uppmärksammats som ett problem och
ändrats. Idag ger kombinationsexemplet både ”gay male” och ”lesbian”144. Detta kan
förhållas till European women’s thesaurus behandling av ”lesbians” och ”gays” som
likvärdiga termer under ”social groups”. 145

                                                
143 Doyle 1995, s. 38.
144 Extensions and corrections of the UDC 2002, s. 100.
145 European women’s thesaurus 1998, s. 41.
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Kvinnan och mannen får en asymmetrisk behandling gällande deras förhållande till
arbete146, både i registret och i systemet. I registret hänvisas vi genom ”women- full
employment” till 331.582, där kvinnan som grupp, tillsammans med andra grupper i
samhället, särskiljs från mannen. (”Securing optimum utilization of existing workforce.
Including; Vocational rehabilitation (including disabled persons). Full employment of
women, of older workers. Retraining assistance”) Mannen förekommer inte i denna
rubrik och det faktum att mannen inte nämns någonstans i de omkringliggande
avdelningarna samt inte behandlas som grupp likvärdigt med kvinnan, indikerar på att
mannen här uppfattas som norm. Detta påstående har ytterligare grund i 331.574 som
också framhäver kvinnan som en särskild grupp av arbetstagare (”Elimination of certain
groups of employees. Including: … Restriction of female, foreign labour”). Mannen
nämns inte, men eftersom mannen säkerligen räknas till kategori arbetstagare på ett eller
annat sätt, så får vi ta för givet att han existerar implicit i systemet.

Genom UDK:s register hänvisas vi genom ”women” till ”documents” (0.055.2) i tabell
id. I systemets tabell framgår att det här skall klassas dokument för speciella sorters
användare. Här återfinns dock endast ett exempel gällande kvinnotidningar. För en
symmetrisk behandling av könen skulle även tidningar för männen ha återgetts som
exempel. Nu indikeras att könsaspekt främst gäller kvinnan och att manstidningar
sålunda ses som normen.

Det finns även andra typer av exempel på hur UDK-systemet särbehandlar kvinnan
utifrån en manlig norm. I UDK:s pocketupplaga från 1999 återfinns i registret ett
exempel på att det existerar generiska termer som tas för givet hänvisa endast till män.
Under kvinna återfinns ”as lawyer”, vilket det inte gör under man. Detta indikerar på
synen att kvinna som advokat är något ovanligt. Maggio exemplifierade i sin ordbok
med termer som ”politicians, physicians, lawyers, farmers, colonists …”, vilka hon
uppfattade som generiska samtidigt som de var manliga.147 Att denna syn verkligen
existerar, iallafall i UDK, kan ”as lawyer”- exemplet tyda på. Ett liknande fall återfinns
inom UDK:s avdelning för kriminalitet. Som tidigare nämnts används begreppet
”women as criminals” (343.914), medan ”men as criminals” inte existerar som rubrik.
Mannen finns här som självskriven och hierarkiskt överstående norm, medan kvinnan i
systemet behandlas som ett undantag. Marshall uppmärksammade tidigt ett problem
med användningen av ”women as”- rubriker, eftersom hon ansåg att de indikerar en
ovanlighet. Hon exemplifierar med att existensen av t.ex. ”women as librarians” ger
sken av att kvinnan är ovanlig i den yrkesrollen. 148

Uppmärksammas bör också ”women in...”-rubriker, anser både Marshall och Rogers,
som ser dem som ett problem i LCSH eftersom de kan skapa förvirring kring vad som
avses. Rogers poängterar att dessa rubriker strikt bör användas när ämnesordet ska
beskriva kvinnan som ämne i något annat, t.ex. ”women in art”. 149 UDK har inga
”women in…”-rubriker.

                                                
146 Idag är arbetsmarknaden könssegregerad. Detta gäller allt från vilka sorts arbeten olika kön innehar till
lönefrågor och status. Se t.ex Hirdman 2001 och hennes teori omkvinnan som försörjningsslav. Är
kvinnan en särskild sorts arbetstagare och ska hon behandlas som sådan?
147 Maggio 1991, s. 8-9.
148 Marshall 1977, s. 8.
149 Rogers 1993, s. 193. Marshall 1977, s. 8.
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På samma sätt som mannens frånvaro i systemet ger intryck av en manlig norm, så kan
även framhävandet av kvinnan ge intryck av en sådan. Termer som specifikt indikerar
att det rör sig om kvinnor, t.ex. feminina ändelser bör undvikas. De ger en uppfattning
att mannen är normen och att kvinnan kommer i andra hand, eftersom mannen tilldelas
det ursprungliga, riktiga ordet och kvinnan måste ha ett tillägg. UDK använder sig inte
av s.k. feminina ändelser, tvärtom så används i systemet gärna den manliga
motsvarigheten, t.ex. inom avdelningen för teater, där ”actor” används på flera ställen,
utan motsvarig "actress". Här återfinns dock också en mängd genusneutrala ord, såsom
”stage actors, players, performers”. Att ”actor” används som ersättning för ”actress” är
enligt Maggio helt korrekt. Hennes förslag är nämligen att ord med feminina ändelser
såsom ”actress” bör ersättas med dess idag manliga motsvarighet ”actor”. Maggio
förklarar att detta s.k. manliga ord från början var avsett att användas för båda könen. 150

Många ordpar är inte varandras motsvarighet idag, även om de tidigare under helt andra
kulturella omständigheter varit menade att vara det, och bör därför inte användas som
motsvarande termer idag.

UDK:s rubrik ”247.156 Gender. Including: Status of women …” antyder att kvinnans
status bör särbehandlas som fråga inom genusdebatten. Mannen status nämns inte,
vilket dels kan grundas i synen att mannens status är självklar inom det samhälle som
styrs av den manliga normen, dels ha som orsak att de frågor som rör mannen ännu inte
uppmärksammats. Det sistnämnda får stöd i det faktum att den senaste upplagan av
UDK har ändrat texten under denna ämnesrubrik och idag ger kombinationsexempel
gällande både mannens och kvinnans status. UDK har dessutom en ny rubrik för
genusfrågor som behandlar mannen likvärdigt med kvinnan. 151 Vi är här inte ensamma
om att uppmärksamma den manliga normens negativa konsekvenser för mannen. Det
gör även Rogers som bl.a. påpekar att ämnesingångar som behandlar mannen och
kvinnan likvärdigt inte bara är positiva för kvinnan, utan kan också bidra till att den allt
mer ökande forskningen kring mannen lättare kan återvinnas. Dessutom kan normen ge
en uppfattning att män är de avvikande inom vissa yrken, t.ex. ”male nurses”, vilket är
lika negativt för mannen, som ”women as lawyers” är för kvinnan. 152

3.3.3 Specifika problem kring prostitution, pornografi och abort

Maggio diskuterar termer inom prostitution153 och poängterar bl.a. att språket inte
behandlar den prostituerade och dess kund på ett likvärdigt sätt. Det finns en mängd
synonymer för prostituerade som samtliga uttrycker en negativ bild av dessa människor,
men endast några få termer för den prostituerades kund som i sin tur inte uppfattas som
särskilt negativa. Maggio föreslår att en prostituerad inte bör kallas för något annat än
detta och dess kund bör kallas för ”prostitute’s customer”. Hon betonar också att man
bör använda sig av ett symmetriskt språkbruk och undvika sexistiska bias. Det menar
även Margaret Doyle, som menar att ”prostitute” är ett genusneutralt ord som bör bli
använt jämlikt mellan mannen och kvinnan. Hon påpekar också att det absolut inte är
nödvändigt att inleda med ”male”, dvs. ”male prostitute”. Prostitution bör

                                                
150 Maggio 1991, s. 14, 30.
151 Extensions and corrections of the UDC 1998, s. 86, 90.
152 Rogers 1993, s. 190-191.
153 Prostitution och pornografi är en del av ett samhälleligt förtryck av kvinnan. För en diskussion om hur
det representerar patriarkatets förtryck av den kvinnliga sexualiteten, se t.ex. Gemzöe 2002, s. 96-99.
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uppmärksammas för vad det faktiskt är och dess roll i utnyttjandet av både kvinnor och
män bör tydligt markeras.154

I UDK har termen prostitution fem ingångar från registret till systemet. Inledningsvis
genom ”criminal law 343.544, 343.545” som leder till ”Prostitution. Solicing” samt
”Living on the earnings of prostitution. Procuring. Pimping. White slave trade”. Dessa
är underavdelningar till “343.54 Offences against decency, family order, morality”. Det
kan också vara förtydligande att nämna att den hierarkiskt jämställda
klassifikationskoden 343.543 ombesörjer för ”Unnatural acts. Sexual perversion.
Including: Sodomy. Bestiality”. Hänvisningen till etiken på 176.5, leder till
”Prostitution. Procuring. Public sexual morality. Including: Traffic in women (white
slave trade)”. Denna är placerad mellan ”176.4 Sexual perversion” och “176.6
Adultery”. Ingången till systemet genom ”personal health 613.882”, leder till
“prostitution” som ingår under ”613.88 Sexual hygiene. Sexual education. Sex life”.
Registrets hänvisning genom ”public supervision 351.764”, leder till ”351.764
Supervision of sexual morality. Control of prostitution. Supervision of brothels”.
Genom ingången ”sexual customs 392.65”, kommer vi till ”Prostitution”, som ingår
under etnologins ”392.6 Relations between the sexes” som även inbegriper “392.61
Love. Art of love”, “392.62 Concubinage, commonlaw marriage. Morganatic
marriage”, “392.63 Ritual celibacy” samt “392.64 Promiscuity”. Det finns således en
rad olika platser i systemet som dokument om prostitution kan placeras inom. Som
jämförelse kan vi dock använda oss av A women’s thesaurus. Termen ”prostitution” har
här flera relaterade begrepp som associerar prostitution till andra aspekter av ämnet,
aspekter som inte omnämns i UDK, t.ex. ”female sexual slavery”, ”sexual exploitation”
och ”sexual transmitted diseases”. I European women’s thesaurus hamnar ämnet under
dels ”sex industry” och dels ”social problems” som i sin tur återfinns i avdelningarna
för ekonomi samt sociala relationer.155

En utdaterad syn på både sexualitet och prostitution återfinns även i andra system.
Foskett förklarar att det i DDC:s upplaga 19 under ”Institutions pertaining to relations
between the sexes” inkluderas bl.a. ”premarital relations, unwed parenthood, incest,
sadism, masochism, extramarital relations, prostitution, and homosexuality”. Här
jämställs alltså föräktenskapliga relationer med prostitution och incest med
homosexualitet.

I UDK:s register har pornografi156 flera ingångar till systemet, som indikerar att porr
finns inom konsten, behandlas inom lagar med avseende på kriminalitet och i
litteraturen. Det existerar även en ingång till systemet som inte har någon koppling till
annat ämne, dvs. endast från termen pornografi. Denna leder till ”82-993 Licentious,
salacious, titillating literature. Erotica. Pornography”157. I systemet har denna en ytterst

                                                
154 Maggio 1991, s. 22-23. Doyle 1995, s. 75.
155 Capek 1987, s. 378. European women’s thesaurus 1998, s. 82.
156 Såväl begrepp kring prostitution som pornografi bör behandlas på ett sätt som verkligen återspeglar
deras roll i dagens samhälle. Maggio påpekar att pornografi idag ofta associeras med sexuella brott
gentemot både vuxna och barn, vilket bör uppmärksammas mer. Pornografi bidrar dessutom till
nedsmutsning av mänsklig sexualitet, skapar grund för våldtäkter och annat sexuellt våld, sprider en syn
på kvinnor som sexuella objekt, samt sprider en syn på kvinnan som är både förnedrande och
nedvärderande.156 Dessa delar av pornografin bör betraktas som en del av dess ämnesmässiga innehåll
och kunna klassificeras därefter. Maggio 1991, s. 220-221.
157 = lössläppt, obscen, kittlande litteratur. Erotik. Pornografi. Översättning till svenska utifrån Norstedts
stora engelsk – svenska ordbok.
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ologisk plats emellan ”82-992 Descriptions of travel” och ”82-994 Offbeat, eccentric
literature”. Det existerar dessutom ingen överrubrik ”82-99”, vilket tyder på att även
systemet erkänner att de ämnen som har kod 82-99… ännu inte har en bra och logisk
plats i systemet. Gällande pornografi hänvisas vi annars till ”176.7 Ethics and art.
Obscene, immoral art”, ”176.8 Ethics and literature. Pornography. Obscene, immoral
writings”, samt inom lag och ordning till “343.542.1 Obscene literature, pictures, songs,
pornography”. Foskett uppmärksammar pornografins förekomst i LCSH och påpekar att
systemet antyder att pornografi och sex skulle vara synonyma termer. ”Pornography in
moving-pictures” har nämligen en hänvisning till den mer föredragna rubriken ”Sex in
moving-pictures”. 158 I A women’s thesaurus har termen ”pornography” barnpornografi
som underavdelning och relaterade termer är bl.a. ”erotica”, ”exploitation”, ”freedom of
speech”, ”images of women” samt ”obscenity”. 159 Ämnet uttrycks lite annorlunda i
European women’s thesaurus, där det återfinns inom avdelningarna litteratur, sociala
relationer samt konsten. Som överordnad term räknas dock främst ”literary genres”.
Relaterade termer till pornografi är här ”sex industry”, ”sexual violence” och
”sexuality”. 160

Problematiskt är även ämnet abort161. I UDK:s register har ”abortion” sex ingångar till
systemet. Genom ordet abort ensamt hänvisas vi till en underavdelning till ”surgical
intervention” och obstetrik där vi ges kombinationsexemplet ”618.39-089.888.14
Induction of abortion”, vilket innebär att det här ska placeras medicinsk och kirurgisk
litteratur gällande abort. Registret hänvisar oss också till ”christian moral theology
241.633”. Hänvisningen till ”criminal law”, dvs. straffrätt ger oss “343.621 Offences
against the unborn child. Including: abortion. Propaganda for contraception”162. Det kan
också nämnas att 343.622 genom en annan underrubrik inbegriper ”infanticide”, dvs.
barnamord163. Från register sker en hänvisning till etiken, närmare bestämt till 173.4
som tydligt förklarar för oss att du här ska klassa moral och etik gällande barnamord
eller abort. Vi hänvisas till slut också till en demografisk avdelning, ”314.335.23 Birth
control by artificial interuption of pregnancy”. Det bör poängteras att UDK inte längre
använder termen barnamord i samband med abort.

Rogers betonar bl.a. uttrycken ”infanticide” och ”offences against the person” som
möjligen olämpliga att använda sig av i sammanhanget. LCSH bytte 1990 ut
”Infanticide” mot ”Fetal death”, samt tog bort ”Offences...” och lade till ”Pregnancy,
Unwanted”. 164 Även Foskett diskuterar hur abort behandlas, men han exemplifierar med
DDC19E där termen återkommer under ”population control” och inom etiken under
rubriken ”Respect and disrespect for human life”. Inom etiken har abort placerats
tillsammans med ”genocide, homicide, suicide, capital punishment, dueling”, vilket gör
att Foskett frågar sig om den etiska aspekten sålunda redan blivit avgjord?165 A women’s
thesaurus har ett brett spektrum av relaterade termer till abort. Här nämns bl.a.
“abortion movement”, “antiabortion movement”, “pregnancy prevention”, “religious

                                                
158 Foskett 1984, s. 356.
159 Capek 1987, s. 363.
160 European women’s thesaurus 1998, s. 79.
161 Abortfrågan har varit cental i feminismens kamp de senaste decenniet. Rättigheten och friheten att
själv få välja är ännu inte en självklarhet för många kvinnor världen över. Se t.ex. Gemzöe 2002, s. 21.
162 = Brott mot det ofödda barnet. Inkluderande: abort. Propaganda för födelsekontroll. Översättning till
svenska utifrån Norstedts stora engelsk – svenska ordbok.
163 Översättning till svenska utifrån Norstedts stora engelsk – svenska ordbok .
164 Rogers 1993, s. 190.
165 Foskett 1984, s. 54-55.



40

law”, “reproductive freedom” och “unwanted pregnancy”. Inom “social sciences” är
överrubriker till abort “psychology”, “laws”, “rights” och “clinics”. I European
women’s thesaurus återfinns abort enbart inom avdelningen för hälsa och relaterade
termer är bl.a. ”abortion movement”, ”birth control”, ”contraception” och ”unwanted
pregnancy”. 166

Kvinno- och hustrumisshandel betonas av flera forskare som viktigt att uppmärksamma,
även ämnesmässigt. Foskett uppmärksammar att ämnet har en problematisk placering i
DDC där ”Wife beating as a crime” är en del av ”Specific aspects of marriage”. Rogers
förklarar vidare att ”wife beating” ändrades i LCSH10 till ”wife abuse”, samtidigt som
tillägget med ämnesingången ”women - crimes against” gjordes. Den sistnämnda
förändringen bidrog dessutom med den utökade innebörden att misshandeln inte endast
sker inom äktenskapet.167 Det är ytterst svårt att överhuvudtaget finna var
kvinnomisshandel som ämne ska klassas i UDK. Misshandel ska annars placeras under
”343.6 Offences against the person” i ”343.615 Physical injury. Bodily hurt. Assult and
battery”. Som jämförelse kan nämnas att ”wife abuse” är en underrubrik till ”spouse
abuse” i A women’s thesaurus samt att ”domestic violence” är en underrubrik till
”violence”. 168

Våldtäkt169 återfinns som ämne i UDK på 343.541. Här står ”Indecent assault. Rape.
Sexual offences against persons unwilling, or incompetent to decide. Abuse of
tutelage”170. Våldtäkt jämställs därmed strukturellt med sexuellt ofredande och
avdelningen saknar en mer fördelad struktur, där specificering av ämnet möjliggörs. En
större möjlighet till detaljbeskrivning av ämnet ges i A women’s thesaurus. Exempel på
smalare termer som används är ”acquaintance rape”, ”domestic rape”, och ”gangrape”.
Här är ”rape” en underrubrik till våld och sexuellt våld inom ”social sciences”.
European women’s thesaurus ger inga underrubriker till ”rape”, som dock även här
återfinns under ”sexual violence”. Sexuellt våld är underrubrik till sociala relationer
men också till avdelningen om hälsa.171 I UDK är ”rape” en underrubrik till ”343.54
Offences against decensy”.

Gällande föräldraledighet172 uppmärksammar Maggio termen ”maternity leave”, dvs.
mammaledighet som ett problematiskt begrepp eftersom det utesluter den ena föräldern
från denna ledighet och barnomsorg. Detta är fallet i UDK, där ”maternity leave” står
skrivet på ett par ställen (t.ex. 331.322.5 samt 369.223.4), utan en manlig motsvarighet.
Maggio menar att termerna ”parental/family/childcare leave” är lämpligare.173 I
European women’s thesaurus är mammaledighet (”maternity leave”) tillsammans med

                                                
166 Capek 1987, s. 2, 738. European women’s thesaurus 1998, s. 1.
167 Rogers 1993, s. 190.
168 Capek 1987, s. 503.
169 Våldtäkt och sexuellt ofredande har uppmärksammats mycket de senatse åren. Speciellt ifrågasätts
rättsystemets bemötande av både våldtäktsman och offer. Gemzöe påpekar att våld och sexuellt våld är ett
av de värsta formerna av kvinnoförtryck i vårt samhälle idag. Se t.ex. Gemzöe 2002, s. 19.
170 tutelage = förmyndarskap. Norstedt stora engelsk – svenska ordbok .
171 Capek 1987, s. 132, 909. European women’s thesaurus 1998, s. 84.
172 Frågor kring föräldraledighet är centralt i dagens feministiska debatt. Detta är kopplat till frågor om
föräldrarnas delade ansvar, samt ekonomi yrkesliv och modersrollen som möjlig grund till samhälleligt
förtryck. Se t.ex. Gemzöe 2002, s.17, 99-103.
173 Maggio 1991, s. 185.
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föräldraledighet (”parental leave”) smalare termer under ”leave conditions”. Det
existerar inte heller här någon pappaledighet.174

3.3.4 De pseudogeneriska manliga orden

Det pseudogeneriska175 ”man” är i centrum vid många språkvetenskapliga diskussioner,
och är därmed intressant att gå djupare in på. Intressant är att ”man” inte alltid
definieras som en vuxen person av manligt kön, utan faktiskt som människa, en person
eller hela den mänskliga rasen. I det sistnämnda fallet hävdas att ordet ”man” rent
språkligt inkluderar ordet både kvinna och man. Väsentligt här är dock, enligt Maggio,
ett stort antal undersökningar som har visat att den allmänna uppfattningen om att
”man” innebär en vuxen av manligt kön, överskuggar den alternativa och vidare
definitionen av ”man” som människa. Användningen av termen utifrån definitionen att
den omhuldar hela mänskligheten är därmed onödig om det verkligen är detta som ska
uttryckas, eftersom det finns alternativ.176

I UDK finns en mängd termer som inbegriper det pseudogeneriska ”man”. Exempel är
”seamen” och ”firemen”. UDK använder sig i register av den mer genusneutrala termen
”firefighters” (”firefighter’s equipment and clothing 614.842.86”), men vid kontroll av
detta i systemet visar det sig att termen ”firemen” används i den förklarande texten
(”Structure and personnel of fire brigade. Firemen’s equipment, clothing etc.”). Termen
”firemen” återkommer dessutom vid avdelningen för kläder (”687.434 Firemen´s
helmets”). UDK använder sig av termen ”seamen” inom sin militära avdelning 355/359.
(”359.2 Specialized naval personnel. Including: Combat personnel. Seamen.
Engineers.”)

Även inom avdelningen om sport, återfinns det pseudogeneriska. I registret används
återigen en genusfri term, här "sportspeople", men vid kontroll av systemet används
termen ”man” (”796.056 Roles and tasks of sportsmen, players”). Ett ytterligare
exempel är ”796.156.1 Individual sportsman, player”. ”Sportsman” och ”sportsmen” är
återkommande termer i systemets avdelning för sport från 796.056 till 796.078 och inte
en enda gång nämns ”sportswomen”. Detta sportproblem är UDK tydligen inte ensam
om, men problemet kan skilja sig åt. I LCSH finns inte ”Sports for men”, trots att
systemet har en i övrigt stor variation av ämnesingångar inom sport med personaspekt,
t.ex. ”sports”, ”sports for children”, ”sports for the aged”, ”sports for women”. Orsaken
är här att mannen ses som normen. 177 I UDK är inte problemet likvärdigt, då det inte
existerar en sådan uppdelning pga. dess personfacetter. UDK:s problem hänger som sagt
mer samman med pseudogeneriska ”man”. Maggio uppmärksammar att ”sportsman” är
en onödig pseudogenerisk term att använda sig av när det finns flera genusfria alternativ
såsom ”sportster, athlete” samt användning av ”sportsman and sportswoman” på ett

                                                
174 European women’s thesaurus 1998, s. 63.
175 Generiska och pseudogeneriska ord är intressanta företeelser i sammanhanget observerar Maggio som
förklarar att generiska termer inkluderar alla, t.ex. ”workers, people, voters, civilians…”, medan
pseudogeneriska termer används som om de inkluderar alla men egentligen inte gör det. ”Mankind,
forefathers and brotherhood” är exmpel på pseudogeneriska termer som utesluter kvinnor. Maggio 1991,
s. 8-9.
176 Maggio 1991, s. 19-21.
177 Rogers 1993, s. 194.
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genusrättvist sätt.178 En annan term som exemplifierar det pseudogeneriska är termen
”freshmen” (371.82) i systemets avdelning för utbildning.

UDK använder sig i stort sett inte av termer som indikerar kön inom avdelningen för
religion. Kyrkliga begrepp såsom “churchfather” och “churchman”, än onödiga att
använda, tycker Maggio. Detta görs alltså heller inte i UDK, som istället har valt
genusneutrala ord såsom t.ex. ”priest”, ”clerics” och ”bishop”, vilket även Maggio
rekommenderar i sin ordbok. ”Munks” och ”nuns” används dessutom på ett
genomgående genusrättvist sätt. Det enda som i avdelningen ”26 Christian church in
general” kan ifrågasättas utifrån ett genusperspektiv är termen ”patriarch” inom 262.12
samt termen ”holymen” inom 291.6.

Om vi för ett ögonblick utgår från Rosalie Maggios exempel av ”man”-ord, som hon
anser olämpliga eftersom att det existerar mer lämpliga alternativ, så kan vi konstatera
att de flesta av dessa inte existerar i UDK-systemet. Pilot används genomgående istället
för det mer genusspecifika ”airman”, förutom på ett ställe där dock citationstecken
indikerar att det snarast rör sig om ett fackbegrepp ("351.814.376 ’Notices to airmen’”).
I UDK används genusneutrala termer, som ”owners”, ”personnel”, ”airport staff” och
”groundpersonnel” även inom t.ex. avdelning 347, med undantag av ”347.791
Merchantmen”. När det gäller post, används också genusneutrala termer i UDK, t.ex.
”656.811 personell of the postal service”, ”delivery” inom 656.872 och ”messenger”
inom 656.874, istället för det mer genusspecifika ”postman”.

Ett närliggande problem existerar i benämningen av mänsklighet. I systemets avdelning
för religion står nämligen ”233 Man. Humanity” och ”233.1 Origin and fall of man.”
Det pseudogeneriska ”man” och ”mankind” har faktiskt en ofantlig mängd av alternativ,
vilket tyder på att det inte borde vara några större problem att verkligen använda sig av
en ersättning. 179 Olson uppmärksammar t.ex. att LCSH har förändrat ”Man” till
”Humankind” relativt nyligen. 180 UDK använder sig i de flesta fall av genusneutrala
termer när mänsklighet kommer på tal. I systemet nämns bl.a. ”human beings” i tabell
ik på -053.1, ”humanity” inom 177.72 och 343.412, ”humans and human races” på
572.02, samt ”human” och ”human species” inom 572.1/.4.

Ett exempel på UDK:s användning av ”human” är också ”62-87 human-powered
machines” som UDK använder sig av istället för ”manpowered” eller liknade. Detta är
positivt enligt Maggio, som menar att innebörden i t.ex. termen ”manmade” finns kvar
samt både utvecklas och specificeras om istället följande används: ”artificial, handmade,
human-made, hand-built, synthetic, made, manufactured, fabricated, machinemade”
etc.181 I UDK återfinns dock termen ”manpower” inom avdelningen för
arbetsmarknadsstrukturer på 331.522.4 (”Workforce potential. Labour force.
Manpower”).

Många förändringar har utförts i UDK under de senaste åren. Detta gäller även
pseudogeneriska termer. Idag återfinns en både ny och ”rik” variation på dessa, vilket vi

                                                
178 Maggio 1991, s. 256.
179 Se t.ex. Maggio 1991, s. 173.
180 Olson 2001, s. 661.
181 Maggio 1991, s. 177.
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kan exemplifiera med ”seamen”, ”militiamen”, ”ambulancemen”, ”craftsmen” och
”bandsmen”. 182

Viktigt att påpeka i sammanhanget är också det mindre uppmärksammade faktum att
pseudogeneriska termer och ordpar faktiskt kan vara negativa för mannen. När många
manliga ord används på ett sätt som ska inkludera hela mänskligheten så förlorar de
också sin specifika koppling till mannen. Maggio påpekar att ord såsom ”mankind” och
”brotherhood” har mindre tyngd för att uttrycka något specifikt för mannen, än ord som
”womenkind” och ”sisterhood” har för att uttrycka något specifikt för kvinnan. 183

3.3.5 Asymmetri gällande det biologiska könet

I UDK har mannens och kvinnans biologiska kön samt sexuella liv ibland delats upp på
spridda avdelningar och ibland organiserats tillsammans. Begrepp som används och
förklarande kombinationsexempel är intressant att se närmare på.

Från registrets ”female genital organs” leds vi in i systemet på fyra relevanta ställen.
Detta är också fallet genom registrets ”male genital organs”. Gällande patologi och
kvinnans externa genitalier hänvisas vi till gynekologin och ”618.16 External female
genitals. Vulva”. Den manliga patologiska motsvarigheten ligger på 616.64. De är
således utspridda med åtskilda avdelningar emellan. Inom anatomin är de manliga och
kvinnliga könsorganen däremot närliggande. De manliga på 611.63 och de kvinnliga på
611.65. Även inom fysiologin befinner de sig nära varandra, 612.62 respektive 612.61.
Här är dock underavdelningarna av intresse.

Kvinnans genitala underavdelningar är ”612.621 Ovaries” och ”612.621.31 Ovarian
hormones. Including: Oestrogenes”. Mannens genitala organ har fler underavdelningar
och inte bara gällande mannen själv. Under ”612.61 Male genital organs” återfinns
“612.612 Erection in males and females” samt “612.616.1 Castration in males and
females”. Detta innebär att delar av könsorgan och annat som rör kvinnan plötsligt
återfinns inom en avdelning som är tillägnad mannen. Dessutom existerar här
“612.616.31 Male sex hormones. Including: Testosterone”. De kvinnliga hormonerna
existerar inom “615.256.5 Agents affecting the female reproductive functions.
Including: Oestrogens. Gestagens. Abortfacients (ambolies)” med en ytterligare
hänvisning till omnämnandet av hormoner på 615.357.

Både under registrets ”female” och ”male” återfinns ”functional disorders” vilket ingår i
ämnesrubriken för både mannens och kvinnans sexuella liv. Kvinnans sexuella liv
återfinns i systemet på ”618.17 Sexual life of the female. Functional disorders of the
female genital organs”. Möjliga kombinationer som kan utföras i systemet exemplifieras
med ”618.17-083 Sexual hygiene in the female”, ”618.17-008.11 Defloration. Loss of
virginity. Rupture of hymen”184, “618.17-008.14 Frigidity. Sexual unresponsiveness in
the female” samt “618.17-008.8 Menstruation. Menstrual periods”. Klasserna 618.172
till 618.176 beskriver sedan olika typer av menssituationer som kan drabba kvinnan,
vilket följs av ”618.177 Sterility, infertility in the female” och ”618.179 Fertility in the
female”.
                                                
182 Extensions and corrections of the UDC 1998, s. 92.
183 Maggio 1991, s. 17, 286.
184 dvs. Förlust av oskuld. Enligt Norstedt stora engelsk-svenska ordbok .
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Den manliga motsvarigheten till kvinnas sexuella liv återfinns två avdelningar innan på
”616.69 Sexual life of the male. Functional disorders of the male genital organs”.
Möjliga kombinationer som kan utföras i systemet exemplifieras här med ”616.69-
008.14 Physical impotence” med hänvisning till avdelningen för psykiatri på ”616.89-
008.442.4, vilken inkluderar avsaknad av sexlust, samt kvinnohat och fientlighet mot
män. Fysiskt är den placerad jämte homosexualitet och incest. Följande signum ger
”616.692 Onset of sexual maturity. Puberty in the male”. (Det kan här göras jämförelse
med ”618.172 Onset of menstruation”.)

Fortsättningsvis återfinns signum ”616.693 Male climacteric”, vilken är en motsvarighet
till kvinnans klimakterium.185 Detta förhållande tydliggörs inte i UDK-systemet med en
parallell behandling av dessa båda ämnen. Kvinnans klimakterium behandlas inte på ett
motsvarande sätt inom motsvarande avdelning. Här behandlas istället kvinnans tidigare
nämnda menstruella stadier. Inom avdelningen för mannens sexuella liv återfinns även
mannens åldrande, vilket heller inte har någon motsvarighet i avdelning 618 för
kvinnans räkning: ”616.694 Old age in the male. Including: Artificial rejuvenation”. Det
innebär att det på flera ställen existerar en asymmetrisk behandling av könen, gällande
dess sexualitet och biologiska kön.

3.3.6 Organisering av genusforskning och feminism

Genusforskningen har enligt Rogers en innehållsmässig paradox. 186 Svårigheten ligger i
feminismens kamp emot särskiljningen och diskrimineringen av kvinnor som en grupp,
samtidigt som genusforskningen just ägnar sig åt studiet av kvinnan som grupp. Inom
detta sammanhang gällande organisation av genusrelaterat material, blir frågan:
samlokalisering eller splittring?

Genom registret i UDK:s upplaga från 1994 hänvisas vi till systemets rubrik
”feminism” från ett flertal ställen, bl.a. genom termen feminism ensamt samt genom
kvinna och samhälle. Feminism har i systemet klassifikationssignum 396 och i systemet
står följande skrivet: ”Feminism. Women and society. Position of women”. Det finns
också en korsreferens till ”342.83 Female suffrage”. Under ”396 Feminism” i UDK:s
upplaga från 1994 finns en mängd underrubriker:

396.1 Emancipation of women. Female equality
396.2 Women and the law. Including: Laws of married women’s
nationality, property
396.4 Education of women
396.5 Women and employment. Working women
396.6 Family status of women. Women and the home
396.9 Women and the politics

Denna avdelning som återfinns inom etnologin i upplagan från 1994, existerar inte i
UDK:s senaste upplaga. Här sker hänvisningen genom registrets ”feminism” istället till,
de för upplagan nya avdelningarna, ”305 Gender studies” inom sociografin och ”141.72

                                                
185 Maggio 1991, s. 171.
186 Rogers 1993, s. 191.
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Feminism” inom etiken. Den sistnämnda är placerad som underavdelning till ”141.7
According to attitude to human society”. Feminismen har här inga underavdelningar
som kan specificera ämnet.

Olson, som kritiserar DDC:s behandling av kvinnan, påpekar att DDC till viss del
representerar samhällets utveckling i synen på feminism och genusforskning. Det var
t.ex. länge sedan som DDC hade kvinnans status placerad i avdelning 396 mellan etikett
och rasideologi. 187 Denna utveckling har som framgått också skett i UDK. Rogers
påpekar, med grund i tidigare uttalanden av bl.a. Marshall, att många system har en brist
gällande för liten specificering vid ämnesord med anknytning till kvinnan. Hon
exemplifierar främst med ”feminism”, som ofta inte inbegriper en uppdelning av ämnets
hela bredd och djup av idag. I de flesta fall saknas en möjlighet att specificera
feministisk inriktning, såsom liberalfeminism, radikalfeminism, postmodernistisk
feminism och marxistisk feminism etc.188 A women’s thesaurus har en mängd
specificeringar av feminism, t.ex. anarcha feminism, ecofeminism, globalfeminism
tillsammans med de mer vanliga, ovan nämnda.189 Gällande feminism saknas i UDK
också en ämnesmässig uppdelning av historiskt slag. Det ska här poängteras att begrepp
som t.ex. ”women’s movement”, ”women’s rights movement” och ”women’s liberation
movement” inte har samma innebörd och därmed inte är synonymer till begreppet
feminism. 190 Feministerna satsade dessutom på olika frågor, var i olika grad radikala
och var aktiva under tidsmässigt olika perioder, vilket idag inte kan specificeras i UDK-
systemet.

I UDK:s upplaga från 1994 kan genusfrågor placeras i klass 347.156 som i register
hänvisas till från ”women – status (civil law)”. Här heter ämnesrubriken ”Gender.
Including: Status of women”. Att denna avdelning specifikt gäller kvinnan är därmed
tydligt. Detta faktum kan vara både positivt och negativt. Positivt eftersom denna plats i
systemet kan ta upp problem gällande just kvinnans status i samhället, men negativt
eftersom könsrollsfrågor faktiskt tar upp ämnen gällande båda könen. I UDK:s senare
upplaga har det skett en viss utveckling gällande detta. Ovanstående ämnesrubrik
inkluderar både mannen och kvinnan och det finns även en avdelning som kallas ”305
Gender studies”. Under genusstudierna står följande skrivet: ”Including: sex role,
gender and works on persons from an interdisciplinary viewpoint. Class here
comprehensive works. Class works on a specific subject with the subject, e. g. 37
Education. Add -055.1 or -055.2 for men’s or women’s studies.” Här möjliggörs nu en
tydligt uttalad klassning för genusforskning gällande både mannen och kvinnan. Det
förklaras också tydligt att de arbeten med stor koppling till annat ämne skall klassas på
det ämnet, med könsaspekt som tillägg. Detta tydliggörs också i UDK:s Extensions and
corrections där det som tidigare var underavdelningar till etnologins feminism idag har
splittrats upp på de ämnesområden som de inriktade sig på.191 Som konsekvens återfinns
i systemet idag att antal kombinationsexempel där kvinnan särbehandlas, t.ex.
”646/649-055.2 Women and the home”, ”331.1-055.2 Women and work” och ”32-055.2
Women and politics”. 192

                                                
187 Olson 2001, s. 241.
188 Rogers 1993, s. 193.
189 Capek 1987, s. 178.
190 Maggio 1991, s. 288-289.
191 Extensions and corrections of the UDC 1998, s. 100.
192 Enligt Extensions and corrections of the UDC 1998.
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Genom registret i UDK:s upplaga från 1994 hänvisas vi från ”women - suffrage
(electoral law)” till 342.83, där jag antar att dokument gällande likhets- och
rösträttskamp ska organiseras. Det ska poängteras att kamp för lika rösträtt inte
inkluderar enbart kvinnor, utan även män193. Detta har också uppmärksammats och
förändrats i senare UDK upplaga, där rubriken har flyttats till 342.821 och formulerats
om till ”universal, direct, equal suffrage” med kombinationsexemplet ”female
suffrage”.194

                                                
193 Maggio 1991, s. 200.
194 Extensions and corrections of the UDC  1998, s. 90.
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4. Avslutning

4.1 Diskussion med återknytning

Jag återgår i denna del av uppsatsen till mina inledande frågeställningar och knyter an
min analys av UDK systemet till de teorier jag tidigare uppmärksammat som relevanta
för uppfyllande av mitt syfte, dvs. att undersöka UDK strukturellt och terminologiskt ur
ett genusperspektiv. Jag diskuterar därefter hur UDK:s behandling av kvinnan ser ut i
förhållande till olika feministiska teorier, vilket tidigare inte har varit i fokus.

• Vad kan sägas om UDK:s framställning av könen med avseende på

- emotivt språkbruk och sexistisk terminologi?

- kunskapsnormer och strukturella hierarkier?

- organisering av material med koppling till feminism och genusforskning?

• Hur kan UDK:s behandling av kvinnan tolkas ur ett feministiskt likhets- och
särartsproblematiskt perspektiv?

4.1.1 Terminologin

I UDK återfinns en relativt stor asymmetrisk behandling av mannen och kvinnan, vilket
på många ställen blir problematisk pga. den terminologi som används och dess emotiva
innebörd. Vi kan inleda med att ta upp ”women and” -rubriken som återfinns i UDK:s
upplaga från 1994. Jag avser ”women and society” som hänvisar till feminism på 396 i
systemet. Det återfinns ingen ”man and society” i UDK-systemet. Om vi lystrar till
Rogers, så är dessa rubriker problematiska eftersom de sätter kvinnan i en passiv roll.195

Detta skapar ofrånkomligen ett extra problem för den ensamma rubriken i UDK.
Rubriken gäller feminism och är sålunda inte ett ämne där kvinnan skall framställas som
passiv.

En ytterligare särbehandling av könen existerar inom skilsmässor, där enbart den
kvinnliga beteckningen “divorcees” omnämns, tillsammans med det genusneutrala
”divorced and separated people”. Frågan är varför det inte finns en manlig motsvarighet
och varför det överhuvudtaget ska existera en speciell kvinnlig benämning i systemet
när det uppenbarligen finns alternativ? Denna asymmetriska behandling återfinns även
gällande änkor och änkemän. Vi exemplifierar med att det existerar ”war widows” men
ej ”war widowers”, vilket visar en tydlig uppfattning om att det är männen som är i krig
och kvinnan som blir änka. Detta är emotivt problematiskt även om termernas
begreppsliga innehåll inte är problematiskt i sig självt, eftersom innebörden blir emotiv
och värderande genom uteslutande av den ena termen.

Jag menar härmed att en förståelse av ordens emotiva innebörd bidrar till förståelse av
problematiken i UDK och jag vill med dessa exempel poängtera att sexism i språket inte

                                                
195 Rogers 1993, s. 194.
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enbart skildras genom konkreta sexistiska uttalanden, utan även genom ett begrepps
emotiva innebörd. Jag menar att ett ord kan betyda mer och innehålla mer än vad som
ytligt sägs. Jag vill här tydliggöra min poäng genom att knyta an till vad Erdmann säger
om begreppsligt innehåll, bibetydelse och känslohalt.196 Till skillnad från det
begreppsliga innehållet i ett ord som återspeglar tingets faktiska egenskaper, ger
bibetydelsen ett ord andra innebörder och framkallar andra föreställningar än vad som
redovisas i det begreppsliga innehållet. Vi kan också försöka förhålla oss till Ballys
pragmatiska påpekande, nämligen att vi bör sätta termer i förhållande till deras möjliga
synonymer för att söka avgöra dess känslohalt.197 Detta har vi i denna undersökning
avsett att göra både genom användning av feministiska ordböcker och genom den
problematik som återfinns i andra klassifikationssystem och ämnesordslistor.

Vi kan exemplifiera detta genom ytterligare påvisande av asymmetrin mellan könen i
UDK-systemet. Inom avdelningen för rättsväsen används termer på ett obalanserat sätt
mellan könen, bl.a. termerna ”delinquent” samt ”penitentiary” som används i
ämnesrubriker som tillägnas kvinnan medan det för (den implicita) mannens räkning
används termer såsom ”prison” och ”criminal”. Just det faktum att termerna används på
ett asymmetriskt sätt tillsammans med avdelningens användning av mannen som norm
ger termerna en emotiv innebörd de inte annars skulle ha haft. Även den asymmetriska
behandlingen av matriarkat och patriarkat visar hur den emotiva betydelsen framhävs
genom termernas ojämlika framställning.

392.312 Patriarchy. The father of the family. The eldest of the family
392.313 Matriarchy

Genom att matriarkatet tilldelas färre ämnesord än patriarkatet, ges det även en
indikation om mindre betydelse och rättfärdigande av historisk marginalisering.

Emotivt problematisk är behandlingen av ämnet prostitution198 i UDK, inte utifrån de
enskilda termer som används, men utifrån de termer som används i förhållande till
varandra, dvs. i dess sammanhang. Utifrån de ämnesrubriker som förekommer gällande
prostitution kan vi läsa oss till att det finns ett flertal platser i systemet som dokument
om prostitution kan placeras. Ingen av dessa uttrycker dock någon form av utnyttjande,
dvs. det återfinns inget perspektiv där den prostituerade ses som offer. Inom rättsväsen
återfinns prostitution under ”brott gentemot anständighet, familjens ordning och moral”
och jämställs här med terminologi såsom onaturliga handlingar samt perversion. Inom
etiken sägs ämnesrubriken visserligen inkludera ”traffic in women (white slave trade)”
som på sätt och vis behandlar den prostituerade som ett offer. Men detta tas knappast på
fullständigt allvar eftersom ämnet är placerat mellan sexuell perversion och otrohet. Inte
heller rubriker som ”Supervision of sexual morality. Control of prostitution” eller
prostitution som en relation mellan könen anser jag vara en lämplig återspegling av
verkligheten. Vi kan jämföra med de i närläsningen omnämnda ämnesorden i
specialiserade tesauri som t.ex. kvinnligt sexuellt slaveri, sexuell exploatering, sexuellt

                                                
196 Se Holmberg 2002, s. 18-21.
197 Se Holmberg 2002, s. 29-32.
198 Jag vill här tydligt anmärka att uppmärksammandet av detta ämne samt pornografin i UDK inte
innebär att jag anser dessa ämnen på något sätt vara typiskt kvinnliga. Detta sker enbart med syftet att
uppmärksamma systemets behandling av och syn på kvinnan inom dessa ämnen. Eftersom de som
samhällsföreteelser är ”kända” för att vara skadliga för enskilda kvinnor samt synen på kvinnor i största
allmänhet. Se motivering i analysen.
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överförbara sjukdomar, sexindustrin och sociala problem. Dessa termer ger
uppenbarligen ett annat perspektiv på ämnet än vad UDK gör.199

Jag vill här förhålla mig till språkteoretikerna Ogden och Richards som omnämns i mitt
teoretiska kapitel.200 Jag anser liksom de att det är mycket viktigt att hålla isär det
referentiella språket, dvs. det som betecknar vad som verkligen är, respektive det
känslomässiga språket, det som värderar. Frågan är dock om ett helt fördomsfritt språk
verkligen är möjligt och om vi drar detta ett steg längre: Kan vi verkligen skapa ett
klassifikationssystem respektive en ämnesordlista som inte uttrycker några bias alls? Är
det möjligt att alla representeras helt jämlikt och att verkligheten återspeglas ur alla
möjliga perspektiv? Rogers menar att det skulle vara väldigt svårt om inte till och med
omöjligt att använda sig renodlat av termer som inte uttrycker några politiska bias. Hon
exemplifierar bl.a. med våldtäkt som i Marshalls On equal terms uttrycks genom två
ämnesrubriker: ”Rape – Law and legislation, Discriminatory” samt ”Rape – Law and
legislation”. Rogers frågar sig här om den ena rubriken ska indikera att lagar som
diskuteras i vissa böcker inte är diskriminerande? Hon frågar sig även om termen
diskriminerande kanske har övertoner som inte bör användas i en objektiv katalog? 201

Viktigt är i så fall att de är vad som kallas literary warrant, dvs. grundar sig i
existerande litteratur.

Den terminologi som används inom ämnesrubrikerna för pornografi kan tyckas ta
moraliskt ställningstagande och därmed vilja uttrycka en värdering. Jag syftar här på
terminologin i uttrycken som t.ex. ”Obscene, immoral art” och ”Obscene literature,
pictures, songs, pornography” vilka uttrycker uppfattningen att pornografi är obscen och
omoralisk. Dessutom hänvisas vi från registrets pornografi till en ämnesrubrik som
inbegriper termer som lössläppt, obscen och kittlande (82-993). Jag avser inte att här
vara normativ eller påvisa detta som felaktigt, utan endast att påvisa att systemets syn på
pornografi som konstform uttrycks genom en terminologi som värderar. Jag saknar
däremot andra perspektiv på pornografi i UDK och en större bredd på perspektiv som
uttrycks i alternativa feministiska ämnesordlistor, vilket t.ex. görs i A women’s
thesaurus med relaterade ämnesord såsom erotik, exploatering, yttrandefrihet,
framställning av kvinnan och obscenitet, med bl.a. barnpornografi som underavdelning.

Även inom de ämnesrubriker som ska organisera dokument gällande abort återfinns en
del terminologi, som ger abort som ämne en emotiv innebörd. Exempel på detta är t.ex.
termen ”infanticide”, dvs. barnamord, som i upplagan från 1994 används i samband
med termen abort på minst två ställen i systemet. Ett ytterligare exempel är
ämnesrubriken inom avdelningen för straffrätt, som representerar abort som ett brott
mot det ofödda barnet. Foskett frågar sig med avseende på DDC19 om den etiska
aspekten gällande abort redan är avgjord202 och utifrån UDK behandling av ämnet är jag
beredd att svara ja. Det finns en mängd andra termer som relaterar till abortfrågan och
vars närvaro kan anses lämplig om ett bredare spektrum med perspektiv på abort och
kvinnans roll i ämnet ska representeras. Exempel utifrån A women’s thesaurus är både
abortrörelser och antiabortrörelser samt preventivmedel, religiös lag, reproduktiv frihet

                                                
199 Som bikommentar vill jag bara påpeka att European women’s thesaurus förhåller sig med färre
politiska bias än A women’s thesaurus. Kanske har det att göra med senare publiceringsår och nya
ansträngningar för att skapa en helt fördomsfri thesaurus?
200 Se Holmberg 2002, s. 34-39.
201 Rogers 1993, s. 195.
202 Foskett 1984, s. 255.
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och oönskad graviditet. Bredden på terminologin ger en minskad emotiv innebörd i de
enskilda termerna och en mindre värderande syn på företeelsen.

Jag har i kapitel 3, dvs. Närläsning och analys av UDK, en relativt stor avdelning som
visar intresse för systemets representation av kvinnans och mannens kläder. Intresset
ligger inte här i kläderna i sig och avsikten är inte här att peka på petitesser. Det är
troligtvis uppenbart att kvinnan och mannen ibland har olika sorters kläder på sig och
att dessa sålunda också kräver en asymmetrisk organisation. Grunden till mitt intresse
ligger istället i synen på mannen och kvinnan som visas i systemet genom att olika
sorters kläder tilldelas olika kön, dvs. vilken emotiv innebörd som kan återfinnas.
Inledningsvis vill jag dock framhäva den stora asymmetriska behandling av könen vad
gäller kläder i UDK:s index. Den tycks mig obegriplig. Den emotiva innebörden som
kläderna för övrigt ger, kan exemplifieras med uppdelningen av mäns och kvinnors
huvudbonader. Genom närläsningen av systemet har vi uppmärksammat att mannens
hattavdelning ges en betydligt större plats än kvinnans och därmed är mer innehållsrik.
Orsaken till detta kan vara att systemet använder sig av den pseudogeneriska termen
”man” som ska inkludera båda könen. Men eftersom även kvinnan återfinns som
underavdelning indikeras att detta är en avdelning med könsbestämning. Systemet visar
därmed en ovanligt konservativ inställning som representerar en verklighet där det är
männen som arbetar eller är äventyrliga på safari, i tropikerna och på dykning, medan
kvinnan endast ser fin ut, badar med badmössa samt bär slöja.

Jag vill poängtera att UDK:s klädavdelning främst verkar representera modeindustrins
uppfattning om manliga och kvinnliga kläder. Detta är väl helt riktigt och om protester
önskas utföras gentemot en konservativ uppfattning om manliga och kvinnliga kläder,
så bör inte detta göras gentemot UDK. Vi kan här återknyta till vad som sägs i
uppsatsens information om UDK, nämligen att ämnesexperter tillfrågas vid relevanta
avdelningar. Med avseende på skor, ska här nämnas att det i UDK inte är nödvändigt
med könsbestämning, eftersom det finns möjlighet att klassificera på annat sätt.
Möjligtvis kunde det begäras att denna genusfria klassifikation skulle kunna användas
även för andra typer av kläder.

Jag vill påpeka att UDK till stor del använder sig av genusneutrala termer, vilket kan ses
som positivt ur ett genusperspektiv. Men en del av terminologin kan ändå ifrågasättas,
bl.a. syftar jag på pseudogeneriska termer som inbegriper ”man” och som används på
flera ställen i systemet samt dess register. I systemet återfinns t.ex. ”fireman” samt
”seaman”, vilket ofrånkomligen är onödigt eftersom det finns alternativ som är
genusneutrala och därmed inkluderar både mannen och kvinnan. Ett ytterligare exempel
är ”sportsman” som genomgående används i UDK:s sportavdelning. Det ska dock
påpekas att dessa termer används på ett motsägelsefullt sätt i UDK, eftersom de
existerar i systemet men inte finns med i dess register. Detta ger oss uppfattningen att
problemet har uppmärksammats, men att förändring bara har gjorts delvis. UDK
använder sig också av termer såsom ”freshman” samt ”holyman”, som kan ifrågasättas
trots att de kanske är begrepp som innehållsmässigt uttrycker något som alternativa
termer ännu inte kan göra. Om dessa termer istället ses som genusspecifika, så kan vi
efterfråga deras kvinnliga motsvarigheter. Inom avdelningen för religion återfinns
”man” som benämning för mänskligheten. Detta är dock en väldigt lokal företeelse, som
kan ses som avdelningsanpassad, eftersom en stor variation på det genusneutrala
”human” används i systemet i övrigt.
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I UDK återfinns stort sett inte en terminologi med feminina ändelser, vilka annars skulle
kunna ha tolkats som emotiva. Feminina ändelser är könsbestämmande och används
vanligtvis i många fall där könsbestämning egentligen är onödig. Vi exemplifierade i
vår analys av systemet med termen ”actress”, vilken inte återfinns i UDK. Systemet
använder istället vad som kan kallas genusfria termer, såsom ”actors”, ”players” och
”performers”. Som tidigare nämnts menar Maggio att en användning av det
genusneutrala men samtidigt manliga ordet, fungerar bra som ersättning för termer med
feminina ändelser.203 Jag ifrågasätter dock detta eftersom jag anser att de kvinnliga
termer i så fall lika gärna kan användas som en ersättning för de manliga. Men
problematiskt i dessa fall är att de s.k. manliga termerna ofta är de ursprungliga och
egentligen inte uttrycker någon könsbestämning. Tvärtom så har de från början syftat på
båda könen.

Detta leder oss in på generiska termer, dvs. termer som syftar på båda könen men som
uppenbarligen inte behandlas därefter. Detta kan exemplifieras genom de tidigare
nämnda ”women as...”-rubrikerna som förekommer i registret på två ställen där en
särskiljning respektive framhävning av kvinnan ger uppfattningen att hon är det
avvikande. Jag avser här dels behandlingen av kvinnan i det militära, dvs. synen på
kvinnan som det ovanligt förekommande, genom ett kombinationsexempel som enbart
inkluderar kvinnan: ”356-055.2 Females serving in army. Women´s corps”. Jag avser
också den generiska yrkestermen advokat, som i UDK uppenbarligen ska ses som en
främst manligt företeelse. I registret återfinns nämligen ingången ”as lawyers” under
kvinnan men inte under mannen. Det ska också nämnas att männen får en liknande
behandling gällande deras yrkesroll som sjuksköterskor: ”men as nurses”. Vi kan fråga
oss om detta språkbruk är nödvändigt eller onödigt, dvs. om systemet ska ge en
jämställd bild av mannen och kvinnan samt ge en representativ återspegling av
verkligheten? Kanske bör problematik med avseende på kvinnan i det militära ges en
egen ämnesrubrik?

4.1.2 Struktur och placering

Emotivt problematiskt med avseende på UDK:s struktur är systemets användning av
mannen som norm, dels i dess strukturella utformning och dels i den terminologi som
används i systemets tabeller och register. Den manliga normen är problematisk eftersom
den särskiljer samtidigt som den framhäver kvinnan. Vi kan här återknyta till Joacim
Hanssons begrepp inkludering genom särskiljande204, vilket enligt Hansson är
förekommande i SAB och enligt mig också är en icke ovanlig företeelse i UDK. Detta
sker på olika sätt vilket har framgått i den tidigare närläsningen av systemet. Vi kan
inleda med exempel från de platser i systemet där enbart kvinnan återfinns. Mannen
förekommer här implicit, dvs. eftersom mannen ses som normen är det inte nödvändigt
att skriva ut honom med en könsaspekt. Inom avdelningen för hälsa återfinns t.ex.
vuxna, kvinnor, barn och gamla som personaspekter. Mannen återfinns inte, men vi kan
förmoda att material gällande mannens hälsa ska placeras under rubriken för de vuxna,
vilket tydligt indikerar att han ses som den vuxna normen. Vi kan ifrågasätta varför
kvinnan inte räknas in bland de vuxna, vilket ofrånkomligen är viktigt att
problematisera. Ämnesrubriken kan nämligen även ses som ett framhävande av

                                                
203 Maggio 1991, s. 14.
204 Hansson 1999, s. 198.
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kvinnans hälsa och hygien som något viktigare än mannens, eftersom det har avgjorts
att hon ska omnämnas tillsammans barnen och de gamla.

Mannen som den implicita normen förekommer dock på ett ytterligare par ställen. Inom
etnologin beskrivs olika typer av släktskap och släktskapet på moderns sida förkommer
som en underavdelning till de övriga. Släktskap på faderns sida står inte utskrivet, utan
förekommer därmed implicit i en dessutom hierarkiskt överstående avdelning.

Existensen av en manlig, patriarkal norm i samhällets kunskapsstrukturer är något som
har uppmärksammats inom den feministiska vetenskapsteorin. Det poängteras att
dagens kunskapsstrukturer har bildats utifrån ett androcentriskt perspektiv. Detta
innebär t.ex. att forskning som tillägnas kvinnor av olika slag, inte ges någon naturlig
plats utan ses som avvikande. De normer som värderar kunskap och som därmed
omedvetet placerar olika sorters kunskap i hierarkiska relationer till varandra bör
ifrågasättas om förändring ska vara möjlig. Den manliga normen som styrande av
samhällets syn på kunskap har också uppmärksammats och har kopplats till
klassifikationssystemens struktur av bl.a. Hope A. Olsen som påpekar att kvinnan ofta
marginaliseras och placeras i hierarkiskt understående avdelningar i förhållande till
mannen. 205

Särskiljandet av kvinnan sker även inom avdelningen för arbetsliv, där kvinnan
inkluderas i exempel medan mannen behandlas som normen och förekommer implicit i
överstående avdelningar. Detta sker också i rubriken ”35.052 Sex of officials.
Admission of women to public office”, som har en uttalad könsaspekt men som i
exemplet endast inkluderar kvinnan. Problematiskt är också användningen av ”women
as...”, vars existens är de tydligaste fallen av den manliga normen som existerar i
systemet. Gällande UDK syftar jag bl.a. på ”women as criminals” på 343.914. Mannen
finns här som självskriven och hierarkiskt överstående norm, medan kvinnan i systemet
behandlas som ett undantag både hierarkiskt och terminologiskt.

Mannen som norm uppfattar jag också exemplifieras genom det i UDK genomgående
inslaget att mannen är placerad före kvinnan i huvud- och tilläggstabeller. Eftersom
detta varken framhäver eller särskiljer kvinnan, verkar det endast tyda på en markering
att mannen ska komma innan kvinnan pga. av hans hierarkiska överordning. Vi kan
låtsas att orsaken ligger på den alfabetiska ordningen och att ”man” därmed kommer
före ”woman” eftersom m kommer före w i alfabetet. Men tyvärr håller inte detta
eftersom ”female” placeras efter ”male”. Kanske är orsaken att systemet vill vara
konsekvent och använda sig genomgående av den ordning som framgår i
personaspektstabellen? Detta är tyvärr inte heller fallet, eftersom kvinnan då helt i
onödan är placerad före mannen på tre platser i systemet. (78.087.682, 78.087.612 samt
369.642)

Konsekvensen av denna ”mannens norm” är, gällande organisering av dokument, att
ämnen som avhandlar kvinnan för det första alltid placeras efter mannens och sålunda
ses som mindre viktiga. För det andra att mannen förekommer implicit och att kvinnan
därmed blir framhävd som avvikande med behov av speciell behandling.

                                                
205 Olson 2001, s. 655.
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Den asymmetriska behandling som återfinns i systemets avdelningar för de biologiska
könen och sexualitet kan nog tolkas på en mängd sätt, med avseende på bl.a.
återfinnandet av kvinnans sexualitet som en underrubrik till mannens och av endast
mannens könshormoner som registeringång till systemet. Jag ska dock av utrymmesskäl
nöja mig med att här konstatera asymmetrins existens och inte gå djupare in på
eventuella tolkningar kring sexuellt förtryck som här kan göras.

Strukturella problem återfinns även inom ämnen abort, prostitution och pornografi där
de ämnesmässiga placeringarna kan tyckas ologiska. Jag vill gärna dra en parallell till
Olsons begrepp retoriskt utrymme. Ett klassifikationssystem ska helst placera sina
avdelningar på ett sätt där de ämnesmässigt hör hemma, dvs. en plats i
kunskapsstrukturen som bidrar till att återspegla deras ämnesmässiga plats i
verkligheten. 206

Det kan här vara lämpligt att återknyta till Ogden och Richards teori om det emotiva
uttryckets tre funktioner, dvs. uttryckets innebörd för mottagaren, innebörden för tinget
det representerar samt dess avsedda effekter.207 Jag anser att jag, om det sistnämnda
tolkas som det emotivas strukturella konsekvenser, kan tydliggöra tre typer av
funktioner det emotiva kan ha i ett klassifikationssystem: betydelse för tolkning av en
ämnesrubriks innebörd, betydelse för terminologisk representationen av ett ämne, samt
betydelse för strukturell organisation och återvinning. Det innebär att det också kan vara
problematiskt på tre olika sätt. En värderande terminologi kan ge effekter på
bibliotekets användare, en värderande terminologi kan förändra innebörden i ett ämne
och bidra till att ämnet representeras på ett felaktigt sätt, det emotiva kan också bidra till
en hierarkisk struktur som representerar material med en värderande bibetydelse. Det
sistnämnda inkluderar t.ex. kvinnans andra position i strukturen, vilket tydliggörs främst
genom bibliotekens hylluppställning.

4.1.3 Genusforskning och feminism

Med avseende på ämnens placering ska vi här gå in på UDK:s möjlighet att klassificera
genusforskning och dokument som rör feminism. I den nya versionen av UDK har, som
nämnts, vissa förändringar skett vad gäller organisering av dessa ämnen. Det nya ämnet
”Gender studies” har inneburit en ny möjlighet till organisering av genusforskning som
inte tidigare var möjlig. I UDK:s upplaga från 1994 återfinns en ämnesrubrik med en
antydan om placering av kön och dess status: ”Gender. Including: Status of women”.
Med avseende på genusforskning kan den nya rubriken sägas vara lämpligare, både
eftersom den har tilldelats högre status genom att placeras högt upp i systemets
hierarkier och eftersom den uppmärksammar mansforskning som ett ämne likvärdigt
med kvinnoforskning. Kvinnan framhävs inte men uttrycks heller inte som avvikande.

Idag återfinns feminism inom etiken. I UDK:s upplaga från 1994 återfinns ämnet inom
etnologin. Denna ämnesmässiga förflyttning av ämnet kan tyckas lämplig.
Problematiseras kan dock underavdelningarnas försvinnande. Underavdelningarna till
feminism var redan tidigare, enligt mitt tycke, i och för sig formulerade på ett onödigt
sätt, men de var också alltför få. Troligtvis är tanken bakom och orsaken till UDK:s
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förändring att mycket av vad som tidigare räknades till feminismen, idag istället ska ses
som en del av genusforskningen och således ska placeras inom 305. Vi måste också
uppmärksamma den finstilta texten under 305, som tydligt förklarar att genusstudier
som kan utläsas tillhöra ett avgränsat ämne ska placeras inom det ämnet, med ett
könsbestämmande tillägg. Detta innebär att tidigare underavdelningar till feminism,
t.ex. kvinnan och lagen, utbildning av kvinnan, kvinnan och anställning, kvinnan och
hemmet, samt, kvinnan och politiken idag ska placeras under sitt respektive ämne med
ett könsbestämmande tillägg. Om detta ska ses som positivt eller negativt är svårt att
avgöra. För ett klargörande av problematiken kan här en koppling göras till Olsons
begrepp för de utrymmen och platser som ges genusforskning, eller material gällande
kvinnan i allmänhet, i klassifikationssystemen. Vad Olson kallar ghettoiserade
utrymmen, samlar material kring ofta marginaliserade ämnen gruppvis utan särskild
koppling till dess relationer med andra ämnen. Det diasporerade utrymmet fungerar på
motsatt sätt och splittrar vissa ämnen till olika platser i systemet. Detta innebär att
ämnets koppling till relaterade ämnen framkommer tydligt, medan relationen till
ämnesgruppen blir osynliggjord.208

Frågan är om framhävandet av kvinnan i systemets underrubriker är det bästa
bemötandet av organisering av denna typ av litteratur, istället för utvecklingen av en
speciell avdelning för behandling av specifika frågor rörande kvinnan både idag och
historiskt?

Jag anser att systemet bör återspegla genusforskningens växande mängd litteratur och
att utvecklarna av systemen bör möjliggöra organisering av denna litteratur på ett
lämpligt sätt, genom både större antal ämnen som ger möjlighet till detaljklassificering
och en struktur som fortfarande kan uppfattas som logisk. Om vi återknyter till Hjörland
så kan vi poängtera att den vetenskapliga strukturen som genusforskningen idag ingår i
borde användas inom utvecklingen av dagens befintliga system. Hjörland menar att den
praktiska aspekten för återvinning av material bör avgöra hur ett ämne ska
representeras209 och det mest pragmatiska torde vara en återspegling av ett ämnes plats i
verkligheten. Att vara pragmatisk gentemot användarna i val av ämnesord kan dock
vara komplext. Med olika användare skiljer det pragmatiska sig åt. Jag vill här
exemplifiera med behandlingen av kvinna som ämne i t.ex. KVINNSAMs
ämnesordlista.210 Utifrån en speciell samling har valet gällande ämnesord gjorts mycket
pragmatiskt och ämnet Kvinna är här underförstått. Står det t.ex. polis så avses
underförstått en kvinnlig polis. I alla typer av specialsamlingar är detta ett vanligt och
pragmatiskt tillvägagångssätt. Ett pragmatiskt tillvägagångssätt med avseende på ett
universellt system torde dock vara en balanserad representation av alla sorts ämnen.

4.1.4 Feministisk teori: Likhet eller särart

Synen på kvinnan och mannen som olika, representeras av det patriarkala samhället,
men också av ett flertal feminister vars syn här kommer att refereras till såsom
särartsfeminism. Grunden till denna åsikt ligger i uppfattningen att kvinnan är
innehavare av kvinnliga egenskaper. Till skillnad från den patriarkala synen, menar
feministerna att dessa kvinnliga egenskaper är positiva och att kvinnan som särart bör
                                                
208 Olson 2003c.
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210 se KVINNSAM, http://www.ub.gu.se/samlingar/kvinn/kvinnsam.



55

framhävas. De påpekar att de kvinnliga egenskaperna traditionellt har getts ett negativt
värde och de ifrågasätter detta. Särskiljandet av kvinnan och mannen till kvinnans
nackdel har bidragit till skapandet av dagens makthierarkier mellan mannen och
kvinnan. Dessa makthierarkier är skådliga i alla samhällets vrår och återspeglas också i
våra klassifikationssystem. Att mannen och kvinnan i grunden är lika är också en syn
som representeras av ett flertal feminister idag. Vissa menar att könen är en social
konstruktion och att alla egentligen är innehavare av androgyna egenskaper, dvs. att
manligt och kvinnligt inte är något som kan kopplas till ett specifikt kön.

Användningen av den manliga normen samt en asymmetrisk behandling av mannen
respektive kvinnan både terminologiskt och hierarkiskt i systemet och dess register, ger
en uppfattning att UDK representerar en syn på kvinnan som den avvikande. En
behandling av mannen som norm, dvs. att mannen implicit förekommer i systemets
hierarkier samt att mannen förekommer hierarkiskt ovanför kvinnan eller enbart före
kvinnan i strukturellt jämställd rubrik, är inte accepterbart ur något feministiskt
perspektiv. Detta eftersom kvinnan särskiljs från mannen på ett uppenbarligen negativt
sätt samt eftersom mannen framställs som hierarkiskt överstående. Den asymmetriska
behandlingen i övrigt är dock delvis komplex ur tolkningssynpunkt.

En särskiljning av kvinnan som ämne kan ge uppfattningen att hon är avvikande och
frångår vad som ses som det normala, men det kan också innebära att hon faktiskt
framhävs. Genusforskningen och feminismen önskar att framhäva kvinnan och att
tydliggöra den problematik som har att göra med behandlingen av kvinnan i dagens
samhälle. Framhävandet av kvinnan i ett klassifikationssystems hierarkier och
terminologi kan således tolkas som positivt, eftersom material som specifikt har att göra
med kvinnan då får en egen plats i ämnesrepresentationen och i bibliotekets hyllor.
Detta behöver dock inte innebära att vi uppfattar kvinnan som en särart, utan endast att
vi önskar att information kring kvinnan ska behandlas särskilt.

Vi kan här exemplifiera med kvinnan på arbetsmarknaden. Utifrån det faktum att
kvinnan terminologiskt särbehandlas, dvs. omnämns i systemets text när inte mannen
omnämns, så kan vi också påstå att material gällande kvinnan på arbetsmarknaden
framhävs. Problem som kan vara specifika för kvinnan blir således uppmärksammade
på ett sätt som inte mannens problem blir. Detta gäller även för ämnet kvinnan och
politiken som särskiljs under systemet avdelning för politik samt ämnesrubriken
”35.052 Sex of officials. Admission of women to public office”. Det faktum att kvinnan
i samhället inte representeras på ett med mannen likvärdigt sätt inom politiken blir här
uppmärksammat.

Önskar vi dock att kvinnan ska behandlas likvärdigt med mannen utifrån åsikten att
mannen och kvinnan är lika så blir resonemanget något annorlunda. Vi anser fortfarande
att ämnen och problem som gäller kvinnan ska framhävas, men inte särskilt utan
likvärdigt med mannen. Ovanstående exempel är således uteslutna, om det inte läggs till
motsvarande manliga ämnesrubriker. Detta innebär att kvinnan inte särskiljs som
avvikande, men heller inte framhävs. Det ska dock poängteras att särskiljandet av
kvinnan och mannen oftast inte är av godo, vilket vi har sett i denna undersökning av
UDK. Systemets asymmetriska behandling av kvinnan och mannen bidrar till att sprida
en uppfattning att kvinna är det onormala samt att ämnen relaterade till kvinnan bör
marginaliseras. Systemet ger en alltför konservativ och utdaterad bild av kvinnan och
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hennes relation till mannen. En strävan efter lika behandling av kvinnan och mannen
kan därför tolkas som det kanske lämpligaste bemötandet av UDK:s problematik idag.

Genusforskningen har idag en bra plats i UDK och har som syfte att samla sådant
material som specifikt har med genus och könsroller att göra. Jag anser att det är
lämpligt att, som UDK har gjort, anta ett särartsperspektiv när det gäller uppsplittringen
av de tidigare underavdelningarna till feminism, dvs. att det tydligt framgår att dessa
ämnen fortfarande har plats i systemet.

Jag önskar att med detta resonemang ifrågasätta den tidigare forskning som inriktat sig
på att kvinnan och mannen ska behandlas helt lika. Jag anser inte att det är enbart
negativt för kvinnan att särskiljas eller framhävas om det sker med utgångspunkten att
det material som berör kvinnan kan få en upphöjd position i organisationen av
dokument. Om detta ska fungera behövs dock en i övrigt positiv behandling av kvinnan
i systemets struktur och terminologi, vilket inte är fallet idag.

4.2 Avslutande reflektioner

Det finns uppenbarligen stora brister i UDK gällande dess representation av kvinnan,
men att UDK inte är ensamt om detta problem har framgått tidigare i analysen. Jag
avser inte att här vara normativ eftersom UDK endast har tjänat som exempel på hur
sexism kan florera i våra vanligaste klassifikationssystem och ämnesordlistor.

Vi kan dock konstatera att de förändringar som skett i UDK de senaste åren har
förbättrat möjligheten att organisera material kring genusforskning och
genusproblematik. Utvecklingen har också förändrat och till viss del minskat den
asymmetriska behandlingen av könen. Förändringar som gjorts har troligtvis
moderniserat UDK:s behandling av feminism, men också bidragit till att splittra ämnen
med kvinnoperspektiv på en mängd olika avdelningar.

Avslutningsvis kan vi hålla med Roger i hennes ställningstagande att det vinklade och
sexistiska språket inte bör förekomma. Eftersom “it would encourage those prejudices
and instill them in young readers”211, vilket inte är acceptabelt även om fördomarna som
termer i språket kan ge snabbare tillgång till materialet. Dessutom håller normen som
skapats utifrån den vite mannen på att bli allt mer utdaterad och kan även uppfattas som
oacceptabel av användarna. Självklart ska materialet på biblioteken i första hand vara
tillgängligt, men detta behöver inte uteslutas bara för att de traditionella hierarkierna,
mannen som norm samt onödig emotiv terminologi sätts i förändring. Säkerligen kan
användare lära sig och ta del av en ny strukturell organisation av materialet, precis som
de flesta har lärt sig att använda sig av elektroniska bibliotekskataloger samt
elektroniska tidskrifter.

Vi kan även ifrågasätta om det är bibliotekens ansvar att söka bekämpa denna
traditionella samhällssyn, eftersom vi är medvetna om den tid och kostnad detta
innebär. Men jag anser att ansvaret ofrånkomligen ligger på utvecklarna av systemen,
eftersom det största syftet med att överhuvudtaget utveckla något torde vara att hålla det
aktuellt.

                                                
211 Rogers 1993, s. 196.
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Bilaga 1: Närläsning av systemet

I UDK:s register återfinns följande under ingångarna ”women” och ”female” resp.
”man” och ”male”. Bokstaven ”s” används för att tydliggöra att texten som följer är
hämtad från hänvisningens plats i systemets huvudtabell. Fetstil markerar de termer som
inte har en motsvarighet under det andra könet i registret. Ibland finns det en
motsvarighet för det andra könet i systemet även om det inte tydliggörs i registret. Jag
har så långt det är möjligt tagit med dessa motsvarigheter under aktuell ämnesrubrik.
Om det är av relevans för förståelsen av mina resonemang så är även sammanhanget, i
vilket ämnesrubriken förekommer, utskrivet.

UDK:s upplaga från 1994:

• women ik-055.2
- admission to public office: 35.052.7

s. Sex of officials. Admission of women to public office
- as child bearers: ik-055.26

s. Women as child bearers. Pregnant women. Expectant mothers. Nursering
mothers

- clothing (social customs) 391.2
s. Female dress. Women’s costume
391.1 Male dress. Men’s costume
391.3 Children’s dress
(del av avdelning 39 Ethnology, ethnography, customs, manners, traditions,
way of life, folklore)

- criminals (criminology) 343.914
s. Women as criminals. Female delinquency
343.91 Kinds of criminal, delinquent
343.913 Mentally disturbed criminals

- documents Id (0.055.2)
s. (0.05) documents for particular kinds of user
Example of combination 0.055.2 Documents for women, 8051.055.2
Women’s magazines.

- full employment (labour market) 331.582
s. Securing optimum utilization of existing workforce. Including: Vocational
rehabilitation (including disabled persons). Full employment of women, of
older workers. Retraining assistance

- pathology 618.1
s. Gynaecology. Pathology of the female. For pathology of the male see
616.64

- penitentiary institutions (criminal law) 343.819.2
s. Penitentiary institutions for women and girls
343.819 Special penitentiary institutions and establishments for occupational
therapy

- personal health 613.99
s. Health and hygiene of women
613.97 Health and hygiene of adults
613.96 Health and hygiene of adolescents, 613.98 …of old age

- religious associations (Christian church) 267.4
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s. Religious associations for women
267.2 Religious associations for men
267.1 Religious associations for both men and women

- sexual life 618.17
s. Sexual life of the female. Functional disorders of the female genital organs
618.17-083 Sexual hygiene in the female
618.17-008.11 Defloration. Loss of virginity. Rupture of hymen
618.17-008.14 Frigidity. Sexual unresponsiveness in the female
618.17-008.8 Menstruation. Menstrual periods
(618.172 till 618.176 – menstruation)
618.177 Sterility, infertility in the female
618.179 Fertility in the female

- and society 396
s. Feminism. Women and society. Position of women. (korsreferens till
342.83 Female suffrage)

- status (civil law) 247.156
s. Gender. Including: Status of women (överrubrik – natural persons,
individuals. Circumstances affecting legal status and capacity

- suffrage (electoral law) 342.83
- work restrictions (labour market) 331.574

s. Elimination of certain groups of employees. Including: (…) Restriction of
female, foreign labour

• women´s choral music 78.087.682
s. Women’s choirs
78.087.683 Men’s choirs

• women´s coats 687.172.2
s. Women’s coats
687.172.1 Men’s coats

• women´s footwear 685.341.83
s. Women’s footwear
685.341.82 Men’s footwear, 685.341.8 footwear for wearers of a particular
sex or age.

• women´s formal dress 687.151.2
s. Women’s formal dress. Including: evening dresses, gowns. Ball gowns
687.151.1 Men’s formal dress. Including: evening dress. Dress suits. Tail
coats. Frock coats. Dinner jackets (tuxedos). Morning coats

• women’s hats 687.45
s. Women’s headgear. Women’s hats, caps, bonnets. Including: Bathing
caps. Hat veils
687.42 Men’s hats (felt, fur, strawhats etc.)
687.43 Men’s caps 687.433 Caps for protection from the sun. Tropical hats.
Including: Pith helmets, 687.434 Protective headgear for special purposes.
Including: Firemens helmets. Diving helmets

• women’s outer clothing 687.12
s. women’s outer clothing, 687.122 Dresses. Frocks. Suits, 687.123 Skirts.
Trousers. Including: Slacks. Shorts. Culottes, 687.124 Blouses. Pullovers.
Sweaters.
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687.11 Men’s outer clothing, 687.112 Suits, 687.112.2 Jackets, 687.112.3
Waistcoats, 687.112.4 Trousers. Including: Shorts. Knee breechers, 687.119
Other articles of men’s outer clothing

• women’s vocal music 78.087.612
s. For women’s voice, 78.087.612.1 Soprano, .3 Mezzosoprano, .6 Contralto
78.087.613 For man’s voice, .1Tenor, .2 Baritone, .3 Bass

• female choral music 78.087.682
• female copulatory organs (animal anatomy) 591.467
• female genital organs

- animal anatomy 591.465
- external, pathology 618.16

s. External female genitals. Vulva
- functional disorders 618.17

s. Sexual life of the female. Functional disorders of the female
- systematic anatomy 611.65

s. Female genital organs
611.63 Male genital organs

- systematic physiology 612.62
s. Female genital organs
612.621 Ovaries, 612.621.31 Ovarian hormones. Including: Oestrogenes
612.61 Male genital organs; 612.612 Erection in males and females. Penis.
Clitoris; 612.616.1 Castration in males and females, 612.616.31 Male sex
hormones. Including: Testosterone

• female persons ik-055.2
• female reproductive functions, agents affecting 615.256.5

s. Agents affecting the female reproductive functions. Including: Oestrogens.
Gestagens. Abortfacients (ambolies)

• female suffrage (electoral law) 342.83
• female vocal music 78.087.618
• females

- criminal (criminology) 343.914
- diseases 616-055.2
- full employment (labour market) 331.582
- labour restriction (labour market) 331.574
- penitentiary institutions (criminal law) 343.819.2
- status (civil law) 347.156

• men ik-055.1
- diseases 616-055.1
- religious associations (Christian church) 267.2

• male persons ik-055.1
• male reproductive functions, agents affecting 615.256.4
• male sex hormones 612.616.31
• male sexual life 616.69
• male urethra, pathology 616.643
• male vocal music 78.087.613
• male genital organs

- animal anatomy 591.463
- functional disorders 616.69
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- pathology 616.64
- systematic anatomy 611.63
- systematic physiology 612.61

• male choral music 78.087.683
• male climacteric 616.693
• male copulatory organs, animal anatomy 591.464

UDK:s pocket upplaga från 1999:

• women, -055.2
- in army, 356-055.2
- pathology, 618.1
- religious associations, 267-055.2
- religious orders, 271-055.2
- students, 371.8-055.2
- traffics in: ethics, 176.5
see also female

• women’s corps 356-055.2
• women’s studies 305-055.2

- feminism 141.7

• female adolescent domestic staff, 647-053.6-055.2
• female persons, 055.2

see also women
• female population of Europe, 314.9-055.2(4)

• men, -055.1
- nurses 616-083-055.1
- religious associations, 267-055.1
- religious orders, 271-055.1
- studens, 371.8-055.1

• men’s studies 305-055.1

• male persons, -055.1
see also men

• male reproductive organs: diseases, 616.6
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Bilaga 2: Informationssökning

Jag har med avseende på mitt ämne försökt att finna och använda mig av relevant
litteratur och information, vilket har varit en central del i denna uppsats tillblivande. Det
finns mycket att ta hänsyn till när material ska återfinnas. Materialet ska uppenbarligen
vara innehållsmässigt relevant, vilket oftast inte kan avgöras förrän vid en närmare
läsning av dess innehåll. Materialet ska också vara tidsmässigt relevant. Publiceringsår
kan vara av avgörande betydelse för informationens aktualitet, speciellt när det gäller
teknik och utveckling, och är en faktor att ta hänsyn till vid informationssökning. Jag
har använt mig av både äldre och nyare material. Det nyare var mest önskvärt, men vid
brist på sådant gällande mitt specifika ämne fick jag sträcka mig till att använda mig av
viss äldre forskning, t.ex. Foskett och Marshall. Denna var mycket användbar, trots att
tidsaspekten kan ses som problematisk.

När det gäller för ämnet specifikt relevant forskning så har jag främst använt mig av
artiklar i tidskrifter. Jag har avgjort tidskrifternas tillförlitlighet genom dess förekomst i
högskolans databas samt katalog. I de fall artiklarna har funnits i både tryckt och
elektronisk upplaga så har jag använt mig av den tryckta, efter instruktion i
Magisterhandboken. Jag har även sökt efter material på Internet och försökt att vidtaga
nödvändiga källgranskande åtgärder. Jag har när det gäller återfunnen information på
webben enbart använt mig av för mig tidigare kända forskare såsom Birger Hjörland
och Tor Henriksen, samt en för mig ny men i relaterad litteratur mycket omnämnd
klassifikations- och genusforskare, Hope Olson. En bra kontroll för informationens
tillförlitlighet kan vara en kontroll av dess författares existens i andra sammanhang, som
erkända vetenskapliga tidskrifter, i vilka t.ex. Olson förekommer.

För effektiv sökning på webben så kan t.ex. ämnesspecifika kataloger och databaser
hittas och användas. En känd databas gällande forskning inom biblioteks- och
informationsvetenskap är t.ex. LISA, vilken jag har använt mig av ett flertal gånger och
där identifierat ett par eftersökta artiklar av Olson. Tyvärr var dessa inte möjliga att få
tag på i vare sig elektronisk eller tryckt form. Mer användbart för mig var då en mindre
specialkatalog (sökbar referenslista) som var utlagd av Hope Olson och hennes
University of Alberta. Universitet har en biblioteksutbildning med just genusperspektiv,
vilket jag inte visste innan. Denna sida nådde jag dock inte direkt, utan genom en
sökning på Google och sökorden: kvinna, UDC, problem, klassifikationssystem.
Referenslistan gav mig en mängd bra och mycket relevant litteratur av både Margaret
Rogers och Joan Marshall. Rogers inspirerade mig sedan vidare till återfinnandet av
Rosalie Maggios ordbok, som har varit av stor vikt för mitt resonemang i denna uppsats.
Jag fann denna, tillsammans med annan litteratur innehållande ämnen som språk och
genus, genom KVINNSAMs databas och de kvinnohistoriska samlingarna på UB i
Göteborg.

I denna uppsats har jag sökt och använt sådant material som har varit av relevans för
mig, mina teorier och min underökning. Den information jag använder mig av kan inte
sägas representera ett flertal perspektiv. Jag anser dock att denna uppsats följer sitt syfte
som innefattade att spegla situationen ur ett perspektiv, det feministiska. Detta menar
jag faller inom ramarna på denna uppsats.


